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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Brasília, 14 horas e 5 minutos. Neste Senado da República, acabamos de fazer uma solenidade em homenagem à Associação dos Aposentados e Pensionistas,
homenageando também os idosos.
Agora, estamos justamente iniciando esta sessão.
Há número regimental. O painel acusa 35 Senadores na Casa. Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos desta 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª
Legislatura, de 15 de outubro de 2009.
O tempo destinado aos oradores do período do
Expediente da presente sessão será dedicado a comemorar o Dia do Professor, de acordo com o Requerimento nº 1.335, de 2009, do Senador e Professor
Cristovam Buarque e outros Senadores.
Então, nós convidamos logo, para comporem a
Mesa, o Professor Cristovam Buarque e a Senadora
Marisa, que também, além de Senadora, representa
com muita inteligência e beleza a professora do nosso Brasil.
Convidamos todos para, de pé, ouvir o Hino Nacional Brasileiro, executado pelo Coral do Senado Federal,
acompanhado pela pianista Ana Amélia Gomyde.
(Execução do Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedemos a palavra ao Senador Cristovam Buarque,
Professor, primeiro signatário do requerimento.
O Professor Cristovam Buarque simboliza hoje a
nossa crença na educação, e nós o aplaudimos. Ousou dizer que, na nossa bandeira, deveria estar escrito
“Educação é Progresso”. Então, a ele os aplausos de
todo o País pelo que já fez e pela esperança que todos
nós, brasileiros, depositamos na sua liderança política,
que haverá de atender às expectativas de fazer deste
um País educado, civilizado, rico e feliz. (Palmas.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Mão Santa, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Senadora Marisa Serrano, que comigo assinou
esse requerimento, hoje pela manhã, logo cedo, como
acontece sempre, recebi telefonemas de jornalistas. Por
incrível que pareça, parecia que tinham combinado, Senadora Fátima Cleide, porque todos me perguntavam:
“Tem-se o que comemorar no dia de hoje?”. E eu respondi para eles que a gente comemora o aniversário
mesmo quando está doente.
A verdade é que nós, professores, temos o que
comemorar, sim, no Dia dos Professores. Mas não podemos deixar de lembrar que a nossa comemoração
vem carregada de um certo sentimento de desconten-
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tamento, de tristeza, pelo fato de nossa proﬁssão ainda
não ser reconhecida com a importância que tem no
cenário do futuro de um país. Como eu costumo dizer,
e outros também, quando você quer olhar o futuro de
um país, olhe na escola desse país no dia de hoje. É
muito difícil conhecer o futuro das pessoas. Existem
bolas de cristal, existem cartas que dizem que falam
o futuro, mas a gente sabe que nada disso de fato
descreve o futuro. Mas há uma coisa que descreve o
futuro: o futuro de um país tem a cara da sua escola
no presente.
E, medido por isso, o futuro do Brasil não parece
ser muito bonito, porque as escolas estão depredadas.
Não parece ser um futuro de muita eﬁciência, porque
nossas crianças abandonam a escola numa velocidade
de 60 por minuto. Não parece o futuro do Brasil, nessas
condições, estar carregado de entusiasmo, porque os
nossos professores, com o salário que recebem, pela
maneira como são tratados, têm razão de se sentirem
desmotivados.
Mesmo assim, nós temos o que comemorar. Nós
temos o que comemorar, em primeiro lugar, pelo fato
de termos optado por uma proﬁssão que constrói o
futuro. Nós temos o que comemorar pelo heroísmo
que signiﬁca, no Brasil de hoje e também dos últimos
tempos, ser professor.
Mas é por isso que, em vez de ﬁcar prestando as
homenagens que os professores merecem, eu quero
dedicar este pequeno tempo em que vou falar a analisar aqueles que lutaram para que a educação fosse
melhor e aqueles que hoje tentam complementar a
educação com instrumentos próprios, com contribuições pessoais.
Em primeiro lugar, aqueles que ﬁzeram o possível
para que nós tivéssemos uma educação de qualidade,
aquilo que vem sendo chamado ultimamente de os
educacionistas; não os educadores, que são os que
estão dentro das salas de aulas, mas educacionistas,
aqueles que estão nas ruas, lutando para melhorar as
salas de aula.
E aqui colocamos o nome e o rosto, a lembrança
de alguns educacionistas.
Educacionista como Gustavo Capanema, que,
Ministro por um longo período, deu um salto nas escolas públicas brasileiras, embora em um número restrito de escolas. Criou um sistema que é o que a gente
precisa, Senador Mão Santa: um sistema nacional de
educação. Gustavo Capanema até exagerava ao dizer
que se orgulhava de saber, a cada instante do dia, que
aula estava sendo dada em todas as salas de aula
do Brasil naquele dia. Isso pode até ser um exagero,
porque tira um pouco da liberdade das escolas, mas
é uma necessidade, porque enquanto não houver um
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processo de federalização, de nacionalização, de igualdade das escolas em todo o território brasileiro, nós
não podemos dizer que o Brasil tem “a escola”. Tem
algumas escolas, mas não tem “a escola”.
A escola só será “a escola” no Brasil quando elas
tiverem todas o mesmo padrão de qualidade, quando
os professores dispuserem de uma carreira nacional
do magistério, que pague um salário igual em qualquer
parte do Brasil. E não como hoje, quando os pobres
prefeitos não têm condições de pagar um salário igual
nas cidades grandes e nas pequenas.
Um educacionista como Paulo Freire, como Anísio Teixeira – um, baiano; o outro, mineiro –, um baiano
que se preparou, que se dedicou a ser educador, mas
foi também um educacionista. Ele não apenas fez com
que as escolas fossem melhores, cada uma delas, mas
lutou para que o conjunto delas fosse de qualidade. Anízio Teixeira deixou até hoje o marco de muito do que a
gente deve seguir em cada escola, como educador, e
no conjunto das escolas, como educacionista.
Darcy Ribeiro, que foi desta Casa, que aqui sentou, que aqui lutou pela educação e que foi um educacionista, criando universidade, mas, sobretudo, lutando através dele próprio, e criando as leis básicas
da educação brasileira. Ele fez a Lei de Diretrizes e
Bases que rege a educação. Nós é que não estamos
conseguindo cumprir essas leis como deveríamos e,
obviamente, aprovar todas aquelas complementares
que são necessárias.
Uma ﬁgura como Paulo Freire, esse que foi também um educador e um educacionista. Um pernambucano que, desde cedo, decidiu que a vida dele seria
para erradicar o analfabetismo no País; e que fez isso,
primeiro, como técnico, criando um método novo, que
permite alfabetizar rapidamente; e, segundo, como
Secretário de Educação em São Paulo, tentando melhorar as escolas; como coordenador da campanha
de Erradicação do Analfabetismo do Governo João
Goulart. Ele foi um educacionista.
Temos também, além de Anísio Teixeira, de Gustavo Capanema, de Darcy Ribeiro, a ﬁgura de João
Calmon. João Calmon também sentou-se aqui por três
mandatos e conseguiu fazer a revolução do ﬁnanciamento da educação de base no Brasil, criando a chamada Emenda Calmon.
Hoje, ao mesmo tempo em que homenageamos
os professores, temos que homenagear essas ﬁguras,
que dedicaram suas vidas à luta pela educação não
apenas como educadores, mas também, e fundamentalmente, como educacionistas, porque, hoje, o Dia
do Professor tem que ser o dia da luta pela educação.
Não pode ser apenas um dia de homenagem, como
o Dia das Mães. Tem que ser mais que isso. Tem que
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ser um dia de luta para que, neste País, a gente faça
a revolução educacional. E a gente sabe – todos sabem – como fazer essa revolução.
É preciso que, neste País, todas as escolas tenham prédios bonitos, bem equipados, com quadras
de esporte, com instalações de arte. Que nessas escolas os professores estejam entre a categoria melhor
remunerada do País. E aí insisto em dizer: se não há
dinheiro para se pagar bem o professor, então, baixemos os salários dos outros, que ganham muito. A grande
diﬁculdade não é que se ganha pouco. É a diferença,
a desigualdade, que faz com que os grandes jovens
deste País terminem preferindo outra proﬁssão em vez
do magistério. Não dá para subir, Senador Flávio, o salário dos professores? Então, baixemos o dos outros,
porque aí a gente vai receber pessoas que querem ser
professores por causa do salário.
Temos que ter professores que tenham a cabeça,
o coração e o bolso combinados. O bolso, bem remunerado; a cabeça, bem formada; o coração, bem motivado. Isso em horário integral. Se a gente tiver prédios
bem bonitos e bem equipados, os professores bem
motivados, bem formados e bem remunerados, e isso
em horário integral, não tenha dúvida de que a gente
tem uma boa educação nessa escola.
Mas é preciso fazer isso nas 200 mil escolas do
Brasil. Essas 200 mil não vão poder ser modiﬁcadas
de um dia para o outro. Não podemos fazer com a revolução educacional o que ﬁzemos com a Abolição
da Escravatura, em que se assinou a lei um dia e, no
outro, os escravos estavam livres, ou, pelo menos,
com a sensação de livres, porque a maior parte deles, até hoje, não se libertou plenamente dos resíduos da escravidão. Mas podemos fazer essa revolução
por cidades.
Ao longo de 20 anos, em 250 cidades por ano a
gente cria uma carreira nacional do magistério, contratando 100 novos professores em concursos federais, com salários federais. Cem mil professores são
3 milhões de crianças atendidas, são 10 mil escolas
cobertas, são 250 cidades. Aí a gente vai chegar lá!
É sobre um dia de luta que falo hoje. Por isso, eu
quis colocar aqui os educacionistas, e não apenas os
professores. E tenho a impressão de que, se nem todos
os brasileiros vão ser educacionistas, porque alguns
ainda acreditam que o desenvolvimento vem da economia, e não da educação; porque alguns não perceberam
ainda que a grande indústria, daqui pra frente, é a do
conhecimento, e não mais a indústria mecânica; que
o que importa hoje não são mais os braços fortes de
um escravo, nem a mão hábil de um operário, mas os
dedos com conhecimento de um operador que faça agir
a máquina inteligente que move a economia; se alguns
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brasileiros não querem entender isso, os dois milhões
e quatrocentos mil professores, todos eles, devem ser
educacionistas também; devem ser educadores dentro
da sala de aula e educacionistas nas ruas, nas urnas
deste País, procurando fazer com que haja no Brasil
o sentimento, a concepção, a opção pela educação
como vetor do progresso para o País e como vetor da
ascensão social para cada cidadão.
Por isso eu quis falar dos educacionistas.
Mas quero falar aqui também, na presença de
Luiz Amorim e Jonas Banhos, de pessoas que conseguem preencher um pouco o vazio da educação, levando livros para quem quer ler ao redor de onde eles
estão. O Luiz Amorim, em Brasília, e o Jonas Banhos,
em Macapá, montaram bibliotecas que tentam levar
a leitura para todos os brasileiros das suas cidades.
As bibliotecas dos dois são colocadas em paradas de
ônibus; são bibliotecas sem portas nos armários, nem
portas para entrar; são bibliotecas ao ar livre e com
armários sem portas.
Em Brasília, isso é exemplo de cidadania, como
a faixa de pedestres, porque esses livros ali ﬁcam e
não são roubados. Nem o lápis que a pessoa usa para
anotar o livro que está levando e dizer o dia em que
vai trazer desaparece.
Acho que precisamos desses dois lados: o dos
educacionistas e também o lado dos que complementam a atividade educacional.
Queríamos prestar uma homenagem também
– não sei se ele está presente – ao José Humberto
Brotas. Está aqui na frente o Tibica! Ele é outro que,
com o Cantinho de Leitura, em Planaltina, faz um trabalho inspirado no açougue T-Bone para levar livros
às crianças.
Chamamos o Antônio José Matias de Sousa,
que há pouco fez um pronunciamento na Comissão de
Educação. Ele é um empresário brasiliense, dono de
uma cadeia de postos de gasolina, e, hoje, tem uma
rede de bibliotecas, com um total de um milhão e duzentos mil livros, provavelmente uma das cinco maiores bibliotecas do Brasil, considerando-se o conjunto
dessas pequenas bibliotecas mantidas por Antônio
José Matias de Sousa.
O Antônio Conceição Ferreira é cobrador de
ônibus e autor do projeto Cultura no Ônibus, que, em
fevereiro do ano passado, transformou o coletivo que
faz a linha 82 para o Núcleo Bandeirante em uma pequena biblioteca sobre rodas.
Eu gostaria de cumprimentar aqui um dos livreiros
que frequento, que é o Chiquinho. Eu o conheci menino;
e, desde menino, ele se dedica aos livros, colocando
sua pequena livraria na UnB à disposição.
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A Maria José Lira Vieira e a Neusa Dourado são
as criadoras da Mala do Livro, que tenho o orgulho de
dizer que foi um dos grandes projetos do período em
que fui Governador do Distrito Federal. Pequenas bibliotecas que a gente põe nas casas, porque as crianças veem bola desde quando nascem, mas raramente
veem livros nas suas casas.
Para concluir, a Cleide Cristina Soares, que não
foi a inventora da Mala do Livro, mas foi aquela que
implantou a Mala do Livro no Distrito Federal e que
hoje se dedica a implantar um programa semelhante
em todo o Brasil.
Quero concluir dizendo que esses são capazes
de levar livros, são capazes de ajudar, mas ninguém,
privadamente, vai conseguir fazer a revolução educacional no Brasil. Ninguém vai fazer com que, no Brasil, as 200 mil escolas tenham a mesma qualidade, os
dois milhões de professores tenham salários iguais,
todas as escolas sejam bem equipadas. Essa é uma
revolução de que o Brasil precisa; e essa revolução só
vem pelo Estado, essa revolução só vem por meio da
mudança das prioridades e dos objetivos dos governantes deste País.
O Brasil fez suas revoluções, embora tímidas,
da República, da Abolição da Escravatura, da industrialização. Os anos 1930, 1889 e 1888 foram marcos,
mas falta o marco em que a gente vai começar a fazer uma revolução, que levará muitos anos, para que
no Brasil as escolas sejam todas redondas. No Brasil,
há bons jogadores de futebol, os melhores do mundo,
porque a bola é redonda para todos; todos começam
a jogar aos quatro anos e jogam até quando querem.
Mas, no caso das escolas, lamentavelmente, umas
são redondas, outras quadradas. Nelas entram alguns aos quatro anos; em outras, aos sete, aos dez e
alguns não entram em nenhum momento na escola.
Precisamos redondear as escolas do Brasil, fazendo
com que, neste País, o ﬁlho do trabalhador estude na
mesma escola do ﬁlho do patrão. Esse é o slogan do
socialismo do futuro, não mais tirar o capital do capitalista e dar para o trabalhador através de um Estado,
porque a gente viu que isso não funcionou; mas pegar
o ﬁlho do trabalhador, e botá-lo na mesma escola do
ﬁlho do patrão e deixar que cada um deles, a partir
do seu talento, da sua persistência, da sua vocação,
possa ascender socialmente.
A escola é o aeroporto do futuro para um país,
e a escola é a escada de ascensão social para cada
cidadão e cidadã. Por isso, se a escola é o aeroporto, se a escola é a escada, o professor é o piloto que
conduz o país ao futuro e que leva pelas mãos seus
alunos a ascender socialmente.
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Feliz Dia dos Professores, mas sem esquecer que
este é um dia sobretudo de luta por tudo aquilo que
ainda falta fazer no Brasil pela educação e, portanto,
pelos nossos professores!
Feliz Dia dos Professores aos professores! Feliz
dia de luta a todos os brasileiros por uma educação de
qualidade para todos os brasileiros! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Gostaríamos de convidar para compor a Mesa o Assessor Especial do Vice-Governador do Distrito Federal,
Sr. Kennedy Montenegro, representando o Sr. Paulo
Octávio, Vice-Governador do Distrito Federal.
Convidamos também para compor a nossa Mesa
a Secretária Adjunta de Educação Integral do Distrito
Federal, Srª Hélvia Paranaguá.
A próxima oradora inscrita para usar da palavra,
coincidentemente, é professora, encantadora professora do Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil, Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Hoje, resolvi fazer um discurso lido e quis colocar
no papel um pouco da minha história, da minha vida e
daquilo que sinto a respeito de ser professora.
Quero começar com uma frase de Paulo Freire,
que disse: “Como professor, não me é possível ajudar
o educando a superar sua ignorância se não supero
permanentemente a minha”.
Quero dizer a todos que o Brasil vive um período de profundo e inédito processo de transformação
social. Discutimos a importância da educação como
fator primordial de desenvolvimento. No entanto, percebo que o papel do professor não está bem situado
nesse debate que a sociedade faz.
Há clara consciência de que, sem uma educação de qualidade, de pouco adiantarão investimentos
maciços em políticas públicas de assistência e de
benefícios sociais. O que precisamos deﬁnir, com a
maior clareza possível, é o que signiﬁca investir em
educação. Pensa-se que o cumprimento dessa tarefa resume-se em fazer obras e dar material didático
e uniformes para os alunos ou, então, em conceder
bolsas ou facilitar o acesso às universidades. É claro
que tudo isso é importante, mas o essencial é o professor. Ele é quem cria as relações multidisciplinares
que começam na família, passam pela escola e terminam na sociedade.
Atualmente, milhares de brasileiros debatem,
intensamente, a importância da educação num País
em desenvolvimento como o Brasil. É um processo de
crítica e de autocrítica permanente, sem o qual, acredito, não encontraremos caminhos que possam deﬁnir
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uma agenda consistente de prioridade ao setor educacional. Esta Casa é exemplo disto: de debate constante a respeito de como fazer para que a educação
brasileira melhore.
Esses desdobramentos históricos, que terminam
por conceituar as reﬂexões sobre a função da educação
num País desigual como o nosso, muitas vezes têm
colocado os professores e os educadores como os principais responsáveis pelas mazelas do nosso processo
educacional. Coitado do professor! Vem-se tornando
recorrente criticar as falhas sistêmicas da educação,
insistindo na desqualiﬁcação dos professores. Esse é
um grande equívoco que temos de superar.
Tem sido corriqueiro também apontar os professores como responsáveis diretos pelos problemas
estruturais da nossa educação. Todos os dias, somos
bombardeados por notícias e informações dando conta
de que o professorado brasileiro tem apresentado déﬁcits diante das demandas crescentes e variadas da
sociedade quanto à melhoria dos padrões educacionais
exigidos neste nosso mundo contemporâneo.
Esse discurso tem de ser mudado. Não podemos
mais aceitar que professores, educadores e pedagogos
sejam julgados sem serem devidamente compreendidos. Quem viveu em salas de aula sabe que o dia a
dia dos professores é uma luta incansável contra as
adversidades geradas pelas contradições da realidade
política e social em que vivemos. Não é fácil ser professor no nosso País.
Seria dizer pouco aﬁrmar que o professor é um
herói desconhecido. Ele é um lutador que busca criar,
diariamente, unidades de conhecimento contra a fragmentação permanente ditada pelo mundo em constante
transformação cultural, como é o nosso.
Nesse aspecto, posso dizer, por experiência própria, que o professor é aquele que, com seu esforço,
com sua grandeza, com seu espírito público, com sua
generosidade, com sua visão social e com sua experiência cotidiana, tem sido uma verdadeira salvaguarda de
garantia da manutenção dos nossos valores morais.
Por isso, a política de valorização do professor
deve ser encarada como prioridade máxima no País.
De pouco adiantará direcionar investimentos e gastos
públicos para obras de caráter nem sempre correto, sem
que haja um projeto nacional que aponte na direção do
fortalecimento da educação pela via do fortalecimento
e da valorização da carreira do professor.
O Brasil precisa inverter os sinais e deixar claro
para toda a sociedade brasileira que ser professor é a
proﬁssão do futuro. É a do presente, mas tem de ser
a do futuro. Não adianta tergiversar: temos de investir,
sem medo, no saber, na consciência crítica, na valorização da ética, no conhecimento diversiﬁcado, nas
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pesquisas cientíﬁcas, no enaltecimento das liberdades
democráticas, no fortalecimento da comunidade. Tudo
isso só se faz com professor valorizado.
Sem isso, seremos sempre uma sociedade amorfa e sem alma, uma sociedade pouco conﬁante em si
mesma, uma sociedade sem esperança, uma sociedade
sem cidadãos, um mero agrupamento de consumidores passivos, uma sociedade individualista, sem noção
clara da inﬂuência política no seu cotidiano.
Nesse contexto, ressalto que é o professor quem
cria esse elemento diferenciador. É ele quem estabelece os parâmetros do amor ao conhecimento. É ele
quem instiga a curiosidade. É ele quem revela o novo.
É ele quem ajuda a formar o vínculo entre a família e
a Pátria. É ele quem estabelece os critérios que balizam nossas noções de cidadania. É ele, enﬁm, que
cria a plataforma para que possamos ter uma relação
transformadora e positiva perante a vida.
Não posso deixar de lembrar, neste dia importante
– que é importante mesmo para todos os professores
brasileiros –, que estamos participando deste evento
comemorativo porque, um dia, um professor nos entregou uma bússola e um farol para que nos conduzíssemos na estrada da vida. Foi ele que nos forneceu
a régua e o compasso, como dizia o poeta, para que
pudéssemos fazer nossas escolhas. Sem essa ﬁgura
inspiradora, não poderíamos acreditar nas relações
humanas como fonte inesgotável de mudanças.
Não há dúvida: sem um professor, não conseguiríamos inventar a vida como ela é. Sem a ﬁgura do
professor, a luta permanente que travamos com nossas
vicissitudes, entre nossos encontros e desencontros,
nossas virtudes e defeitos, nossas facilidades e diﬁculdades, nossos acasos e circunstâncias, simplesmente
não existiria; e, se essa luta existisse, não valeria a
pena porque seria vazia e pouco expressiva.
Faço um apelo à nossa consciência. Temos de
criar uma corrente nacional pela valorização dos professores, pelo respeito aos professores. Temos de
protegê-los e preservá-los. Temos de fortalecer os elos
da cadeia do conhecimento e da sabedoria, para que
possamos ajudá-los a transformar este País.
Sem uma extensa e profunda valorização dos
professores, não vamos conseguir avançar. Temos de
trabalhar para que a proﬁssão de educador seja uma
das mais valorizadas e vantajosas do País. Com isso,
tenho a certeza de que o Brasil será outro em menos
de uma geração.
Senhores e senhoras visitantes, Srªs Senadoras
e Srs. Senadores, temos de ultrapassar as intenções
do nosso discurso e passar à prática. Falar da importância do professor pode ser algo óbvio e correto, mas
eu gostaria que todos avaliassem, com clareza, que,
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entre as intenções e os gestos, deve existir um esforço de trabalho, para que possamos mudar a realidade
em que vive o professorado brasileiro, no tempo mais
curto possível.
Sei que, nas últimas décadas, avançamos muito, mas reconheço que os avanços ainda são poucos
diante dos desaﬁos que temos pela frente.
Por isso, quero pedir aos professores de todo o
País que não esmoreçam, que não desistam, que lutem
conosco por dias melhores. Esta Casa está fazendo o
possível. Um grupo de Parlamentares pressiona, diuturnamente, para que a educação seja melhor neste
País, para que a educação seja de melhor qualidade
para nossas crianças e também para que o professor,
a ﬁgura central desse processo, seja valorizado.
Não há como uma pessoa se aposentar, como eu
me aposentei – estou com quarenta anos de carreira
ligada ao magistério e com 62 anos de idade –, com
um salário de R$2 mil. Isso não é correto para nenhum
proﬁssional de educação. Quero dizer aos professores deste País, que recebem seus contracheques e
veem que toda a sua vida foi dedicada a uma causa
que não foi valorizada pela sociedade e muito menos
pelos homens públicos, que é por isto que estou hoje
aqui, que é por isto que a educação me trouxe hoje
ao Senado: para continuar uma luta de toda uma vida
pela educação.
É difícil, Senador Cristovam, quando nos dizem
que só falamos de educação, que não abrimos a boca
para falar de outra coisa que não seja a educação, que
a gente só fala em educação, que, a cada lugar que
vamos, abordamos a questão a educação. Quero dizer que vamos continuar tocando na questão da educação em todos os nossos discursos. Se falarmos do
meio ambiente, vamos falar de educação; se falarmos
de trabalho, vamos falar de educação; se falarmos de
desenvolvimento econômico, vamos falar de educação.
A educação é o cerne, é a base de uma sociedade. Ai
do país – e não quero que o Brasil seja este país – que
não valoriza o conhecimento, que não valoriza o saber!
Só por meio do conhecimento e do saber é que poderemos ser um País de menos desigualdades, de homens
e mulheres mais livres, de democracia plena.
Portanto, termino minha fala, que foi um pouco
longa hoje, apesar de eu estar bem cansada, porque
passamos toda a manhã discutindo educação por
meio da cultura e do discernimento dos livros, numa
capilaridade que queremos ver cada vez maior neste País: livro em cada residência, livro em cada mão.
Deus queira que a gente consiga isso!
A trincheira do Senado está sempre pronta a
defender os professores, a educação e o povo brasileiro.
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Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra, representando o
Partido dos Trabalhadores e o Estado de São Paulo,
o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Cumprimento o Exmº Sr. Senador Mão Santa,
Presidente desta sessão em homenagem ao Dia dos
Professores; a senhora e o senhor signatários do requerimento para comemorarmos este dia, Senadora
Marisa Serrano e Senador Cristovam Buarque; o Sr.
Kennedy Montenegro, que aqui representa o Governador José Arruda; a Srª Secretária Adjunta de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá; a Srª
Gladys Pessoa de Vasconcelos Buarque, esposa do
Senador Cristovam Buarque, aqui presente num dia
tão especial.
A dedicação de V. Exª, Senador Cristovam Buarque, dá continuidade à tradição excepcional de valores
de pessoas como Gustavo Capanema, Anísio Teixeira,
Paulo Freire e dois gigantes da batalha pela educação
que aqui compartilharam suas vidas conosco: João
Calmon e Darcy Ribeiro. Considero que V. Exª é um
dos principais apóstolos dessa tradição formidável de
luta por uma melhor educação, representada por esses
professores e por essas pessoas que muito lutaram
para que pudéssemos modiﬁcar esse quadro.
Conforme ainda hoje V. Exª salientava, o Brasil
bem que poderia estar melhor qualiﬁcado no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) se, além da melhoria
da expectativa de vida do brasileiro ao nascer, além da
melhoria no que diz respeito aos índices de mortalidade
infantil e à própria renda per capita, houvesse também
uma melhoria bem mais signiﬁcativa de nossos indicadores de alfabetização, das pessoas matriculadas nos
mais diversos níveis de ensino, com a expectativa de
poderem chegar ao ensino superior.
“São os heróis do nosso tempo”, reﬁro-me aos
professores nessa frase dita por José Saramago, o
grande escritor português.
A educação é tema central nas falas de todos
os nossos palanques, ou seja, daqueles que disputam cargos para os Poderes Executivo e Legislativo,
ou em qualquer instância. Entretanto, um dos atores
fundamentais para que o processo educativo se dê
com qualidade e sucesso é o professor, que não tem
tido o prestígio social e político que merece, que deveria ser traduzido em condições dignas para realizar
seu trabalho.
A remuneração dos professores é, historicamente, o gargalo da política educacional desde o Império
à Nova República, com Dom Pedro I. Um dos méritos
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do Imperador, ao outorgar a Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827, foi o de não se descuidar, pelo menos
formalmente, dos salários dos professores. No art. 3º
da Lei Imperial, determinou Dom Pedro I que os Presidentes, em Conselho, taxariam interinamente os ordenados dos professores, regulando-os de 200$000
(200 mil réis) a 500$000 (500 mil réis) anuais, com
atenção às circunstâncias da população e à carestia
dos lugares.
O economista Antônio Luiz Monteiro Coelho da
Costa, especialista em cotação de moedas, a pedido
do Professor Vicente Martins, fez a conversão dos
réis, de 1827, em reais de 2001. A conversão, possivelmente, é discutível, mas estima Luiz Monteiro que
200 mil réis equivaleriam a aproximadamente R$8,8
mil, isto é, um salário mensal de R$680,00, considerando o 13º salário, e que 500 mil réis corresponderiam a aproximadamente R$22 mil, o que signiﬁcaria
R$1,7 mil por mês.
Os dados, portanto, mostram como os professores, no séc. XXI, em se tratando de remuneração,
recebem bem aquém dos parâmetros estabelecidos
por aquela Lei Imperial, no longínquo séc. XIX. De
acordo com dados recentes do Ministério da Educação, do total de professores, 65% ganham menos que
R$650,00, 15% ganham entre R$650,00 e R$900,00,
e 16% ganham mais de R$900,00. O salário médio
mensal, de acordo com o Censo do Ministério da Educação de 2001, é de R$1.474,00 nas escolas federais,
R$656,00 nas particulares, R$584,00 nas estaduais,
R$372,00 nas municipais. Na maioria dos Municípios
brasileiros, ainda encontramos milhares de professores recebendo – e, por vezes, com atraso – menos do
que um salário mínimo vigente, mesmo aqueles que
têm formação superior completa.
A Prof. Regina Vinhaes, da Universidade de Brasília (UnB), em 2008, em artigo que discute as razões
que promoveram a luta pelo piso salarial do professor,
que foi abraçada por V. Exª, Senador Cristovam Buarque, diz que a formação e a valorização docente tomam
dimensão de prioridade tanto nas demandas da sociedade quanto nas ações políticas. Tornou-se comum,
nos palanques, promessa de melhoria das condições
de trabalho e de salários decentes, o que, vale dizer,
repercute sempre positivamente nas eleições.
Nesse cenário, Estado, Governo e sociedade,
em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, pareciam ter chegado a um consenso: aprovar
um piso nacional salarial para professores que lhes
garantisse salário digno e compatível com suas responsabilidades sociais. Uma evidência disso foi que, de
forma corajosa e com senso de justiça, recentemente,
o Congresso Nacional aprovou, e o Presidente Lula a
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sancionou, a Lei nº 11.738/08, que estabelece o piso
salarial nacional de R$950,00 para os professores em
regime de quarenta horas semanais de trabalho, a vigorar a partir de 2009. A referida Lei deliberou sobre
outro aspecto que também interfere positivamente na
qualidade da educação: melhores condições de trabalho. Cada professor pode destinar um terço do seu
tempo de trabalho para o desenvolvimento das demais
atividades docentes, como reuniões pedagógicas na
escola, atualização e aperfeiçoamento, atividades de
planejamento e de avaliação, além da correção de
trabalhos dos estudantes. Vale lembrar que, até hoje,
essas atividades, via de regra, eram desenvolvidas
na residência do professor, sem referência alguma de
remuneração na lei.
Pois bem, esse ato poderia ser o ﬁm dessa história e o início de um novo panorama para a educação
básica brasileira, mas não está assim sendo. De 31
de julho a 1º de agosto de 2008, o próprio Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CONSED), reunido no Rio Grande do Sul, solicitou uma revisão da
Lei do Piso Nacional para Professores e mostrou certa
incompreensão, formulou críticas. Os Secretários de
Educação garantem que não são contra o piso, mas
contra as consequências que ele traria: será possível
garantir salário digno e melhores condições de trabalho sem que isso venha a causar impacto nas contas
públicas? O Consed demonstra que as unidades federadas terão signiﬁcativo aumento nos seus gastos
tanto com a ampliação do salário dos professores
quanto com a ampliação de novas contratações e a
consequente organização da carreira docente. Mesmo com a garantia de ampliação de suplementação
ﬁnanceira, feita pela União, dirigentes estaduais se
insurgem contra a lei.
Essa é uma evidência da diﬁculdade de trazer o
que se deseja para a realidade. Como almejar educação de qualidade para a população brasileira se nossos
Estados não conseguem ou não querem pagar uma
diária de R$31,00 (R$3,80 por hora) pelo trabalho de
seus professores?
Essa história que nos conta a Professora Regina
sobre o piso salarial e a reação de alguns Secretários
de Estado acabou gerando uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra a Lei nº 11.738/08,
a Lei do Piso, que foi assinada por cinco Governadores – os do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa
Catarina, de Mato Grosso do Sul e do Ceará –, com o
apoio dos Governadores de São Paulo, de Minas Gerais, de Tocantins, de Roraima e do Distrito Federal,
conforme é informado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Educação.
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V. Exªs sabem, Senador Mão Santa, Senadora Marisa Serrano, Senador Cristovam Buarque, que
aqui desenvolvo uma batalha quase cotidiana em defesa do direito de toda e qualquer pessoa, não importa sua origem, raça, sexo, idade e condição civil ou
socioeconômica, participar da riqueza da Nação por
meio de uma renda, como um direito à cidadania que
a ninguém deve ser negado. Felizmente, isso já é lei,
todavia com um parágrafo que diz que será instituído
por etapas, a critério do Poder Executivo, começando
pelos mais necessitados, como faz, por exemplo, o
programa Bolsa Família.
Mais uma vez, quero transmitir, Senador Cristovam Buarque e colegas Senadores, a luta desenvolvida
em defesa da boa educação para todos e das condições de bom ensino de todos, sobretudo com o reconhecimento de condições dignas para os professores
poderem trabalhar e serem respeitados.
Lembro-me de todos os meus professores, desde o primário, a admissão, o colegial, o ginásio até o
cientíﬁco. Com todos eles e como professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas (FGV), aprendi o que é o
trabalho do professor.
Quero aqui cumprimentar aqueles professores e
professoras, nas mais diversas regiões do Brasil, que
se dedicam à sua função com extraordinário amor e
com a vontade de fazer cada um de seus alunos dar
passos para que o Brasil se torne cada vez mais uma
Nação melhor.
Meus cumprimentos a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos a Senadora Ideli Salvatti, que é Líder do
Governo e também professora, para usar da palavra
neste auspicioso instante em que o Senado homenageia os professores e as professoras do Brasil.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Agradeço, Sr. Presidente, Senador Mão Santa. Quero
cumprimentar o Senador Cristovam Buarque e a Senadora Marisa Serrano, que encabeçaram a lista dos
Senadores e Senadoras que solicitaram a realização
desta sessão comemorativa. Quero também, da mesma forma, cumprimentar os representantes do Governo
do Distrito Federal que comparecem a esta sessão e
prestigiam este ato.
Eu queria, Senador Mão Santa, Senador Cristovam, Senadora Marisa Serrano, Senador Suplicy, que
nos antecedeu, Senador Renato Casagrande, que está
chegando ao plenário, começar com uma provocação.
Nós já deveríamos pedir para trocar para Dia da Professora. E isso tem razão de ser. O levantamento do
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Ministério da Educação deixa muito claro: de cada 100
professores, 83 são mulheres.
Então, o mais correto seria que nós tivéssemos
efetivamente o Dia da Professora, essa tarefa em que a
grande maioria é de mulheres, a grande maioria atua de
forma... Eu diria até com um jeito diferenciado, porque
não conseguimos muito separar a tarefa de educar na
sala de aula do cotidiano nosso, que tem um papel na
sociedade muito especial e que nós, mulheres, todas
desempenhamos. Então, eu já queria começar com
essa provocação aqui na nossa abertura.
A segunda questão que eu queria colocar é que
é muito bom ser Senadora, tanto que somos poucos
no Brasil, só 81, enquanto professores e professoras
são mais de 2,5 milhões. Agora, parece aquela propaganda, não tem preço. Não tem preço. Comemoramos algumas coisas, feitos importantes, aprovação
de matérias, avanços na legislação. Agora, aquele
momento mágico, só você consegue viver. Eu acho
que não existe nenhuma outra proﬁssão que tenha
esse momento mágico, que é quando o olhinho do
aluno brilha, Senador Cristovam, quando ele brilha e
percebemos que o aluno apreendeu. Não é aprendeu,
é apreendeu o conhecimento, tornou-se dono daquele
conhecimento. Aquele conhecimento agora é dele, ele
vai poder utilizá-lo da forma como melhor entender,
como achar mais adequado.
Então, esse momento mágico do olhinho que brilha – porque aquele saber especíﬁco, aquela informação, aquele instrumento, aquela parcela de saber que
a humanidade desenvolveu durante séculos e séculos,
milhares de anos, aquilo também é dele –, esse momento mágico não tem preço. Não tem preço.
E eu, como professora, sinto muita saudade desses momentos mágicos que tive a oportunidade de
vivenciar muitas vezes, até porque as matérias que
lecionei, as que tenho habilitação para lecionar, são
matérias a que, normalmente, os alunos têm uma certa
resistência: Matemática, Física... Agora, é impressionante quando um aluno entende aqueles números,
as fórmulas, o que aquilo signiﬁca e, principalmente,
quando ele apreende como utilizar aquilo na vida dele.
Esse momento é impagável. Aqui, só temos que sentir
saudades, porque nossas tarefas hoje são outras.
Nesta semana, eu não vim terça-feira ao Senado da República. Eu escolhi ﬁcar no meu Estado. Meu
Estado é o segundo Estado do Brasil que está realizando a preparatória estadual da Conferência Nacional
de Educação, que vai acontecer no primeiro semestre
do ano que vem. E vai ser algo histórico, porque vamos ter a oportunidade, nessa Conferência Nacional
de Educação, trabalhada de baixo para cima com as
Conferências Municipais, as Conferências Regionais
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e as Conferências Estaduais, culminando com uma
grande Conferência Nacional no ano que vem, de discutir o Sistema Nacional Articulado de Educação, que
é um debate que estamos travando aqui, que estamos
trazendo para o Congresso Nacional. Por que existe o
Sistema Único de Saúde e não pode existir um Sistema Único de Educação Articulado? Como não pode?
É claro que tem que poder, tem que acontecer. E a
Conferência tem exatamente essa tarefa.
E foi muito interessante, porque na segunda-feira
foi o Dia da Criança e hoje é o Dia da Professora, e
a conferência em Santa Catarina está acontecendo
exatamente na ligação entre o Dia da Criança e o Dia
da Professora. Eu elogiei inclusive quem escolheu a
data, porque não há melhor data para você elaborar
as propostas que o Estado vai defender na Conferência Nacional. Isso porque, se a educação não estiver
estruturada, articulada, organizada para ligar as duas
pontas, que são a criança, a juventude, os adolescentes
e o professor, a professora, então, nada disso serve,
nada disso importa, nada disso tem relevância.
Então, fazer a Conferência entre as duas datas
tem tudo a ver e é altamente estimulante para a apresentação das propostas e da discussão.
Na abertura, eu tive inclusive a oportunidade
de colocar que podemos fazer muitas discussões a
respeito de tudo que é importante e necessário para
que a educação cumpra o seu papel: as estruturas, os
equipamentos, os laboratórios, a Informática. E olhem
o número impressionante: o Brasil é o País que tem
o maior número de usuários das redes de comunicação da Internet, já ultrapassamos a casa de sessenta
milhões de usuários. Tudo é muito importante para a
educação funcionar: se é adequada em transporte escolar, merenda, livros didáticos... Agora, sem professor, sem professora, não existe. Nós é que somos o
instrumento da realização da política educacional. Por
isso, valorizar, ter respeito proﬁssional, respeito a uma
remuneração adequada e proporcionar capacitação e
informação permanente são pontos imprescindíveis
para que qualquer país tenha na educação sua grande alavanca de desenvolvimento.
E aí nós somos afrontados. Porque eu digo que
nós fomos afrontados, os dois milhões e meio de professores e professoras. Pois todo o Congresso Nacional, que debateu, e o próprio Executivo, quando
encaminhou a proposta, depois de um debate longo,
exaustivo, acordado, ajustado, transformaram em lei
uma remuneração mínima para os professores e as
professoras do Brasil, a nossa famosa Lei do Piso.
E digo que fomos afrontados porque cinco Estados,
cinco Governadores entraram na Justiça e impediram a aplicação de uma lei que é histórica. A primeira
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Constituição do Brasil – a primeira – já determinava
que deveria haver um salário mínimo para professor.
Já naquela época, em 1800! E aí fomos afrontados,
porque não conseguimos implementá-la. Está lá pendente. Espero que o Supremo Tribunal, de uma vez
por todas, julgue a questão.
E o pior é que não foram nem os Estados menos
ricos do Brasil que entraram com a Adin. Vai me convencer que Rio Grande do Sul, Santa Catarina – meu
Estado –, Paraná, Mato Grosso do Sul e Ceará não
têm condições de pagar R$950,00 no mínimo?
Rio Grande do Sul, terminei de falar. Lembrou
aqui a nossa Emilia Fernandes.
Então, é algo que precisamos... E, além dessa
questão do piso, a Pesquisa Nacional de Amostragem
por Domicílio trouxe até dados, digamos, positivos.
Dos 2,5 milhões de professores e professoras que
existiam no Brasil em 2002, 68% tinham onze anos
de escolaridades – com onze anos de escolaridade,
leia-se com Ensino Médio –, e agora a Pesquisa Nacional por Amostragem já colocou que subiu de 68%
para 81% o percentual de nossos professores e professoras com Ensino Médio. Mas Ensino Médio, gente!
Ensino Médio!
Existem 1,1 milhão de professoras e professores
que não têm nível superior. Então, olhem o tamanho
do desaﬁo! Melhorou? É claro, melhorou, aumentou a
escolaridade dos professores, mas olhem o tamanho
do trajeto que temos ainda, sabendo que 1,1 milhão
não têm ensino superior.
Há avanços que são signiﬁcativos. Vou, na seqüência, para a posse do 11º reitor de universidades novas
criadas pelo Presidente Lula, o reitor da universidade
que atende o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o
Paraná, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Já
batendo o recorde – porque o Presidente que, antes do
Lula, tinha criado mais universidades no Brasil era o JK,
com dez –, Lula já está na décima primeira, e há ainda
mais três no Congresso para serem aprovadas.
Cito, ainda, o Reuni e o ProUni. Só no ProUni,
são mais de meio milhão de jovens, 507 mil, que estão cursando universidade, com bolsa integral na sua
grande maioria.
Nas escolas técnicas, há outro recorde fantástico. De 1909 até 2005, quando conseguimos derrubar
a lei que impedia a expansão, foram criadas 140. O
Lula já inaugurou 64; até o ﬁnal do próximo ano, 214
oﬁcialmente. Lá no meu Estado, já conseguimos quase
dobrar o plano que oﬁcialmente está no MEC, e acho
que todos os Estados estão trabalhando assim.
Tivemos o avanço do Fundeb, e foi muito importante ampliar o ﬁnanciamento para a educação básica
como um todo. E temos ainda alguns desaﬁos.
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Eu espero, eu espero que o Senado da República
possa fazer no mês de outubro, já que não pudemos
fazê-la no Dia do Professor e da Professora, a votação
deﬁnitiva da retirada da DRU da educação. Essa é uma
luta histórica. Nunca nos conformamos com o fato de
que, dos recursos da educação, um quinto, 20%, deixassem de ser obrigatórios. E aprovamos ontem, por
unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça
– a matéria vai vir para o plenário, não sei se na semana que vem ou, no mais tardar, na última semana
de outubro –, a redução gradativa. Vamos ter 7,5% a
mais neste ano, 15% a mais no ano de 2010 e 20% a
mais, que nos tiraram, a partir de 2011.
Junto com o ﬁm da DRU, vem o aumento da
obrigatoriedade. A obrigatoriedade do ensino hoje é
de 6 a 14 anos, vai passar a ser de 4 a 17 anos: cinco
anos a mais de obrigatoriedade de ensino no Brasil.
Vão ser incluídos a Pré-Escola e o Ensino Médio, além
do Ensino Fundamental.
Portanto, não tenho a menor dúvida de que vai
ser um dos maiores saltos de qualidade, com recursos carimbados, para melhorar a oferta do ensino e
a condição de trabalho das nossas professoras e dos
nossos professores.
Para terminar, quero compartilhar aqui o que ﬁz
antes de vir para esta sessão: recebi a delegação da
UNE, União Nacional dos Estudantes, que está com
uma campanha na rua para que, dos recursos advindos da exploração do petróleo do pré-sal – já consta
do projeto que esses recursos virão para o Fundo Social –, 50% venham para a educação.
Essa é uma campanha que todos nós deveríamos
abraçar, junto com os estudantes brasileiros, junto com
a UNE, para podermos fazer com que esses números, o salário, a escolaridade aumentem, bem como o
reconhecimento aos nossos professores e às nossas
professoras, para que eles realmente tenham o que
comemorar nos próximos anos.
Essa questão de aproveitar uma riqueza que é
ﬁnita – nós vamos explorar, retirar o petróleo, e chegará
a hora em que ele vai acabar – e poder transformála na única riqueza que ninguém pode tirar, que é o
conhecimento, a educação, é o salto de qualidade de
que este País precisa.
Então, que tenhamos a capacidade de aprovar
no mês de outubro o ﬁm da DRU, a ampliação da
obrigatoriedade do ensino (de 4 até 17 anos) e, dos
recursos do pré-sal, 50% para a educação. Acho que
é a melhor maneira de homenagear as professoras e
os professores do Brasil.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para usar da palavra o Senador Mozarildo
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Cavalcanti, que representa o PTB do Estado de Roraima. Ele é médico, mas também professor e tem uma
participação muito importante: foi um dos fundadores
da Universidade Federal do seu Estado, Roraima.
Quero dizer o seguinte: V. Exª foi professor de
Anatomia. Tenho encontrado muitos médicos agradecidos pelo tempo em que V. Exª exercitou a docência.
Isso é muito signiﬁcativo.
Atentai bem! Thomas Jefferson foi Presidente
dos Estados Unidos, fez a Constituição, libertou os
Estados Unidos da Inglaterra. No seu túmulo, está escrito – repito, ele foi Presidente dos Estados Unidos,
escreveu a Constituição, libertou os Estados Unidos
da Inglaterra –: “Aqui jaz o fundador da Universidade
da Virgínia. Thomas Jefferson”.
V. Exª é o Thomas Jefferson de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Mão Santa. V. Exª, como
sempre, é muito gentil.
Quero dizer da minha felicidade de, quando Deputado Federal, ter aprovado uma lei autorizativa, aliás, duas leis: uma autorizou a criação da Universidade
Federal de Roraima e a outra, a Escola Técnica Federal
de Roraima. E, como leis autorizativas, poderiam ter
morrido aí, porque só autorizavam o Poder Executivo
a implantar essas instituições. O Presidente Sarney,
que era o Presidente à época, não só sancionou as leis
como cuidou de implantá-las por meio de leis complementares, de decretos, criando o corpo de professores,
de técnicos e de funcionários técnico-administrativos.
Portanto, para mim é uma honra muito grande.
Depois, aposentei-me como médico, com 32
anos de serviço. Temendo a reforma previdenciária
que Fernando Henrique ameaçava fazer e que terminou sendo feita pelo Presidente Lula, aposentei-me
proporcionalmente. Posteriormente, ﬁz concurso para
a própria Universidade e tenho a honra de ser professor de Anatomia, licenciado agora para exercer o
mandato de Senador. Por isso mesmo, embora médico
de formação e professor de Anatomia, sempre tive, na
minha vida, a convicção plena de que é pela educação
que realmente podemos fazer as transformações de
que um povo necessita.
Nesta semana em que se comemora o Dia do
Professor, desejo não apenas fazer aqui uma homenagem aos mestres do nosso País ou dizer algumas
palavras bonitas e tocantes sobre a atividade do magistério. Neste dia, 182 anos após o estabelecimento do ensino elementar por Dom Pedro I, quero fazer
uma conclamação, uma chamada a todo o País para,
de uma vez por todas, colocar a qualidade da educa-
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ção como objetivo principal de toda a Nação para os
próximos anos.
O fato é que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Deputadas, Deputados, senhores convidados,
o nosso País já enfrentou o problema da universalização do ensino, principalmente a partir do Governo
Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Fundef
e a ampliação dos recursos para a gestão municipal,
da educação fundamental. Com isso, o total de alunos matriculados na rede básica, atingiu um número
próximo do universo das crianças em idade escolar.
Apesar de que não é essa a realidade, por exemplo,
da minha Amazônia, que eu represento. Como homem
da Amazônia, nascido na Amazônia, nascido no meu
Estado de Roraima, lamento que um recente estudo
do Unicef tenha constatado que mais de 170 mil jovens
estejam fora da escola e que 90 mil jovens adultos sejam analfabetos.
Mas, meus caros colegas, o desaﬁo é imensamente maior, e deﬁnitivo. Temos de buscar, e não podemos demorar muito nesse processo, a excelência
na rede escolar pública de nosso País. A qualidade
na educação deve virar a palavra de ordem deste,
do próximo e dos futuros governo deste País. Não dá
mais para esperar. E, quando falamos na busca pela
qualidade da educação, tal iniciativa passa, sobretudo,
pelo investimento na formação, na capacitação e na
valorização dos professores e professoras de todo o
Brasil. Neles é que devemos apostar todas as ﬁchas
para elevarmos o nível do ensino de nossas crianças
e adolescentes. Neles é que devemos depositar todas
as nossas esperanças para um futuro melhor para as
novas gerações de brasileiros que vêm por aí.
É claro que investir nos professores começa por
melhorar as suas perspectivas remuneratórias. Pagar
salários melhores e condizentes com a importância da
atividade do magistério, além de dar uma maior motivação para os atuais educadores, incentiva o ingresso
dos melhores talentos para o exercício da Pedagogia,
situação que hoje vivenciamos ao inverso. Mas não
podemos parar por aí.
Temos um triste dado: os cursos de Pedagogia ou
de licenciatura são cada vez menos procurados, e por
quê? Porque realmente o jovem não tem incentivo para
abraçar, embora até tenha desejo, não tem incentivo
para ser professor. Eu cito um exemplo, do meu ﬁlho,
que se formou em Direito, fez concurso para a Universidade Federal de Roraima, passou; professor em
dedicação exclusiva. Depois de um ano e pouco como
professor, ele disse: “Pai, eu não tenho como viver desse
salário e vou me preparar para fazer um concurso para
juiz”. E fez. Hoje ele trabalha na Universidade Federal
apenas vinte horas. E ele disse para mim: “Eu pago
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para ser professor, porque gosto de ser professor”. É
lamentável que realmente isso ocorra no Brasil.
Ao pagarmos melhor os professores, Sr. Presidente, estaremos aptos a cobrar uma educação de
melhor qualidade. Poderemos exigir um nível maior
de qualiﬁcação acadêmica e especialização técnica
por parte dos educadores. Permitiremos, enﬁm, que
os mestres não precisem se desdobrar em inúmeros
empregos e tarefas para sustentarem suas famílias
com um mínimo de dignidade.
Basta darmos uma olhada em outros países,
naqueles onde a educação de qualidade é, de fato,
um compromisso de Estado. Nessas nações, um professor da rede pública bem qualiﬁcado percebe uma
remuneração mensal igual a de um gerente de um
banco ou de um juiz de primeira instância – muito diferente do Brasil.
Já aqui em nosso País, tais diferenças remuneratórias são abissais. São necessárias muita força de
vontade e abnegação para abraçar a causa do magistério, dado que em outras carreiras se poderia alcançar salários bastante superiores. E, na Região Norte,
já mencionei, Sr. Presidente, a situação é ainda mais
difícil. Sei de casos de professores que vão dar aulas
em vilarejos e aldeias espalhadas pela Amazônia em
troca de salários que mal chegam ao salário mínimo
legal. Além das precaríssimas condições físicas em sala
de aula e escasso material escolar, tais heróis e heroínas da educação enfrentam intempéries climáticas,
doenças tropicais e diﬁculdades quase intransponíveis
de transporte para cumprir sua missão educacional da
melhor forma possível.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, senhores professores – e quero aqui cumprimentar o representante do
Vice-Governador Paulo Octávio, a Secretária Adjunta
de Educação do DF –, precisamos retirar da atividade de magistério em nosso País a pecha de martírio,
de abnegação e de sacrifício. Precisamos vinculá-la à
nobreza do ensino, da formação educacional de toda
uma geração que deﬁnirá os rumos do desenvolvimento futuro da nossa Nação. Nesse sentido, o título
de professor tem de voltar a ostentar o brilho e o fulgor de outrora, de um passado no qual aos mestres
não era destinado somente carinho, mas respeito e
admiração.
Hoje, no dia destinado à celebração de todos os
professores do Brasil, deixo aqui um fraternal abraço
a todos os brasileiros e brasileiras que, a despeito das
diﬁculdades aqui relatadas, continuam a se esmerar na
formação educacional de nossos jovens. Espero que,
num futuro bem próximo, tal esforço seja recompensado com a devida valorização da atividade.
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Quero, portanto, ao ﬁnalizar, dar um abraço especial aos professores da Amazônia, notadamente do
meu Estado, que hoje não têm só uma universidade
federal, têm também uma universidade estadual, uma
universidade virtual e sete outras instituições de ensino
superior. Proporcionalmente, sendo o Estado menos
populoso do Brasil, somos o Estado com maior número
de graduados e graduandos do Brasil. Portanto, acredito muito que estejamos começando por lá a grande
revolução que a educação fará no Brasil.
Espero mesmo que todos os professores, apesar desses sacrifícios todos, não esmoreçam, porque
assim como hoje comemoramos o Dia do Professor,
domingo vamos comemorar o Dia dos Médicos, duas
proﬁssões que são relegadas a um patamar de pouco
valor pelos governantes brasileiros. Espero que essa
realidade mude em muito breve.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Foram as palavras de Mozarildo, que além de médico e professor talvez seja o líder maior da Maçonaria
brasileira.
Convidamos para usar da palavra o Senador Aloizio Mercadante. Ele que, além de professor, é Líder do
Partido dos Trabalhadores, dá uma demonstração da
grandeza que é o Senado da República. Somos ﬁlhos
do voto, do povo e da democracia. Só esse jovem teve
uns 10 milhões de votos. Isso para signiﬁcar a grandeza que é o Senado da República.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Senador Mão Santa.
Queria saudar todos os professores e professoras, Senadores e Senadoras que aqui estão e dizer
que hoje é um dia muito importante, é um dia em que
estamos homenageando os professores e professoras.
Todos nós, que tivemos o privilégio de poder estudar,
sabemos o quanto foi importante, na nossa formação,
na nossa história de vida, o convívio com as nossas
professoras, com os nossos mestres. Parte essencial
do que somos a gente deve exatamente a esta relação:
à sala de aula, quando a gente aprende a escrever e
a ler, as primeiras contas, os primeiros ensinamentos
em ciência, a raciocinar, a pensar, a criar, a pesquisar. Isso é o que nos faz uma sociedade civilizada. É
esse aprendizado que nos transforma em cidadãos e
em cidadãs. A sociedade do futuro é uma sociedade
do conhecimento, da ciência, da tecnologia. Portanto,
cada vez mais, o aprendizado, a escola e a educação
serão essenciais na vida. E as nossas oportunidades
dependem cada vez mais exatamente da escola e do
aprendizado.
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Eu sempre disse para os meus ﬁlhos, para os
meus alunos – comecei a dar aulas em 1977 e já se
vai aí muito tempo – que quem estuda muito escolhe
o que vai ser na vida; quem não tem a oportunidade de estudar é escolhido ou não na vida. Portanto,
a oportunidade no mercado de trabalho, no emprego, no desenvolvimento depende cada vez mais do
aprendizado.
Eu passei, desde 1977 – portanto são mais de 30
anos –, comendo pó de giz, como a gente fala. Estou
Senador, mas o que sou é economista e professor. Dei
aula durante muitos anos na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, na Unicamp, Universidade de
Campinas. Minha esposa, Regina, também é professora, sempre deu aula no ensino fundamental e hoje
trabalha na maior favela de São Paulo, que é a Heliópolis, também formando, educando os formadores.
E essa experiência de docência é das coisas mais
ricas que a gente pode ter na vida. Ser professor é
um imenso orgulho, é uma satisfação muito própria
poder ver o aluno crescer, se desenvolver, e a gente
vai encontrando pela vida os ex-alunos já realizados,
formados, trabalhando, com família. E cada um que reconhece uma parte do trabalho que a gente fez, nada
é mais gratiﬁcante.
No entanto, nós temos um imenso desaﬁo. O
primeiro é resgatar a dignidade dos professores, é
valorizar a função do professor. Nós aprovamos aqui
no Congresso Nacional – a Senadora Fátima Cleide
teve um papel muito importante nessa luta – o piso
nacional dos professores, que daria um mínimo de
garantia, especialmente aos professores do ensino
básico, do ensino fundamental, um salário base, um
salário mínimo que valorizaria essa categoria. Lamentavelmente, os Governadores conseguiram, através do
Supremo, inviabilizar essa iniciativa, que acho extremamente meritória.
O nosso Governo tem feito um esforço muito
grande. O Governo do Presidente Lula avançou em
várias áreas, avançou na criação de universidades federais. No meu Estado mesmo, toda aquela periferia
da Grande São Paulo que nunca foi atendida hoje tem
universidade federal em Guarulhos, tem universidade
federal em Osasco, tem universidade federal do ABC,
que vai para 4.700 alunos. Por sinal, eu fui relator dessa
matéria, e esta semana o Le Monde Diplomatique,
aquele jornal francês, faz um destaque muito grande,
essa como universidade do futuro, uma universidade
moderna, uma universidade que olha para frente, já
reconhecida internacionalmente, e, como esses campi, nós temos em Sorocaba, Santos e – eu diria – pelo
Brasil afora.
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O Presidente Lula mais que dobrou as escolas
técnicas federais. Nós tínhamos 115 escolas técnicas
federais, em 100 anos de história, desde o Governo Nilo
Peçanha. No entanto, este Governo vai entregar mais
de 214 escolas técnicas federais, dando um salto no
segmento que estava muito deﬁciente que é o ensino
proﬁssionalizante, aquele que prepara para o mercado
de trabalho. Então, junto com a universidade pública
federal, a experiência das escolas técnicas federais.
Outra grande realização é o ProUni. Nós temos aí
cerca de 500 mil novas vagas no ensino público universitário privado, que decorre exatamente desse programa
com custo muito pequeno e que está dando chance
para os alunos da escola pública poderem entrar numa
universidade em que não teriam possibilidade, porque
muitas famílias não têm como pagar o ensino.
Nós temos alguns programas que acho particularmente relevantes, porque, apesar de todo o esforço
no ensino proﬁssionalizante, no ensino universitário,
na Universidade Brasil, que é uma forma de preparar
professores, uma universidade aberta, uma universidade que permite que os docentes se aprimorem, se
aperfeiçoem, nós temos 14,2 milhões pessoas com 15
anos ou mais de idade que ainda são analfabetos. De
cada mil pessoas, 28 crianças ou adolescentes são
analfabetos. Isso signiﬁca que nós temos analfabetismo
principalmente com as pessoas de mais idade, o que é
uma herança do passado. Estamos reduzindo muito o
analfabetismo infantil no período da idade escolar.
No entanto, no meu Estado de São Paulo, lamentavelmente, aumentou-se de 28 para 51 mil crianças e
jovens analfabetos de 2007 para 2008. Praticamente
dobrou o número de analfabetos. As crianças entre 8
e 9 anos que não sabem ler e escrever, os chamados
analfabetos funcionais, eram 56 mil e passaram para
79 mil crianças e adolescentes. Então, mesmo no
Estado mais rico da Federação, há um aumento do
analfabetismo e há uma precariedade no processo de
aprendizado. Uma parte das crianças ﬁca num canto
da sala, meio esquecida. Precisamos olhar para elas,
precisamos melhorar a qualidade de ensino. Esse é
um grande desaﬁo dos professores deste País.
Um dos programas que podem ajudar muito no
combate ao analfabetismo é o Programa Brasil Alfabetizado. No entanto, muitas cidades ainda não aderiram
a esse programa. Um programa que fui ver, com o qual
ﬁquei muito entusiasmado, é o Programa Mais Educação, que é a escola em tempo integral, especialmente
na faixa do aprendizado do primeiro ano escolar, com
a alfabetização e as primeiras contas. Então, estamos
já com cinco mil escolas no Brasil nessas condições
e, no ano que vem, vamos chegar a dez mil escolas.
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O Governo Federal está repassando R$450 milhões
para permitir o ensino em tempo integral.
Como isso está sendo feito? Estamos pegando
os alunos da licenciatura, do bacharelado; eles vão
receber uma bolsa de estudo para fazer estágio nesse período de complementação escolar, reforçando a
alfabetização, reforçando as primeiras contas e integrando os equipamentos de esporte e de cultura da
cidade à escola. Quer dizer, a cidade assume a escola,
e a escola e as crianças passam a ter mais presença
na cidade: nos parques, nas praças, nas quadras de
esporte, nos cinemas, que no período da manhã e da
tarde estão subutilizados.
Então, é um programa que eu acho que pode
ajudar muito, especialmente para essas escolas que
estão abaixo da média no Prova Brasil. Essas escolas
são o público-alvo para nós melhorarmos pela base a
média do aprendizado.
Eu quero encerrar dizendo que temos muito desaﬁo. A educação, no meu ponto de vista, é o maior
desaﬁo deste País. É o problema estrutural mais grave,
e nós não o faremos sem uma participação decisiva
dos professores, sem a valorização dessa importante
categoria que são os professores.
Termino dizendo que aprovei, já há mais de ano,
nesta Casa, um programa que agora está com prioridade para ser votado na Câmara dos Deputados – espero
que seja aprovado mais breve possível –, o programa
que cria banda larga em todas as escolas públicas do
Brasil, que é a estrada da Internet, dos computadores,
e, no prazo máximo de cinco anos, todas as escolas
urbanas e rurais terão banda larga.
Nós já estamos implantando a banda larga nas
escolas urbanas, num acordo que o Governo fez com
as empresas de telecomunicações. Em três anos, todas as escolas terão banda larga, pelo menos três
megabytes, que é uma velocidade razoável. Não é excelente, mas é razoável. Em cinco anos, nós teríamos
em todas as escolas rurais, aprovado o meu projeto.
Nós usaremos os recursos do Fust, que é o Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
São cerca de R$900 milhões por ano que seriam canalizados para esse programa.
O Presidente Lula deve lançar o Plano Nacional
de Banda Larga no próximo mês, e é um programa
bastante ousado, de colocar ﬁbra ótica e melhorar a
qualidade da banda larga para os 49 milhões de alunos das escolas públicas. Ou seja, com o meu programa, com esses recursos, com o programa de banda
larga, o que nós pretendemos? Que cada aluno da
escola pública tenha o seu computador, de preferência um laptop popular, que ele possa levar para casa.
O MEC já está fazendo uma experiência, comprando
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em torno 300 mil equipamentos desses, para ver o
desdobramento.
Eu estou indo visitar a experiência em Portugal,
porque Portugal colocou a inclusão digital na escola
como a prioridade número um da inovação tecnológica,
prioridade número um do planejamento estratégico da
Europa. Portugal já está com 100% dos alunos com
banda larga nas escolas. Estão colocando, agora, 100
megabytes de acesso, e tem um computador chamado “Magalhães” que as crianças levam para escola e
podem trabalhar direto naquele computador.
Então, dando o endereço eletrônico, produzindo
material didático... O Ministério da Educação, MEC,
no ano passado, investiu R$73 milhões para produzir
material didático. Com material didático de qualidade,
treinando os professores... Cem mil professores foram
treinados no ano passado. Nós temos que treinar toda a
rede, e esse meu programa prevê os recursos do Fust
para formar os professores, comprar os equipamentos,
produzir o material didático e colocar, dar oportunidade,
para 49 milhões de alunos da rede pública entrarem
no século XXI com acesso direto à Internet que, hoje,
é uma ferramenta indispensável para todas as proﬁssões mais importantes da economia.
Tem de saber mexer no computador, tem de saber usar o Google, tem de saber pesquisar, tem de
utilizar essa ferramenta para o mercado de trabalho
e para o desenvolvimento. Acho que, com isso, daremos um grande salto histórico na qualidade de ensino
do Brasil.
Por isso, hoje, quero parabenizar todos os professores e professoras deste País afora. Nós temos
um Presidente que não teve a chance de concluir o
seu aprendizado na escola. Isso foi uma barreira, uma
diﬁculdade muito grande, mas, com a sua luta, com
a sua competência, ele conseguiu superar. Ele sabe
o quanto faz falta para a maioria do povo uma boa
educação. Talvez por isso mesmo ele tenha colocado essa questão como uma das grandes prioridades
deste Governo. Estão aí as escolas técnicas, o ProUni,
as universidades federais, o Programa Universidade
Aberta, a formação dos professores e, agora, com a
banda larga, com a inclusão digital, esperamos dar um
grande salto histórico.
Portanto, parabéns, professores e professoras
deste Brasil afora. Hoje é um dia de reﬂexão da educação, é um dia de valorização dessa carreira, é um
dia de luta, porque as diﬁculdades ainda são muito
grandes para essa categoria proﬁssional que deveria
ter muito mais apoio, ser muito mais valorizada do que
tem sido até agora.
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Quero agradecer a oportunidade muito honrosa
de participar dessa homenagem tão justa e tão merecida.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Aloizio Mercadante, que também
é professor.
Convidamos para usar da palavra a Senadora
Fátima Cleide, que também representa as professoras
não só do Estado de Rondônia, mas de todo o Brasil.
S. Exª pertence ao PT de Rondônia.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Quero saudar aqui todos os presentes e registrar, com muita alegria, a presença da nossa Deputada
Emilia Fernandes, ex-Senadora. No período em que
S. Exª estava nesta Casa, eu, que participava das lutas de base, tinha na Senadora Emilia Fernandes um
espaço não apenas físico, no seu gabinete, mas um
espaço de apoio moral para as lutas que aqui travamos, algumas das quais conseguimos transformar em
lei neste País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, autoridades
aqui presentes, as comemorações do Dia do Professor são marcadas pela unanimidade em saudar uma
categoria que presta serviços por demais relevantes à
nossa sociedade. Nisso há um consenso. É uma unanimidade que idealiza e estereotipa os proﬁssionais
de educação, sem levar em consideração a realidade
vivida por milhões de professores e professoras neste
País, a realidade vivida por trabalhadores e trabalhadoras que sofrem com o descaso e com a indiferença
cotidianas, transformadas em elogios em um dia do
ano, o dia 15 de outubro.
Eu não poderia deixar de recordar que, mesmo
com a unanimidade das manifestações de todos os
partidos políticos, cinco Governadores entraram com
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra o
Piso Salarial Nacional, aprovado por este Congresso
Nacional, sancionado pelo Presidente da República.
Esses cinco Governadores, que já foram citados nesta tarde e que devem ser citados todos os dias, para
que todos trabalhadores em educação lembrem-se
bem dos seus nomes, buscaram o Supremo Tribunal
Federal (STF) para interromper a execução de uma
medida aprovada nesta Casa e, repito, sancionada
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Mas não é só isso, Sr. Presidente.
Os ataques contra os professores e as professoras deste País são feitos também por quem esquece
que o professor e a professora têm de preparar aulas,
corrigir provas, atualizar-se, estudar, mesmo estando
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com toda a sua carga horária prevista no contrato em
sala de aula, no exercício do magistério, isto é, ministrando aulas.
Os ataques contra professores e professoras são
feitos também por aqueles que, em vez de analisarem
o grau de desgaste, inclusive econômico, que provoca
inúmeros atestados médicos, condenam os proﬁssionais a serem vítimas de um regime de trabalho desgastante e mal remunerado.
Os ataques contra os professores e as professoras se repetem cotidianamente, quando as salas
de aula são inchadas – essa é a palavra mais correta
– para atender a demanda, e os governos se eximem
de contratar mais proﬁssionais e de construir mais
salas de aula.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
do Presidente Lula enfrentou e enfrenta essas situações com coragem e com determinação. O Governo
do Presidente Lula trabalhou pela adoção do Piso Salarial Nacional do magistério e quer seu cumprimento
em todo o País.
O Governo também quer que a Lei nº 11.738,
que deﬁne 33% da carga horária para atividade extraclasse do professor, seja efetivamente cumprida, seja
efetivamente adotada por todos os governos estaduais
e municipais. Aí reside o problema que está colocado
hoje, minha querida Emilia Fernandes, para todos os
professores e professoras, com a Adin que está no STF.
Os governos se recusam a entender que professores e
professoras precisam ter um tempo, que chamamos de
hora-atividade, para preparar suas aulas, para corrigir
suas provas, para ter também a oportunidade de fazer
o trabalho coletivo dentro da escola. Não dá para se
fazer isso com quarenta horas em sala de aula.
Mesmo com a resistência daqueles que, em um
passado muito recente, quebraram o Brasil e buscaram,
a cada momento, impedir as realizações do Governo
Federal, foram criados mais trinta campi universitários
e 150 escolas técnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETS), democratizando as oportunidades para nossa juventude.
Para atender essas novas demandas, estão sendo
realizados concursos públicos para doutores, mestres,
professores e servidores técnicos e estão sendo construídas dezenas de prédios, que, junto com as obras
do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), fazem
qualquer cidadão perceber o espetáculo da transformação no Brasil.
Neste dia, também precisamos relembrar a conquista do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais
da Educação (Fundeb), que ampliou a capacidade dos
Governos Federal, Estaduais e Municipais de destinar
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recursos novos ao ﬁnanciamento da educação básica, prevendo o estabelecimento de um regime de cooperação solidária e corresponsável, da creche até a
conclusão do nível médio, para todos os brasileiros e
brasileiras, independentemente da idade, do local em
que vivem, se estão no campo ou na cidade.
Eu não poderia, Sr. Presidente, no curto espaço
de um pronunciamento, citar todas as realizações do
atual Governo Federal na educação. É possível perceber a dimensão da mudança pelo impacto causado
com o vazamento de uma prova do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM), quando pudemos veriﬁcar
a presteza e a competência da atuação do Ministro
Fernando Haddad, que, ontem, Deputada Emilia, veio,
por vontade própria, à Comissão de Educação desta
Casa, assim como à Câmara dos Deputados, para
prestar esclarecimentos para Deputados e Senadores acerca das providências tomadas junto ao Ministério da Educação e ao Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisa (INEP).
A ironia nesse episódio foi ver privatistas, que vivem reclamando da atuação da Polícia Federal, a clamar por sua presença na ﬁscalização da distribuição
das provas do Enem. Ora, qualquer pessoa de bom
senso sabe que, se havia uma empresa contratada
para a distribuição das provas, era dela a responsabilidade pelo sigilo.
Mas, como eu disse ontem para o Ministro Fernando Haddad na Comissão de Educação, acredito
que esse ocorrido, que causou tanto trauma e tanto
transtorno para a juventude brasileira, que sonha com
a perspectiva cada dia mais próxima de acessar o nível
superior, seja numa universidade pública ou numa universidade privada, pode ser também uma nova oportunidade de fortalecer ainda mais o Estado brasileiro,
porque o novo Enem vai ser realizado em dezembro
com a utilização de forças do próprio Estado, como as
Forças Armadas, a Polícia Federal e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT).
Mas, Sr. Presidente, hoje, em todo o Brasil, a preocupação é muito grande com a qualidade da educação.
A avaliação e divulgação do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) coloca às claras situações
que, por décadas, ﬁcaram ocultas para a sociedade. E,
hoje, por meio do sistema de avaliação, que vem sendo
aperfeiçoado ano a ano, há a concretude daquilo que
realizamos em sala de aula.
A Conferência Nacional de Educação que se realizará em abril do ano que vem, nesta cidade de Brasília, terá uma nova conjuntura para discutir os rumos
da educação nacional com a construção do Sistema
Nacional Articulado de Educação e do Novo Plano
Nacional de Educação.
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Sr. Presidente, nesta data, quero lembrar os professores e professoras dos assentamentos que foram
proibidos de lecionar por imposição de uma censura
ideológica; os professores e as professoras das aldeias
indígenas, que educam respeitando as culturas diversas, os idiomas e as tradições de centenas de etnias
diferentes que compõem o mosaico dos povos indígenas em nosso Brasil; os professores e as professoras
da educação especial, que desaﬁam seus próprios
limites, indo cada vez mais além na integração social
dos cidadãos e das cidadãs com deﬁciência; os professores e as professoras da educação de jovens e
adultos, que, com paciência e com determinação, ajudam milhões de brasileiros e brasileiras a recuperarem
o tempo e as oportunidades perdidas; os professores
e as professoras do ensino proﬁssional e tecnológico,
que, em todo o Brasil, prepararam os proﬁssionais que
atuarão nas mais diversas áreas de produção, garantindo a sustentabilidade do nosso desenvolvimento; os
professores e as professoras das escolas da periferia,
que convivem com o aumento da violência, sem jamais
perder a esperança, buscando resgatar a cidadania de
cada jovem; os professores e as professoras dos 54
milhões de brasileiros e brasileiras que, todos os dias,
frequentam as escolas públicas em nosso País.
Sr. Presidente, cumprimento, nesta data, todos
e todas que exercem a atividade de educadores e de
educadoras.
Quero cumprimentar, especialmente, meus Pares do Congresso Nacional, que montam trincheira em
prol da educação pública, laica, gratuita e de qualidade
para todos e para todas. E o faço aqui em nome de um
companheiro que me é muito especial e que, hoje, pela
manhã, disse uma frase que achei muito interessante,
que é o Deputado Carlos Abicalil, que, por três vezes,
foi Presidente da nossa Confederação Nacional de
Trabalhadores em Educação. Não posso esquecê-lo.
S. Exª me disse hoje: “Vale a pena ter amanhecido”. A
educação, Sr. Presidente, nunca está completa, e, a
cada momento, temos ainda mais o que aprender.
Mais do que cumprimentá-los, quero também
agradecer-lhes. Agradecer aos nossos professores e
professoras por não terem perdido a esperança. Agradeço-lhes por continuarem lutando por seus direitos,
por continuarem ensinando cidadania, por mostrarem
a todos nós que não podemos esmorecer, porque, com
certeza, só a educação é capaz de construir uma nova
humanidade, em que os valores da cooperação e da
solidariedade substituirão, se Deus quiser, a ganância
e o individualismo, porque, Sr. Presidente, a educação
é que nos faz humanos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Convidamos para fazer uso da palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior, que é nascido no Ceará, que
representa o grandioso e bravo Estado do Acre, que
é do PMDB e tem tradição política. Seu pai governou
com muita grandeza aquele Estado, e S. Exª é da área
do Direito e Procurador da Fazenda.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Prezado amigo Senador Mão Santa, que
preside esta sessão; senhoras e senhores convidados
ilustres; Srªs e Srs. Parlamentares; Senadora Emília,
que, com grande prazer, recebemos em nossa Casa
mais uma vez, sou de uma família de professores e
de professoras.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Senador Geraldo Mesquita...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – O Senador Casagrande está com uma emergência e, mais do que ninguém, não pode deixar de
se manifestar nesta sessão.
Concedo, antes de iniciar minha fala, um aparte
a V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Quero agradecer a V. Exª a oportunidade. Infelizmente, tenho de me deslocar para meu Estado mais
cedo, porque tenho um compromisso à noite. Estou
inscrito, mas, se eu esperar minha inscrição, perderei
meu avião.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será o próximo orador. Não só o Estado do Espírito
Santo, a cidade de Vitória, mas também todo o País,
enﬁm, todos o aguardam. Eu já o anunciei.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Mas o Senador Geraldo Mesquita me concedeu este
aparte e já deixo minha mensagem.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com o maior prazer!
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Deixo minha mensagem aos professores e às professoras do Brasil. Naturalmente, comemoramos, todos
os anos, este dia, e a comemoração traz alguns pontos
positivos nesses últimos anos, desde o momento em
que se estabeleceu uma vinculação de gastos com a
educação. Tenho de lembrar o Senador João Calmon,
que foi Senador pelo Estado do Espírito Santo e que foi
um grande lutador para que essa vinculação constasse
na Constituição, com recursos mínimos de aplicação
na área da educação. Esse foi um passo fundamental
e importante, depois da criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (FUNDEF) e, recentemente, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
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Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais
da Educação (FUNDEB). São avanços importantes
que, num primeiro momento, não ﬁzeram com que
houvesse expansão da oferta de vagas nos ensinos
fundamental e médio no Brasil. Mas, agora, de fato,
temos de fazer com que haja melhoria da qualidade
do ensino. Para que isso aconteça, diversos fatores
precisam da nossa atenção, mas a qualidade, a qualiﬁcação e a valorização do professor são as questões
mais importantes. Alguns programas do Governo são
fundamentais, como os programas de expansão da rede
de ensino tecnológico e da rede de ensino superior,
que são importantes, porque dão oportunidade a todo
mundo, mas dão oportunidade também aos professores. Quantos professores estão tendo oportunidade de
fazer um curso superior para melhorar sua qualidade
proﬁssional, a qualidade do serviço prestado? Então,
ressalto diversos programas importantes feitos pelo
Governo Federal, mas ressalto também que a votação
desta semana na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, dando ﬁm à Desvinculação da Receita da
União (DRU) na área da educação, foi mais um ponto
importante para garantir mais recursos para a área da
educação. Então, eu queria fazer, resumidamente, este
registro e deixar um abraço a todos os professores e
com eles me congratular. Parabenizo-os. Agradeço aos
professores e às professoras deste País pelo seu trabalho. Agradeço a V. Exª pela oportunidade, Senador
Geraldo Mesquita. (Palmas.)
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Foi um prazer, Senador Casagrande.
Como eu estava dizendo, sou de uma família de
professores e de professoras. Meu saudoso pai, falecido
há pouco mais de um mês, eu costumava chamá-lo de
barão, carinhosamente. Eu lhe dizia: “Barão, você foi
tudo o que um homem público pode ser na sua terra”.
Ele foi Governador de Estado, Senador, Deputado Federal, Prefeito na capital, Secretário-Geral do Território,
quando era ainda Território. Mas o cargo pelo qual ele
tinha uma pontinha de vaidade, Senadora Emília, era o
de professor. Ele gostava de ser chamado de Professor
Geraldo Mesquita. Minha mãe, que está viva, graças a
Deus, é professora também. Tenho dois irmãos: o mais
velho, Henrique, é professor; minha irmã mais nova
é professora de universidade. Meu ﬁlho mais novo é
professor de Educação Física, e minha ﬁlha mais nova
é professora concursada na Universidade de Brasília
(UnB). Esse é o núcleo próximo, familiar. Mas, entre
sobrinhos e tios, há muitos professores e professoras.
Tenho muito prazer dessa condição.
Eu olhava para o painel. Paulo Freire, Gustavo
Capanema, Anísio Teixeira, João Calmon, Darcy Ribeiro – que saudades do Darcy! – foram baluartes da
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educação, mas eu diria que heróis da educação, Senador Mozarildo, são aquelas professoras e aqueles
professores que dão duro no mais interior do interior
do nosso País. Eu me permitiria citar aqui, até em homenagem a eles e a elas, a Professora Lurdes Leal,
que leciona na Linha Seca, no km40, na região de
Sena Madureira – depois, relato o dia a dia dessas
pessoas –; a Professora Neide, que leciona na Praia
Redonda, no km19, do Rio Iaco; o Professor José Pinheiro Filho, da região do Macauã – é um seringal –;
a Professora Denise, que também leciona no Rio Macauã, seringal Apuí; a Professora Nena, que também
leciona no Rio Iaco.
Esta é a vida dessas pessoas, desses proﬁssionais, dessas proﬁssionais: são professores, merendeiros, faxineiros da escola; muitas vezes, tiram dinheiro
do próprio bolso para levar merenda para as crianças;
muitas vezes, quando não residem no próprio local,
andam horas e horas na estrada, a pé ou por barco, para chegar às escolas. É uma vida de sacrifício,
uma vida de muita dedicação, de muita obstinação.
Haja obstinação para ter uma vida de tanto sacrifício
e continuar ali!
E há mais: no meu Estado – não sei o que ocorre
nos demais Estados –, grande parte das professoras
e dos professores não tem vínculo permanente com o
Estado ou com o Município. Eles são chamados professores temporários, como se a educação fosse uma
atividade temporária. Vou ser franco: só vou acreditar
que a educação se tornará prioridade nacional no dia
em que não existir mais a categoria do professor temporário no nosso País. Não sei se, nos outros Estados,
há essa ﬁgura, mas, no meu Estado, quase a metade dos professores e das professoras é temporária.
Imaginem! Isso signiﬁca que não recebem um salário
mixuruca durante o ano inteiro. Chega o ﬁnal do ano,
e eles são sacados como algo que, por um período,
não serve mais e ﬁcam privados daquele ﬂuxo normal
que todo agente público tem.
Também tive uma incursão no setor. No ﬁnal da
década de 60, eu era militante de uma organização de
esquerda e saí daqui, de Brasília, porque precisei sair.
No Rio, recebi a missão de aplicar o método Paulo Freire numa comunidade que, na verdade, era uma favela
situada atrás da Klabin, aquela fábrica da Klabin, na
Avenida Brasil. Fiquei lá por meses, numa experiência
fantástica, mas não voltei à atividade.
Ouvindo os Senadores e as Senadoras que me
antecederam, eu estava pensando: na verdade, o que
nos permite transformar a realidade e o mundo, Senadora Emilia? É o conhecimento, é o conhecimento. Não há outro caminho. Tudo mais se constitui em
outros fatores que utilizamos para transformar nossa
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realidade e o mundo. E quem é que nos transfere conhecimento, como dizemos na rua, se mal pergunte?
São as professoras e são os professores, basicamente,
e eles o fazem com o forte apoio dos demais trabalhadores na educação. Há categorias que atuam em
torno dos professores e das professoras. E aí vem a
pergunta que não pode calar: por que eles são tão
desprestigiados?
O Senador Mozarildo falou aqui da experiência
do ﬁlho dele. Permita-me, Senador, chutar: se, hoje,
ele é Juiz, ele percebe um salário – e faz jus por isso
– de, no mínimo, R$20 mil, mas, se ele permanecesse apenas como professor de uma universidade, ele,
hoje, estaria ganhando, no máximo, uns R$3,5 mil pelo
tempo de serviço, por sua dedicação, enﬁm.
Entra Governo, sai Governo, e a gente, às vezes,
consegue avançar um pouquinho, mas, às vezes, há
até recuos. Nos avanços que a gente observa, jamais
a gente observa um salto de qualidade. A educação,
no nosso País, precisa de um salto de qualidade, precisa se transformar numa campanha pública, Senador
Mozarildo.
Há pouco, uma repórter me perguntava o que
eu achava da aspiração do Brasil de ser membro permanente do Conselho de Segurança da Organização
das Nações Unidas (ONU). Eu disse para ela: “Olha,
para alguns, isso é importante, mas acho que, para o
Brasil, para os brasileiros, importante mesmo seria a
gente aspirar, por exemplo, a que não houvesse mais
analfabetos em nosso País, aspirar a uma escola de
qualidade, aspirar a uma condição digna para nossos
professores e professoras”.
Passa ano, entra ano, a gente enche a boca,
Senador Mozarildo, e nada acontece que modiﬁque
substancialmente essa situação.
Eu acho que importante mesmo, antes de a gente aspirar a ser membro permanente do Conselho de
Segurança da ONU, seria a gente ostentar, para nós
mesmos e para o mundo inteiro, a condição de País
educado, a condição de País onde todos podem frequentar escola, e escola de qualidade.
Aí, sim, eu acho que, em vez de estarmos correndo atrás do Conselho de Segurança da ONU, a ONU
é que estaria clamando para que ingressássemos,
porque seríamos a tal potência de que a gente tanto
fala, mas potência naquilo que a gente teria de mais
essencial, que seria a nossa capacidade mesmo, pelo
conhecimento, pela educação, de transformar a nossa realidade incisivamente, e transformar e contribuir
para com a transformação do mundo. Eu acho que as
coisas se inverteriam.
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Por que o professor e a professora são tão desprestigiados em nosso País? Entra ano e sai ano, eu
já estou com 60 anos, e não consigo compreender.
Eu sou advogado público. Quando eu sair daqui, vou receber como salário mais do que eu ganho
no Senado. Não que eu tenha nada contra os advogados públicos do País receberem um bom salário,
agora, eu nunca compreendi, eu digo isso com toda a
sinceridade, o fato de a gente, na verdade, não prestigiar, não priorizar a escola, o professor, a professora, o ambiente de ensino, o conhecimento. Nós nunca
conseguimos priorizar essas coisas tão importantes
para todos nós.
Salário. A Senadora Fátima Cleide estava falando aqui da luta que foi estabelecermos, aqui, um piso
nacional de salário para os professores em torno de
R$900,00. E mesmo assim, o piso foi contestado.
Capacitação. Isto era para ser uma missão institucional, uma missão da maior relevância neste País:
capacitação e reciclagem de professores. Os senhores
sabem quando a “grandíssima” parte dos professores
e professoras do Acre têm capacitação – esses que eu
mencionei aqui: professores da zona rural, professoras
de seringais? Capacitação para eles é como um avião
de carreira. Passa lá em cima, e eles veem, assim,
por ouvir falar. Apoio logístico, bibliotecas... Estamos
realizando aqui no Senado um debate interessante na
Comissão de Educação sobre a importância do livro
e das bibliotecas. Assistimos a palestras de pessoas
com experiências interessantes nessa área.
Inovação tecnológica. O Senador Aloizio Mercadante falava há pouco da necessidade de termos inovação tecnológica nas nossas escolas, mas, de fato,
de concreto. Já estamos cansados de falar e não fazer.
E, nessa área de educação, é um drama, a gente fala,
mas não faz. Estamos nos tornando coniventes com
essa situação – todos nós, o País inteiro –, coniventes
com essa situação. Não há uma pressão irresistível de
parte de professores, de parte de estudantes, de parte
dos trabalhadores da educação; não há uma pressão
irresistível. Se houvesse alguma coisa de concreto no
que diz respeito a um salto de qualidade, já teria ocorrido no nosso País. Não há; não há. Há um conformismo,
há um sentimento de que as coisas são assim mesmo
e as diﬁculdades são muitas para a gente mudar. Ora,
bolas! Ora, bolas! É necessário que a gente trate dessa questão deﬁnitivamente.
São três atividades no nosso País que merecem
um novo olhar, uma nova atitude: o setor de educação, o setor de saúde pública no nosso País – que é
uma calamidade; não é um setor de saúde pública, é
um setor de saúde e calamidade pública – e o setor
de segurança. Acho que se encontrássemos energia,
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disposição, coragem, obstinação para olharmos esses
setores de outra forma, encará-los de fato como prioridade ou prioridades, o nosso País, dentro de muito
pouco tempo, seria um País diferente, seria um País
mais humano, um País mais inteligente, um País muito
mais capacitado a transformar a realidade que, para
a grande maioria do povo brasileiro, é cruel. É de uma
crueldade que a gente ﬁca temeroso até de pensar.
O Brasil, ainda, para a grande maioria do povo
brasileiro... Lá na capital do meu Estado, no hospital
que ﬁca no centro da cidade, tem um setor do prontosocorro, Senadora Emilia, que é chamado de vietnã
pelos pacientes. Imagine por que ele é chamado de
vietnã? A minha irmã, um dia desses, teve de socorrer
uma amiga. Ligou, estava no pronto-socorro, ela entrou e voltou impressionada. Gente pelo chão, maca,
sangue por todo canto, um verdadeiro vietnã. Isso na
capital do meu Estado! O interior, imagine o que é o
interior. Escolas da zona rural, grande parte delas, Senadora Emilia, quando chove, não pode ter aula, porque não tem teto, ou o teto é de palha, ou está furado.
As professoras e os professores improvisam bancos
escolares, improvisam a condição mínima para que
os estudantes possam ser atraídos para aquilo que a
gente chama regularmente de aula. É uma situação
do Brasil real que a gente teima em olhar de lado e
fazer de conta que não está acontecendo. Está acontecendo sim.
Grande parte dos brasileiros vive nessa situação
angustiante, pois não tem educação de qualidade.
Quando recorre às instalações que deveriam prestarlhe saúde – eu não diria nem de qualidade – razoável,
encontra os vietnãs da vida na sua frente e volta para
casa, além do peso da doença, com aquela amargura
de saber que o imposto que recolheu está sendo tão
mal aplicado, que o tratamento que recebe, há animal
que recebe tratamento melhor.
É uma data destinada a comemorar o Dia do
Professor, mas eu digo, com toda a honestidade e a
sinceridade, eu até agora não vi, de fato, muita coisa
para comemorar. Eu não sei, talvez seja o dia de registrar... Um dia especial dedicado aos professores e
às professoras é um dia para a gente registrar, é um
dia para a gente reﬂetir sobre a situação deles e delas. É um dia para a gente pensar muito, viu, Senador
Mão Santa. Nós, que temos a responsabilidade, em
grande parte, de mudar esse quadro; nós, que temos
essa responsabilidade, parece que estamos também
muito insensíveis. A gente se conforma com muito pouca cosia. Aprovamos o piso nacional e achamos que
isso é um espetáculo, é o máximo que a gente pode
almejar e conseguir. Balela! A gente precisa avançar.
Essa história da universalização da educação ﬁca na
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beira da estrada. É universalização para uma minoria;
para a grande maioria, é uma educação que deixa
muitíssimo a desejar, muitíssimo.
Acho que nós não estamos, de fato, formando.
Às vezes, e muitas das vezes, estamos deformando
pessoas Brasil afora. Ensino de péssima qualidade.
Pessoas adultas em série avançada que não sabem
fazer uma conta, não sabem ler ainda. A educação, no
Brasil, mais deforma do que forma. Apesar dos números, apesar de tantas estatísticas, este é o quadro real
do Brasil. Eu desaﬁo quem venha aqui me desmentir. Desaﬁo quem me desminta, Senador Mão Santa,
nesse sentido.
Temos de parar de ser insensíveis. Estamos nos
conformando com os pequenos avanços que nós obtemos. Nós estamos nos conformando com eles. É uma
pena! É uma lástima! Portanto, eu queria apenas registrar esses fatos. Eu queria apenas, mais uma vez,
como diz o Senador Mão Santa, dizer: “Atentai bem”.
Eu acho que todos nós temos de atentar bem para o
que está acontecendo em nosso País.
A gente se preocupa com pré-sal, e devemos
também nos preocupar com essas coisas, mas, para
a gente chegar lá, é necessário que, até por um ato
de humanidade, de civilidade, o Poder Público brasileiro precisa se compenetrar de que está a quilômetros
de distância daquilo que poderia ser o mínimo que a
gente poderia estar fazendo no campo da educação
no nosso País.
Então, Senador Mão Santa, apenas registro o
Dia do Professor e da professora. Não poderia deixar
de fazê-lo, mas o faço com todas essas preocupações.
Acho que, a partir desta Casa, a gente deve dar uma
sacudida. Temos que nos voltar a esse assunto com
seriedade, pelo menos com honestidade. Temos que
reconhecer que temos sido omissos no sentido de pressionarmos por um avanço mais signiﬁcativo, por mudanças e transformações mais contundentes no nosso
País, na área de educação. Esse é o desaﬁo lançado,
Senador Mão Santa. Está aí para todos nós.
Como diz V. Exª, nós que nos julgamos pais da
Pátria temos sido padrastos dos nossos jovens, das
nossas crianças, se não na ação, pelo menos na omissão de não compreendermos a grandeza da missão
que nos cabe e promovermos mudanças profundas e
signiﬁcativas no campo da educação do nosso País.
Minha saudação a todo professor e a toda professora deste grande País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após contundente pronunciamento de Geraldo Mesquita Júnior, convidamos para usar da palavra o Se-
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nador Flexa Ribeiro, que representa o Estado do Pará,
o PSDB.
Queremos registrar a presença do Presidente
Sarney. Hoje, ele presidiu uma sessão, com a intenção de homenagear os aposentados e os idosos, mas
eu vi aqui, e quero dar o testemunho: ele é que foi
homenageado. O Presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas disse que nunca
foram tão bem tratados por Presidente nenhum na
História da República como foram, pelo tratamento
e o respeito que tiveram do Governo, na Presidência
de José Sarney.
E ele está aqui também homenageando os professores.
Presidente Sarney, mas V. Exª também merece
homenagem como professor. Está ouvindo, ô Presidente Sarney?
Eu quero dar o testemunho de que, quando da
minha infância, eu passava em São Luís do Maranhão.
Eu tinha as minhas primas Ana Maria Jorge, Maria
da Graça Jorge, que estudavam Direito. E elas eram
entusiasmadas e encantadas. Além da elegância, ele
encantava as alunas. Elas diziam que ele parecia com
Clark Gable.
Então, ele merece também a homenagem. Alguém com o perﬁl do Presidente Sarney tem que ser
reconhecido como professor de Direito da Universidade
do Maranhão e adorado pelas estudantes.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
Será que V. Exª foi professor também, Senador
Flexa?
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, eu não poderia deixar de vir aqui hoje,
quando comemoramos o Dia do Professor, prestar as
minhas homenagens a esses que constroem o Brasil
do amanhã pela educação.
V. Exª, ao me conceder a palavra, me fez uma
consulta. Quero dizer que, com muita honra, fui professor do Ensino Médio no meu Estado, ainda quando
fazia faculdade de Engenharia, nos idos de 1963, 1964,
Presidente Sarney. E lembrava há pouco que prestei
concurso, àquela altura, para poder ensinar como professor – naquele tempo, do ginásio e do colegial –, e
a presidente da banca examinadora era a Professora
Eurides Brito, que depois veio para cá prestar seus
serviços ao Ministério da Educação, quando então
era Ministro o nosso querido Senador Jarbas Passarinho. Aqui ﬁcou a Professora Eurides Brito, que hoje
é Deputada Distrital. É uma honra termos, então, uma
paraense ajudando o Distrito Federal e a educação
do Brasil.
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Depois disso, Senador Mão Santa, já formado em
Engenharia, em 1968, prestei também concurso para
a Universidade Federal do Pará, onde lecionei até em
torno de 1986, depois deixando a função de professor.
Mas tenho um carinho pela classe, à qual presto uma
homenagem neste momento.
Quero fazer minhas também, Senador Mão Santa,
as palavras que V. Exª proferiu a respeito do Presidente
José Sarney, sobre a homenagem que ele recebeu hoje
pela manhã, quando se prestou também, em uma sessão especial, o apoio e o reconhecimento que a Nação
brasileira deve aos aposentados e pensionistas.
Então, Senador Sarney, V. Exª está de parabéns
pelo reconhecimento que eles, pela manhã, ﬁzeram
a V. Exª quando exerceu o cargo de Presidente da
República.
Eu quero saudar o Presidente desta sessão, Senador Mão Santa, e também o Sr. Kennedy Montenegro, Assessor Especial do Vice-Governador e Senador
Paulo Octávio, nosso amigo; quero saudar os senhores
professores e as senhoras professoras que até aqui
vieram para participar desta sessão em comemoração
a esse grande dia.
Quero iniciar o meu pronunciamento, Senador
Mão Santa, parabenizando o Senador Cristovam Buarque. O Senador Cristovam Buarque é representante do Distrito Federal no Senado Federal e foi o autor
do requerimento para que pudéssemos realizar esta
comemoração, no período do Expediente, em homenagem ao professor.
São muitas as razões para rendermos nossas
homenagens aos professores brasileiros pelo seu dia.
Uma delas – e ainda há pouco estavam presentes aqui
no plenário – são os alunos, que abrilhantavam esta
sessão com as suas presenças aqui, no plenário do
Senado Federal. Gostaria, porém, de destacar uma
razão que considero fundamental para entender a
importância do educador no contexto socioeconômico
brasileiro. Reﬁro-me ao papel da escola e, sobretudo,
do professor na formação moral e intelectual de nossas
crianças e adolescentes, em cujas mãos se deposita
o futuro da Nação brasileira.
Esse aspecto do papel de nossos mestres é basilar, pois demonstra, de maneira prática, o que esperamos de nosso País, o que desejamos legar para as
próximas gerações.
Esboçando uma análise rasa da atual situação
da educação no Brasil, incluído aí – e aqui já foi comentado pelo Senador Geraldo Mesquita e outros
Senadores que me antecederam – o baixo nível de
reconhecimento auferido por nossos professores em
termos de renda e de condições de trabalho, não é
preciso ser especialista em educação, como é o Se-
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nador Cristovam Buarque, para aﬁrmar que o ensino
público brasileiro vai mal, vai muito mal.
A imensa maioria de nossas escolas está sucateada, sem condições decentes de funcionamento.
Nossos professores são mal remunerados, não possuem condições dignas de trabalho e muito menos de
aperfeiçoamento proﬁssional. Some-se a isso tudo a
crescente violência nas escolas públicas, e está formado um quadro bastante grave do ensino estatal
brasileiro, com consequências óbvias e diretas para o
futuro de toda a Nação.
O jornalista Alexandre Garcia, em seu comentário
diário no jornal Bom Dia Brasil, da Rede Globo, hoje,
quarta-feira, dia 15, disse:
O Brasil tem feito um esforço na educação, mas ainda é o 80º [ vou repetir: o octogésimo] entre 129 países, segundo levantamento
da Unesco. Vemos pelos resultados: 60% dos
brasileiros nesse programa internacional de
educação chegaram a menos de um ponto, a
nota mais baixa. Perdemos para o Paraguai,
para o Azerbaijão, por exemplo. Alunos do
Ensino Fundamental saem da escola analfabetos.
Foi o que disse hoje, Presidente José Sarney,
o jornalista Alexandre Garcia no programa Bom Dia
Brasil.
Infelizmente, este é o atual retrato da nossa educação. Portanto, que futuro queremos para o nosso
País, para as próximas gerações, se não colocarmos
a educação como prioridade número um no rol de políticas públicas a serem executadas? Só assim poderemos mudar para melhor esse quadro bem descrito
pelo jornalista Alexandre Garcia.
Olha que, por questão de justiça, precisamos
ressaltar o papel do Parlamento no estímulo à educação pública de qualidade. Por aqui passaram o Fundeb, marco da melhoria da qualidade da educação,
da melhoria da remuneração dos professores. Não foi
suﬁciente, porém. Passou por aqui também o projeto
que deﬁniu o piso salarial nacional de R$950,00 para
os professores da educação básica.
Ontem mesmo, Senador Mão Santa, o Senado,
através da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deu um passo importante. Aprovamos o ﬁm do
mecanismo que retira 20% das verbas da educação. Ou
seja, aprovamos, terminativamente, o ﬁm da DRU, Desvinculação de Receitas da União, para a educação.
Pois é do Poder Executivo, que traça e executa
as políticas, que se espera um mínimo de ação!
Em vez de promover o mais brutal aparelhamento do Estado já visto na história deste País, em vez
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de gastar despudoradamente os recursos públicos na
explosão da máquina, em vez de tentar ressuscitar a
CPMF e de retardar a restituição do Imposto de Renda
da classe média, o Governo Federal deveria investir
em educação, deveria investir na valorização do professor! Aí, sim, teríamos motivos para vir à tribuna do
Senado Federal festejar e homenagear o Dia do Professor, dia 15 de outubro.
Não consigo entender como o Executivo consegue
a proeza de gastar tanto e tão mal com a criação de
cargos e de ministérios e, ao mesmo tempo, deixar de
investir maciçamente em educação: educação pública,
universal, sim, mas de qualidade; educação que é a
única garantia de um futuro próspero para o Brasil.
Mas minha consciência não restaria tranquila
se não ﬁzesse o registro da falta de sensibilidade do
Governo Federal com a educação do brasileiro. Ademais, entendo que toda comemoração deve também
ser motivo de uma reﬂexão. E é isso, Senador Mão
Santa, o que aqui fazemos hoje.
Parabéns aos professores brasileiros e às professoras brasileiras! Parabéns às professoras e aos professores do meu Estado do Pará pelo seu dia! Saibam
todos que o Senado Federal, esta Casa da Federação
brasileira, está a seu lado sempre que o assunto for
valorização proﬁssional e investimento em educação.
Esse é o nosso dever.
Obrigado, Presidente Mão Santa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Concedo a palavra ao último orador inscrito, o Senador
Heráclito Fortes, do Piauí, que é Secretário da Mesa
Diretora e um extraordinário líder municipalista do nosso
Estado. S. Exª pertence ao Democratas e representa
o grandioso Estado do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive oportunidade
de ouvir aqui pronunciamentos sobre esta data de hoje,
a exaltação, das mais justas, a homens que ﬁzeram
a educação deste País. Não nos podemos esquecer,
aqui mesmo, nesta Casa, cujo eco ainda ressoa, da
luta de João Calmon por conquistas que hoje consagram recursos orçamentários para a educação brasileira. Não nos podemos esquecer de Darcy Ribeiro,
de Anísio Teixeira, dos que passaram por esta Casa
e também colaboraram, como Jarbas Passarinho. Mas
eu queria ter a oportunidade de falar um pouco da
educação em outra vertente, de uma época em que a
educação ainda não era uma indústria sem chaminé,
mas uma atividade feita exatamente por aqueles que
tinham a vocação.
Tenho nostalgia da professora primária, daquela
que nos acompanhava numa sala onde se dividiam,
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num espaço limitado, alunos que iam da primeira à
última série, à época do curso primário. A professora
primária da minha época – e olhe, meu caro mestre
Carlos Matias, que ainda sou novo – era bem diferente
da professora de hoje. Naquela época, o tempo permitia
a nostalgia. Não havia poluição nem o crime rondando as portas. Havia tempo para tudo e para todos. A
professora primária era, portanto, na vida de cada um
de nós, o andajá que servia para nos guiar pelo resto
da vida. Era com a professora primária que aprendíamos não só as primeiras letras, o bê-á-bá, como disse
Ataulfo Alves, numa canção deﬁnitiva.
Era a professora primária que nos ensinava também o Hino Nacional, o Hino do Estado, músicas, sempre nos levando à conclamação cívica. Era a professora
primária que nos dava a noção de limpeza e higiene,
de civismo e, acima de tudo, de amor à família.
Quero, já que falaram aqui dos grandes mestres,
falar da professorinha primária, aquela que, tenho certeza, ensinou João Calmon, Anísio Teixeira, porque todos, no momento devido, passaram por suas mãos.
E para falar de professora primária, Senador Mão
Santa, tenho de falar da que foi minha. Tenho de falar
das que ouvi e com as quais convivi em uma cidade
como Teresina, àquela época de pouco mais de 200
mil habitantes, onde era possível conhecermos, sem
sermos excessivamente curiosos, sabermos o que
acontecia no quintal alheio.
Na verdade, era um mundo sem quintal, sem
barreiras e, acima de tudo, era o mundo da fraternidade. Era um período em que a escola primária era
preparação para o exame de admissão, tão disputado
àquela época que mais parecia um vestibular. Como
era concorrido, meu caro Senador Mão Santa, o exame
de admissão – e V. Exª se lembra muito bem.
Mas eu quero, por um dever de justiça, homenagear nesta tarde minha professora primária Maria
Dina Soares. Ao lado da sua ﬁlha Lígia Soares, na sua
escola, na conﬂuência da Aurelino de Abreu com Davi
Caldas, eu tive o prazer, o privilégio, a oportunidade de,
como se dizia àquela época, desarmar. Desarmar era
aprender o “a,b,c”, a tabuada e as primeiras lições.
Aliás, Teresina da minha época era conhecida
por uma disputa ferrenha entre as grandes professoras; não pelo salário, não pela vaidade da estrutura
arquitetônica das suas escolas, mas pela disputa de
melhor ensinar e ver quem mais preparava alunos para
a tarefa de enfrentar o exame de admissão. E, naquela época, havia uma disputa entre professoras que
não esqueço. A minha, a que eu defendia era Maria
Dina, mas tinha, concorrendo nessa faixa de disputa
de vaidade pelo sucesso de resultados, Dona Eremita, Dona Donana Cordeiro, Diva Azevedo, Profª Elza
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Marques. Fantásticas! Todas senhoras da sociedade;
umas, de origem humilde; outras, nem tanto, mas que
tinham como objetivo e missão exatamente o ensino,
o magistério.
Mas, no Piauí, nós tivemos também ﬁguras fantásticas da minha época, como o Padre Deusdete Craveiro,
que dirigiu por algum tempo o Colégio Diocesano, e
que faleceu na semana passada. Mestre extraordinário que, durante algum tempo, dirigiu o Colégio Diocesano que, logo depois, passou a ser administrado
por padres jesuítas – esses já vindos da Itália –, mas
teve à sua frente ﬁguras extraordinárias e fabulosas,
como o Padre Moisés Maria Fumagali; Ângelo Imperiali e muitos outros. Esses sacerdotes italianos que
foram para Teresina mudaram a ﬁsionomia do ensino
na nossa capital, disputando esse mesmo espaço com
ﬁguras extraordinárias, como Moacy Madeira Campo,
esse do Colégio Leão XIII; e os irmãos Domício e Melo
Magalhães e um sobrinho seu, ainda hoje vivo, que é
o professor Joaquim Magalhães, que V. Exª tão bem
conhece, Mão Santa.
Numa segunda geração, nós tivemos no Piauí,
em Teresina, uma ﬁgura extraordinária o nosso Marcílio
Rangel Faria, do Instituto Dom Barreto. Eu quero, meu
caro Mão Santa, registrar nos Anais desta Casa, neste
dia de hoje, a homenagem a esses que deixaram suas
marcas, que deixaram a sua digital na história do ensino do Piauí. É evidente que, tenho certeza, por ser
imperfeito, cometerei aqui neste discurso algumas injustiças, a pior delas, nesse caso, a da omissão. Mas
quero dizer que a homenagem que faço é dirigida a
todas aquelas pessoas – homens ou mulheres – que
tiveram no passado a tarefa fantástica, fabulosa de
ensinar principalmente em se tratando de Estado de
adversidade, Estado pobre, Estado com diﬁculdade
como é especiﬁcamente o caso do Estado do Piauí.
Não posso deixar de citar o Prof. Manoel Paulo
Nunes; de tão bom, de tão preparado, o Ministério da
Educação o trouxe para Brasília e interrompeu o seu
período de mestre nas terras piauienses.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
saí do Piauí, tive uma passagem fantástica por Pernambuco. E convivi com a ﬁgura extraordinária do Prof.
Antonio Souto Neto, Diretor do Ginásio Pernambucano, hoje Colégio Estadual de Pernambuco, situado às
margens do Capibaribe, ao lado da Assembleia Legislativa, de cujo Grêmio Estudantil fui dirigente e amigo
de todos eles.
Mas quero citar também outra ﬁgura extraordinária que era Barreto Guimarães: político, professor,
Prefeito de Olinda, Vice-Governador do Estado, Deputado Estadual, membro do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco.
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Quero prestar aqui a minha homenagem a todos
eles, mas quero homenagear também, Senador Eduardo Suplicy, a V. Exª como professor. Senador Eduardo
Suplicy.(Pausa.) Ele está encantado com o celular. Eu
estou prestando uma homenagem a V. Exª pelo seu
dia e de uma maneira especial aos seus alunos pela
paciência e tolerância. (Risos.) Eu faço o registro a
esse companheiro, a essa ﬁgura extraordinária que
abandou a cátedra, não na totalidade mas em grande
parte, para representar São Paulo aqui nesta Casa.
Portanto, quero que esta homenagem chegue a V. Exª
como professor, como educador, como economista e
sinta-se também como homenageado entre os companheiros desta Casa.
Mas eu quero, Senador Mão Santa, homenagear também uma professora. Já ﬁz isso uma vez e vou
repetir agora. É uma pessoa por quem tenho a maior
admiração, a Dona Clotilde Castro. Mulher do nosso
velho amigo José de Castro. Eu tenho uma grande admiração por ela. Já disse aqui diversas vezes por ter
educado uma quantidade enorme de ﬁlhos e hoje de
netos; e todos eles lhe dão muito orgulho e dão muito
orgulho ao Piauí. Saída de São João do Piauí, de São
Raimundo Nonato, daquela região, a Dona Clotilde,
mãe do nosso colega Marcelo Castro, é para mim um
exemplo de bravura, de professora que fez do magistério, que fez do lar a cidadela de resistência para a
educação de uma família que lhe dá muito orgulho e
dá orgulho aos que a conhecem.
Portanto, é prestando esta singela homenagem
aos professores que foram importantes no começo
de nossas vidas que me associo a todos neste momento em que se comemora o Dia do Professor no
nosso País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Merece os nossos aplausos o Senador Heráclito Fortes
e quis Deus que eu encerrasse esta sessão.
Cícero disse: “Nunca fale depois de um grande
orador”. E, hoje, Heráclito Fortes se empolgou com
as reminiscências das professoras. Mas, Presidente
Sarney, quis Deus eu estar aqui substituindo V. Exª e
o próprio Heráclito Fortes. Nesta homenagem, o que
eu queria dizer é o seguinte: atentai bem, sei das diﬁculdades que as lindas professoras, digo isso porque
sou casado com uma, a Adalgisa, e os professores
vivem, mas temos de lembrar que a sociedade, na
sua justiça, a única classe a que chama mestre igual
a Cristo não é a dos políticos, nem a dos empresários,
dos poderosos, é a dos professores. Mestre, mestre,
só ele a sociedade reverencia.
Neste instante, estou muito a cavalheiro. Trazia
um quadro do Piauí, Heráclito Fortes: Leônidas Melo,
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Presidente Sarney. O Piauí foi abençoado. Na ditadura
Vargas, ele saiu colocando tenente em todo o Brasil.
No Piauí, foi um médico. No seu livro, ele foi médico,
professor e político. Brilhante médico tisiologista, professor e político – Governador e depois Senador da
República. Ele confessa que, das três, o que exercitou
com maior amor foi a vida de professor. Temos esse
exemplo no Piauí.
Estou muito à vontade aqui, Presidente Sarney,
porque minha primeira professora foi minha mãe. Fui
alfabetizada por minha mãe, no colo dela. Não sou
Mão Santa, mas sou ﬁlho de mãe santa. Então, aprendi
as primeiras letras. Minha professora foi minha mãe.
Flexa Ribeiro, Deus me possibilitou isso nos últimos
instantes de sua vida. O Presidente Sarney, noutro
dia, perguntara por que eu não gostava de escrever.
Digo: complexo mesmo, porque jamais escreverei
como minha mãe.
No ﬁm da sua vida, o último escrito. E ela me
ensinou as primeiras letras, Presidente. Vou ler agora,
homenageando minha mãe, minha professora. No ﬁm
da sua vida, pouco antes de morrer, ela escreveu Meu
Testamento. Jeanete de Moraes Souza:
Quando percebi que tinha meus dias contados,
Que minha vida, rapidamente, chegaria ao ﬁm,
Pensei fazer meu testamento.
Dei balanço em tudo o que possuía.
Contei casas, contei dinheiro,
Meus livros – grande tesouro!
Meus ricos pertences
Minhas antiguidades...
Depois... Somei tudo,
E vi que tudo era nada!
Cacarecos sem valor,
Coisas inúteis e supérﬂuas,
Expostas às calamidades,
Aos riscos dos incêndios
E dos ladrões.
Para que testamentar,
Esses bens que se podem acabar
Que as traças podem roer,
Ou o fogo devorar,
Se outros bens imperceptíveis
Eu conseguir amealhar?
Senhor, tu mesmo disseste
Que nenhum copo d’água
Dado ao menor irmão,
Ficaria sem recompensa
No Reino do teu Pai!
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Nos celeiros eternos
Vou procurar guardar
Outras riquezas.
Não as da terra!
Meus ﬁlhos não herdarão de mim
Castelos, nem fazendas,
Nem ricas propriedades...
Não deixarei ouro e nem prata,
Nem dinheiro em caixas fortes...
Tudo é vaidade sobre a terra.
Nada há que sempre dure,
Tudo, sem valor que me seduza.
Meu testamento é a minha fé,
É a minha esperança,
É todo o meu amor!
Que meus ﬁlhos possam herdar de mim
Todo o bem dessa fé.
Que foi minha luz,
Mais clara e mais querida,
Dessa esperança que foi a minha força
Dessa caridade
Que me fez ver Deus
Em toda a sua natureza,
Em todas as pessoas,
Em tudo o que existe,
E Dele provém!
Caridade que é amor,
Amor que é vida!
Então, essas foram as últimas palavras e a mensagem de minha mãe.
Quis Deus estivesse a minha esquerda este poeta Gadelha. E quero dizer que Deus escreve certo
por linhas tortas. Tive o privilégio, do dia 12 para 13,
de ter meu aniversário em praça pública. Milhares e
milhares...É uma satisfação. Quis Deus, Gadelha...
Acho que a marqueteira foi a própria Adalgisa, que é
meu tudo, é minha professora também.
Ninguém pode falar melhor do que eu das professoras, porque toda noite eu me agarro com uma.
Adalgisa é professora. Fui buscá-la em uma escola
normal. Estava lá escrita aquela frase que o meu amigo
do PSC, o grande Líder Gadelha, disse: “Mão Santa,
o novo xodó do Brasil”.
Eu lhe agradeço.
A Presidência agradece às personalidades que nos
honraram com seu comparecimento a esta homenagem
que o Senado da República faz ao Dia do Professor.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Sr. Senador Flávio Torres enviou discurso à Mesa,
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
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O SR. FLÁVIO TORRES (PDT – CE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desde a segunda metade do século passado, uma série de impactos tecnológicos alterou
profundamente o exercício da maioria das proﬁssões.
Os professores, que lembramos nesta data a eles dedicada, não constituíram exceção. Mesmo assim, as
inovações não elevaram a produtividade de seu trabalho no mesmo nível das demais, ao menos do ponto
de vista quantitativo.
A mão-de-obra industrial proporcionava produção cada vez mais acentuada, graças ao uso de novas
tecnologias nas linhas de montagem. Na agricultura,
descobertas cientíﬁcas como o desenvolvimento de
linhagens ou a soﬁsticação dos fertilizantes, sem falar
no maquinário, também aumentava o rendimento dos
trabalhadores. Tudo isso se estendia a engenheiros,
médicos e outros proﬁssionais qualiﬁcados. Os professores contam também com novas tecnologias, especialmente as audiovisuais e as voltadas para o ensino
à distância. A internet converteu-se em importante
auxiliar para o processo educacional. Mesmo assim,
receberam impacto menor.
Existem explicações para isso. Nelas é que reside toda a especiﬁcidade do trabalho docente e nelas
está sua grandeza. É que nada é mais importante na
missão do professor do que o contato direto com o
estudante. Como alfabetizar sem esse vínculo direto, imediato, sem essa troca, essa reciprocidade que
marcam a relação docente? O mesmo se estende a
todos os níveis do ensino.
Mais, o tempo e o desenvolvimento cientíﬁco aliaram a pesquisa ao trabalho docente. Especialmente
nos níveis universitários não se imagina a ﬁgura do
professor desassociada da inovação. À dedicação ao
ensino somou-se a responsabilidade pela ciência.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não foi só
isso que mudou na vida do professor. Nem todas as
mudanças se deram para melhor. Talvez até poucas.
Fala-se com saudosismo da época em que a proﬁssão era mais valorizada do que era hoje. Dos bons
tempos em que o professor recebia salário melhor,
em que os alunos mostravam mais interesse, em que
chegavam mais qualiﬁcados. Em que as escolas não
eram daniﬁcadas, mas preservadas e amadas. Em que
havia mais dignidade no exercício das funções.
Há razão, sim, para tantas queixas.
Seria possível perguntar, em contrapartida, quantos estudantes havia, tanto no ensino público quanto
no particular. De onde vinham esses alunos. Com que
background chegavam à escola. Chegaremos à conclusão de que o saudosismo tem sempre como parâmetro
um período em que a escola brasileira, assim como a
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dos demais países em desenvolvimento, constituía uma
instituição voltada para as elites. Mesmo nas escolas
pública, e ao contrário do que hoje se tornou rotineiro, o contingente escolar era formado pelos estratos
médios, senão ricos, da nossa população.
Não é, felizmente, o que acontece hoje. O ensino está quase universalizado, mesmo em um país
que nela investe tão pouco, como no Brasil. Sentamse nos bancos escolares crianças e adolescentes de
todas as classes sociais. Entre elas haverá as que já
chegam prejudicadas por todo tipo de carência, principalmente alimentares, culturais e afetivas. Haverá
as que enfrentam todo tipo de desestímulo, em especial, no caso dos adolescentes, a falta de perspectivas
em termos não apenas de diversão, mas também de
mercado de trabalho, pois sabem que, mesmo jovens,
precisarão enquadrar-se nele dentro de pouco tempo
e que as perspectivas são poucas. Muitos reagirão a
uma cultura que nem sempre vêem como sua, como
a cultura das vastas periferias que criaram e desenvolveram até uma linguagem própria.
Concordo que tudo isso pode representar um
desestímulo ao professor, como constitui desestímulo
também para os alunos dessa massa hoje incorporada aos grandes centros urbanos e às instituições de
ensino. Tudo pode ser sentido como um golpe à sua
dignidade.
Pesa para isso também a necessidade de integração, de contato direto, de que falávamos. Não há
como o professor separar-se dos estudantes. Não há
como, ao contrário de outras proﬁssões, utilizar novos
recursos tecnológicos que representariam colocar entre
eles uma barreira, uma distância asséptica que daria
a ilusão de retornar aos velhos tempos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem melhor compreendeu esse tipo de problema, no Brasil,
não o via como problema. Entendia-o como solução.
Registro aqui três grande ﬁguras, proféticas até. Reﬁro-me a Anísio Teixeira, a Darcy Ribeiro e a Leonel
Brizola. Sem eles, a educação brasileira estaria longe
de ser o que é hoje.
Foi Anísio Teixeira quem primeiro percebeu a
inevitabilidade da expansão do sistema educacional
brasileiro e das imensas perspectivas que representaria – e representou – para o país. De sua ação resultaram não apenas concepções teóricas, mas também
propostas concretas para a expansão, a atualização e
a qualiﬁcação do ensino do país.
Já Darcy Ribeiro foi o responsável pelas grandes idéias que renovaram nossa educação. Ninguém
como ele soube criar instituições na área do ensino,
desenhando soluções inovadoras que, caso tivessem
sido implementadas desde que teve a oportunidade
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de concebê-las, teriam levado o Brasil a um patamar
bem diferente do atual.
Rendo minhas homenagens a Leonel Brizola, o
político brilhante que soube perceber a importância
da educação e levá-las à prática. Sensível às reivindicações populares, construiu um modelo de extremo
reﬁnamento para atendê-las. Nunca um governo privilegiou tanto a educação quanto as administrações
de Leonel Brizola. Deixou-nos a concepção dos centros de ensino integral, partilhada com Darcy Ribeiro,
graças aos quais a educação brasileira nunca mais
será a mesma. Mais do que a concepção, deixou-nos
a execução. Transformou-a em realidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste dia
gostaria de dizer que compreendo a desalento, as decepções, a frustração dos professores brasileiros. Mas
gostaria de dizer também que são eles que realizam
o milagre da integração de novos e importantíssimos
contingentes sociais a um mundo que antes pertencia apenas às elites. São eles que estão no centro do
trabalho que já está conduzindo a um Brasil melhor e
que, dentro de um tempo que espero ser breve, terão
completado esse esforço.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Suspendo a sessão por cinco minutos para os cumprimentos.
(Suspensa às 16 horas e 55 minutos,
a sessão é reaberta às 16 horas e 57 minutos.)
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está reaberta a sessão.
Passa-se à.

ORDEM DO DIA
Item 1:
1
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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).
Transcorre hoje a 13ª sessão da matéria constando da pauta.
O relatório, que tem como Relator revisor o Senador João Pedro, foi entregue ao plenário ontem. Mas,
de acordo com a praxe e o acordo feito com as lideranças, teremos que esperar dois dias para a inclusão
e votação da matéria. E, nos termos das disposições
constitucionais, ela tranca a nossa pauta.
Não há outros itens, nem oradores inscritos.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 467, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 467, de 2009, que autoriza, em
caráter excepcional, a prorrogação de contratos por tempo determinado ﬁrmados com
fundamento nas alienas “d” e “h” do inciso VI
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, e dá outras providências (prorrogação de contrato por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público).
(Lida no Senado Federal no dia 5-102009)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-92009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30.11.2009
3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 15, de 2009, que autoriza
a concessão de subvenção econômica ao 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

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24
de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848,
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de 15 de março de 2004; revoga dispositivos
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993,
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
466, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 13-102009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-92009)
Prazo ﬁnal prorrogado: 30-11-2009
4
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.
5
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.
6
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.
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Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da 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.
8
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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador 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.

28

51974

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
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Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

10

13

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005

Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Quinta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o
requisito de prévia separação judicial por mais
de um ano ou de comprovada separação de
fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 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.

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de origem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil (altera
dispositivos referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de origem, do Deputado André de Paula), que dispõe
sobre a obrigatoriedade da implementação de
protocolo terapêutico para a prevenção vertical
do HIV, em hospitais e maternidades.
Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
15
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
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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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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).
Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

16

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo 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.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, na
Casa de origem, do Deputado Bernardo Ariston),
que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099, de 26
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Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João 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.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do 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
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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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002,
na Casa de origem, do Deputado Alberto 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.
Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de 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.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da Repú-
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blica 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.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004,
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosinha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do
Mercosul nos casos de hasteamento diário da
Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na 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.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do 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.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008
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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.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
31
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
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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.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 – 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
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (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).
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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.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007,
na Casa de origem, do Deputado Márcio 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,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de
redação, que apresenta.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
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– de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio
Arns.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da proﬁssão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
38
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.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da proﬁssão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Renato Casagrande, favorável, nos termos
da Emenda no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
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na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
41
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.
42
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.
43
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
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
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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.
44
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.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Marco Maciel, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
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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
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.
47
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.
48
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
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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.
49
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.
50
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.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
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doﬁlia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com
a ﬁnalidade de modiﬁcar as regras relativas à
prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
52
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.
53
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.
54
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João
Tenório e outros Senhores Senadores, que
institui o Diploma José Ermírio de Moraes e
dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 730 e 731,
de 2008, das Comissões de Educação, Cultura e
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Esporte, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma;
e Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias.
55
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 527, de 2009, do Senador Marconi Perillo,
solicitando voto de aplauso ao Governador do
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela
festa realizada na Esplanada dos Ministérios
no dia 21 de abril.
Parecer favorável, sob nº 1.484, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
56
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 545, de 2009, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de repúdio à tentativa de intimidação contra o Secretário-Geral
do Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia
08 de maio de 2009, em Manaus.
Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
57
REQUERIMENTO Nº 1.093, 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).
58
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
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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).
59
REQUERIMENTO Nº 1.102, 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)
60
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.112, de 2009, do Senador Romero 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).
61
REQUERIMENTO Nº 1.149, 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).
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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).
63
REQUERIMENTO Nº 1.158, 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).
64
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.159, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008,
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005;
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135,
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de
Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97,
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594,
613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008,
por regularem a mesma matéria (mudanças
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro).
65

62
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.157, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.198, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da
Comissão constante do despacho inicial de
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distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (proíbe concurso público para
cadastro de reserva).
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constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

66

70

REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador
Valter Pereira, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003;
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida
em dois blocos, por aﬁnidade, das seguintes
matérias: – Projetos de Lei do Senado nºs 410,
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no transporte coletivo para idosos); e – Projetos de Lei
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008
(isenções ﬁscais para doações a instituições
ﬁlantrópicas e pensão alimentícia).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

67
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.234, de 2009, do Senador Tião Viana, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do
Senado nº 25, de 2007, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 221 e 268, de 2006, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (Amazônia Legal).
68
REQUERIMENTO Nº 1.236, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilberto Goellner, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
69

71
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.263, de 2009, do Senador Wellington
Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 81, de 2008, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (dispõe sobre a comercialização
e o uso de óleo de origem vegetal).
72
REQUERIMENTO Nº 1.270, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.270, de 2009, do Senador Osvaldo Sobrinho, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei do Senado nºs 264, de
2006; e 132, de 2009, a ﬁm de que tenham
tramitação autônoma (dispõem sobre novas
hipóteses de tipiﬁcação penal do esbulho
possessório).
73
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno)

REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja apresentado voto de censura e
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Bra-
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sil em Tegucigalpa e à repressão do governo
golpista contra as manifestações pacíﬁcas dos
partidários do governante legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.
Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em reexame, favorável, nos termos do texto
que apresenta.
74
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.299, de 2009, Do Senador Expedito Júnior,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 711, de 2007, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Serviços de Infraestrutura (torna
obrigatório o uso de dispositivo de rastreamento
por satélite nos veículos automotores destinados
ao transporte coletivo interestadual).
75
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.300, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 22, de 2008, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de
2008; e o Projeto de Lei do Senado nº 475, de
2008, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (deﬁne os crimes de
responsabilidade e estabelece as respectivas
normas de processo e julgamento.)
76
REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.305, de 2009, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 552, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (castração química).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.384, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja considerada como desempenho de missão parlamentar oﬁcial da Casa, no
exterior, minha participação no período de 20 a 21 de
outubro deste, por ocasião do Seminário do Parlamento
do Mercosul sobre Harmonização das Legislações Nacionais sobre Política Urbana e Uso Social da Propriedade
Urbana, na cidade de Buenos Aires, Argentina.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente
do País, no período de 20 a 21 de outubro deste, para
participar do supracitado evento.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – Senador Inácio Arruda.
REQUERIMENTO Nº 1.385, DE 2009
Requeiro, com fulcro no art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para me ausentar das sessões deliberativas do Senado Federal no
período de 7 a 18 de dezembro do corrente, oportunidade em que estarei viajando para Copenhague,
como representante da Comissão Mista Permanente
sobre Mudanças Climáticas do Senado Federal, na
Conferência Internacional das Mudanças Climáticas
da ONU – COP 15.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – Senador Jefferson Praia, PDT – AM.
REQUERIMENTO Nº 1.386, DE 2009
(REQUERIMENTO Nº 79, 2009-CRE)
Nos termos dos artigos 39, inciso I e 40, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro autorização para que o Senador Marcelo Crivella represente
esta Casa em viagem oﬁcial a Moçambique, a convite
da Comunidade dos Povos de Língua Portuguesa, como
integrante da Missão de Observação Eleitoral da Comunidade para as Eleições Presidenciais, Legislativas
e para as Assembleias Provinciais de Moçambique, que
ocorrerão no dia 28 de outubro próximo.
Diante da importância do momento eleitoral daquele país e da relevância da missão a ser cumprida
pelo representante desta Casa, requeiro autorização
para a realização da viagem no período de 25 a 31
de outubro do corrente e as necessárias providências
para o pagamento de diárias e passagens aéreas em
favor do Senador Marcelo Crivella.
Sala da Comissão, 15 de outubro de 2009. – Senador Eduardo Azeredo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Os requerimentos lidos serão publicados e votados
oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.387, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, Voto de Aplauso à Benemérita Sociedade Portuguesa Beneﬁcente do Pará, pelo
transcurso, no último dia 8-10-2009, dos seus 155
anos de existência.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento do seu Presidente Antonio
Duarte Oliveira e dos demais membros da diretoria
da Beneﬁcente Portuguesa.
Vice-Presidente: Francisco Roberto Reis França
Diretor Hospitalar: Dr. Sergio Chermont
Diretor Hospitalar: José Antonio Figueiredo Pina
Diretor Secretário: Samuel Carlos Reis e Silva
Diretor 1º Tesoureiro: Anselmo Henrique Rebelo de Sá
Diretor 2º Tesoureiro: Álvaro Mario Faria Gamelas
Diretor de Compras: Fernando Fontes de Brito
Diretor de Obras e Patrimônio: Álvaro Gabriel Brito
Morgado
Justiﬁcação
A Benemérita Sociedade Portuguesa Beneﬁcente do
Pará, proprietária do Hospital D. Luiz I, é a maior parceira
do Sistema Único de Saúde na região Norte do Brasil, e
completou no último dia 8 de outubro, 155 anos.
Congregando portugueses, brasileiros e lusodescendentes, a sociedade ﬁlantrópica tem como lema
atender seus clientes – pacientes provenientes do
SUS, convênios, particulares e gratuitos com a mesma qualidade. Isto, apesar dos elevados custos e investimentos que um serviço hospitalar da mais alta
qualidade exige.
Por ser uma entidade ﬁlantrópica, segue rigorosamente a legislação pertinente, inclusive, sua Diretoria trabalha voluntariamente, sem nenhuma remuneração.
O Hospital da Beneﬁcente Portuguesa, como é
carinhosamente chamado pela comunidade paraense, tem como seu principal cliente o SUS com mais
de 60% de sua capacidade destinada ao atendimento
de pacientes deste que é o principal plano de saúde
oﬁcial.
Em média, diariamente, tem pacientes internados
oriundos de mais de cinquenta dos 143 municípios do
Pará. Em sua maternidade nascem por mês quase 500
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bebês. Realiza sessenta cirurgias cardíacas por mês,
pois detém alta complexidade nessa especialidade,
além de alta complexidade em cirurgias neurológicas,
cirurgias de traum0-ortopedia, oftalmologia, urologia e
cirurgias buço-maxilar.
É o maior e melhor hospital ﬁlantrópico da região
Norte do País, com trezentos leitos e onde é realizada
a maior quantidade de cirurgias cardíacas por mês,
no Estado, com resultados compatíveis aos maiores
centros dessa especialidade no Brasil.
Em seu Centro de Diálise são atendidos quase
25% de todos os pacientes renais crônicos de Belém e
dos municípios da área metropolitana da capital. Mais
de 500 cirurgias/mês são realizadas em seu Centro
Cirúrgico. Sua estrutura hospitalar tem 3(três) CIT’s,
uma geral, outra cardiológica e a UTI – Neonatal. Os
principais e mais modernos equipamentos de diagnóstico fazem partem da estrutura do hospital, como
Ressonância Magnética, Tomograﬁa Computadorizada,
Ecocardiografo com Doppler, Mamograﬁa e diversos
Raios – X, ﬁxos e móveis, além de completa estrutura
para avaliação cardiológica, oftalmológica, endoscopia
e urologia. Toda essa estrutura hospitalar e seu funcionamento como instituição ﬁlantrópica, inclusive com
grande quantidade de atendimentos gratuitos, fazem
do Hospital Beneﬁcente Portuguesa imprescindível
para a comunidade paraense.
Investimento fortemente na humanização do atendimento a seus clientes, o Hospital mantém permanente programa de educação continuada para seus 850
(oitocentos e cinqüenta) colaboradores, dois quais 400
(quatrocentos) são proﬁssionais de saúde especializados, enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de
enfermagem e auxiliares em geral.
Sendo um hospital aberto, 600 (seiscentos) médicos das mais diversas especialidades da medicina
pertencem ao seu quadro clínico e, por ser uma instituição tradicional e estratégica para o Estado do Pará
ao longo do tempo, os mais renomados médicos paraenses atuam no mesmo.
Atualmente o Corpo Clínico é cheﬁado pelo Dr.
César Neves, a Maternidade pelo Dr. Gonçalo Brandão
e o Diretor Técnico é o Dr. Raimundo Heder Souza.
Em breve inicia o novo hospital, um grande complexo hospitalar localizado em local privilegiado e estratégico em Belém tendo como grande desaﬁo para
a instituição estar com a construção concluída e operacional antes das comemorações dos 160 anos.
Pelo exposto, é digno que as iniciativas da Beneﬁcente Portuguesa recebam, em nome de sua diretoria, tal homenagem do Senado Federal. São ações
que evidenciam seu alto comprometimento como a
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questão da saúde do Pará e dos paraenses e também
por torna-se hoje um exemplo de gestão nesse setor.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – A
Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.388, DE 2009
Nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro ao Sr. Ministro de
Estado da Saúde as informações relacionadas abaixo
acerca da contratação de consultores por meio de Organismos de Cooperação Técnica Internacional (tais
como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, e a Organização das Nações Unidas Contra Drogas e Crimes
– UNODC, para atuarem no Departamento Nacional
de DST, Aids e Hepatites Virais.
1) Informar, por cada unidade pertencente à estrutura organizacional do Departamento Nacional de
DST, Aids e Hepatites Virais, as seguintes informações
referentes a todas as contratações ocorridas nos últimos cinco anos:
s .OME E #0& DO PROlSSIONAL CONTRATADO
. Data da contratação
. Período a que se refere a contratação (início
e ﬁm)
. Objeto da contratação
Organismo de Cooperação Técnica Internacional contratante
. Valor do contrato
. Termo de referência da contratação
. Local de exercício das atribuições
2) Informar, por cada unidade pertencente à estrutura organizacional do Departamento Nacional de
DST, Aids e Hepatites Virais, o número total de:
s SERVIDORES EFETIVOS PRESTANDO SERVIÀOS
. consultores contratados por Organismo de Cooperação Técnica Internacional
. empregados terceirizados
3) Informar se há algum tipo de subordinação
entre os consultores contratados por Organismo de
Cooperação Técnica Internacional.
Justiﬁcação
É de conhecimento notório na administração
pública que o Poder Executivo, principalmente o Departamento Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais
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do Ministério da Saúde, utiliza corriqueiramente e de
forma inconstitucional o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas e
suas Agências Especializadas, para contratação de
pessoal incumbido de desempenhar atividades meramente administrativas, sob o título de “consultoria”.
Esse procedimento já foi condenado pelo Ministério
Público do Trabalho, como registrado no Termo de Conciliação celebrado entre a União e o Ministério Público
do Trabalho nos autos do Processo 1044/2001 da 15a
Vara do Trabalho de Brasília, verbis: “Nos projetos de
cooperação técnica implementados através de acordos
internacionais, que exijam funções de caráter permanente para sua execução, a União contratará servidores
por tempo indeterminado, mediante concurso público,
nos termos do art. 37, II, da Constituição”.
Tal entendimento inclusive já restou ﬁrmado pelo
Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº
1.339/2009 – TCU – Plenário, verbis: “Os acordos básicos de cooperação técnica internacional prestada ao
Brasil não autorizam que a contraparte externa efetue,
no interesse da administração demandante, o desempenho de atribuições próprias dos órgãos públicos, nas
quais não haverá transferência de conhecimento por
parte do organismo internacional executor ou em que
a assessoria técnica de um ente externo é dispensável,
por se tratar de temas e práticas já de domínio público, demandados rotineiramente pela Administração, a
exemplo da contração de bens e serviços de natureza
comum, usualmente disponíveis no mercado; ainda que
o projeto de cooperação internacional contemple, em
sua globalidade, tanto atividades de efetiva assistência técnica como ações complementares, de caráter
instrumental, apenas aquelas podem ser assumidas
pelo organismo internacional cooperante, devendo
as de caráter ordinário ser integradas ao projeto pela
Administração Pública, valendo-se dos mecanismos
institucionais próprios do regime jurídico administrativo;” (grifos nossos).
De forma contrária aos entendimentos expostos,
o Departamento Nacional de DST, Aids e Hepatites
Virais do Ministério da Saúde – entre muitos outros
órgãos – utiliza-se recorrentemente de acordos de
cooperação técnica internacional para contratação
de pessoal com o intuito de executar atividades corriqueiras que deveriam ser desempenhadas por funcionários públicos concursados. Tal prática visa burlar
a obrigatoriedade de realização de concurso público
para contratação de pessoal, conforme reza o art. 37,
inciso II, da Carta Magna:
“Art. 37. A administração pública direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
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cípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eﬁciência e, também, ao seguinte:
.... ....................................... ...................
II – a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos,
de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração.”
Dessa forma, o Poder Executivo vem deliberadamente desrespeitando a Constituição ao contratar
como “consultores por produto”, utilizando-se de acordos de cooperação técnica internacional, proﬁssionais
que exercem atividades típicas de funcionários públicos. Um exemplo clássico desse desvio de conduta é
a contratação de “consultores” para o planejamento e
organização de eventos para divulgação de ações do
Departamento Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais,
no Setor de Eventos da Unidade de Administração e
Finanças daquele Órgão. Inclusive tem-se notícia de
proﬁssionais que vêm tendo seus contratos “renovados”
há mais de cinco anos, ora pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura), ora pela UNODC (Organização das Nações
Unidas Contra Drogas e Crimes) para prestarem tais
serviços a esse setor. Esse “revezamento” de Agência
Internacional contratadora não passa de um embuste
para tentar prestar algum caráter de seriedade a essa
prática ilegal, pois trata-se de um processo seletivo realizado pela Agência já com o “vencedor” previamente
selecionado. Ou seja, um “processo seletivo” viciado.
Tal procedimento deve ser imediatamente abolido, como determinado no Acórdão nº 1.339/2009 –
TCU – Plenário: “faça cessar as demandas (expressas em termos de referência, pedidos de compra ou
qualquer outro instrumento requisitório) que tenham
por objeto o atendimento de necessidades típicas da
Administração, a exemplo da produção, impressão e
distribuição de material para treinamentos; da organização de eventos, inclusive quanto ao fornecimento de
transporte aéreo, hospedagem e alimentação para os
participantes; da execução de serviços comuns, como
revisão ortográﬁca e gramatical de textos e serviços
gráﬁcos; da aquisição de materiais de expediente e
equipamentos de informática”.
Nesse sentido, as informações ora solicitadas são
fundamentais para que o Congresso Nacional possa
exercer com plenitude sua competência ﬁscalizadora,
conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição Federal,
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estando de acordo com o Regimento Interno do Senado
Federal e com o Ato da Mesa n° 1, de 2001.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – Senador Heráclito Fortes.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.389, DE 2009
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a tramitação em conjunto do
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2003, que cria a
Área de Proteção Ambiental Rio-Parque do Araguaia,
e o Projeto de Lei do Senado nº 232, de 2007, que
transforma o rio Araguaia em rio-parque e dá outras
providências, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2009. – Senador Eliseu Resende.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Perdão, Sr. Presidente, estou inscrito para falar. Estou
inscrito para falar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Então, V. Exª terá a palavra. Não precisa ﬁcar
tão nervoso.
O Senador Flexa Ribeiro também quer se inscrever para falar? Não.
Com a palavra, o Senador Suplicy.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Presidente,
pela ordem, enquanto o Senador Suplicy chega à tribuna.
V. Exª já encerrou a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Já encerrei a Ordem do Dia.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, gostaria
hoje de fazer uma reﬂexão sobre o uso do índice de
produtividade rural e a reforma agrária.
Na manhã desta terça-feira, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária realizou a segunda audiência
pública sobre o uso do “índice de produtividade rural
como critério para desapropriação de terras destinadas
à reforma agrária”, tendo a participação de Plínio de
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Arruda Sampaio, ex-Deputado Federal e Presidente da
Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra); Luiz
Marcos Suplicy Hafers, Conselheiro e ex-Presidente
da Sociedade Rural Brasileira (SRB); e o Ministro do
Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel.
O primeiro debate sobre o tema ocorreu no dia 8
de setembro último, com a participação do Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes; e do pesquisador da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Eliseu Alves.
Essa discussão é extremamente importante quando a Casa analisa o Projeto de Lei do Senado nº 202,
de 2005, de autoria da Senador Lúcia Vânia, acerca
do mesmo tema, tendo, inclusive, sido aprovada, naquela Comissão, uma proposição ou uma emenda da
Senadora Kátia Abreu. Esse assunto deverá, ainda,
ser apreciado em plenário.
O debate sobre esses índices adquiriu relevância
ainda maior na semana passada, quando o Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) divulgou
os resultados do Censo Agropecuário de 2006, permitindo um exame acurado da evolução recente da
agricultura e da estrutura agrária brasileira.
Por exemplo, a concentração na distribuição de
terras permaneceu praticamente inalterada nos últimos vinte anos, embora tenha diminuído em 2.360
municípios. Nos Censos Agropecuários de 1985, 1995
e 2006, os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares ocupavam, em média, 44% da área total dos
estabelecimentos agropecuários no País, enquanto
aqueles com menos de 10 hectares ocupavam apenas 2,4% da área total. Focalizando-se o número total de estabelecimentos, cerca de 50% tinham menos
de 10 hectares, enquanto aqueles com mais de 1.000
hectares representavam em torno de 1% do total nos
censos analisados.
Em 2006, os cerca de 5,2 milhões de estabelecimentos agropecuários ocupavam 36,75% do território nacional e tinham como atividade mais comum a
criação de bovinos. A área total dos estabelecimentos
agropecuários brasileiros diminuiu em 23,7 milhões de
hectares (menos 6,69%), em relação ao Censo Agropecuário de 1995. Uma possível causa foi a criação
de novas unidades de conservação ambiental (crescimento de 19,09% de área) e demarcação de terras
indígenas (crescimento de 128,2%), totalizando mais
de 60 milhões de hectares. Entre 1995 e 2006, os estabelecimentos agropecuários registraram redução de
suas áreas de ﬂorestas (menos 11%) e de pastagens
naturais (menos 26,6%), e aumento nas áreas de pastagens plantadas de 1,7 milhão de hectares (1,8%),
sobretudo na Região Norte (39,7%), enquanto aquelas
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dedicadas à agricultura cresceram 19,4%, sendo que
o maior aumento ocorreu no Centro-Oeste (63,9%).
O Censo Agropecuário 2006 ainda traz uma novidade: pela primeira vez, a agricultura familiar brasileira é retratada nas pesquisas feitas pelo IBGE. Foram
identiﬁcados 4.367.902 estabelecimentos de agricultura
familiar, que representam 84,4% do total de 5.175.489
de estabelecimentos, mas que ocupavam apenas 24,3%
(ou 80,25 milhões de hectares) da área dos estabelecimentos agropecuários brasileiros.
Apesar de ocupar apenas um quarto da área,
a agricultura familiar responde por 38% do valor da
produção ou R$ 54,4 bilhões desse total. Mesmo cultivando uma área menor, a agricultura familiar é responsável por garantir a segurança alimentar do País,
gerando os produtos da cesta básica consumidos pelos
brasileiros. Conforme dados do Censo, a agricultura
familiar é responsável por 87% da produção nacional
de mandioca, 70% de feijão, 58% do leite, 50% das
aves, 59% dos suínos, 46% de milho, 38% de café,
34% de arroz, 30% dos bovinos, 21% do trigo e 16%
da soja. Produzem R$677,00 por hectare/ano, o que
é 89% maior do que a produtividade de produção originária da agricultura não familiar, cujo rendimento é
de R$358,00 por hectare/ano.
A agricultura familiar ocupa 12,3 milhões de pessoas no campo, sendo intensivos em mão de obra: empregam 15,3 pessoas por 100 hectares, enquanto a não
familiar emprega 1,7 pessoas por 100 hectares.
No dia 13 de outubro, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), divulgou pesquisa
realizada pelo Ibope nos assentamentos consolidados
de reforma agrária. Conforme a Senadora Kátia Abreu
teve a oportunidade de assinalar, os principais resultados indicariam que os assentados não produzem o
suﬁciente para sobreviver, que não têm acesso aos
programas de crédito do Governo e que parte deles
compraram suas terras ilegalmente de terceiros.
No entanto, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Reforma Agrária (MDA), em nota denominada “Considerações sobre a Pesquisa CNA”, o estudo
apresenta desvios em sua confecção e análise. O Ministério aﬁrma que a pesquisa foi realizada em apenas
nove assentamentos de reforma agrária, abrangendo
mil famílias. Ocorre que atualmente existem 8.360 assentamentos registrados, sendo que foram implantados
3.139 entre 2003 e 2009 - portanto, durante o Governo
do Presidente Lula. Tais projetos ocupam 80 milhões
de hectares, sendo 42 milhões referentes aos projetos
implantados entre 2003 e 2009, e há 920.861 famílias
assentadas, sendo 529.481 assentadas entre 2003 e
2009. Ou seja, a amostra pesquisada não é representativa do conjunto dos assentamentos.
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Esses dados revelam a necessidade de um exame
cuidadoso e detalhado do PLS nº 202, de 2005. Por sua
vez, no debate realizado na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária, as vozes dos participantes não foram
uníssonas a respeito do formato ﬁnal dos índices de
produtividade rural como critério para desapropriação
de terras destinadas à reforma agrária.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se V. Exª me permite, chegarei a um ponto conclusivo,
Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Aguardo,
mas gostaria de fazer um aparte ao belo discurso de
V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muito prazer.
Plínio de Arruda Sampaio defendeu os atuais
critérios constitucionais focados no uso da terra e na
função social da propriedade. Ele avaliou que é muito
importante que possa haver a atualização dos índices
estabelecidos em 1975.
Já Luiz Marcos Suplicy Hafers aﬁrmou que esses
índices precisariam ser revistos, levando-se mais em
conta o que decorre das intempéries diversas, dos climas, das diﬁculdades que, por vezes, acontecem com
o preço do produto agrícola.
Por outro lado, o Ministro do Desenvolvimento
Agrário declarou que cabe a ele cumprir a lei, mas admitiu ser possível rever os atuais critérios. Guilherme
Cassel explicou que os novos índices que estão sendo
propostos pelo Governo serão atualizados com base
na produção agrícola municipal, no banco de dados
mantido pelo IBGE e por microrregião geográﬁca. Isso
signiﬁca que deverá haver uma diferença de índices de
região para região, de cultura para cultura.
Os atuais índices, Senador João Pedro, foram
estabelecidos em 1975. Obviamente, com a tecnologia
moderna e os insumos modernos, a produtividade da
agricultura brasileira se expandiu muito signiﬁcativamente. É de bom senso que os índices de produtividade,
portanto, que medem quanto uma propriedade rural
está sendo considerada produtiva do ponto de vista
social, do ponto de vista do que está estabelecido na
Constituição, possam ser revistos.
Acho importante que aprofundemos esse debate e que possamos ouvir o ex-Ministro da Agricultura
Roberto Rodrigues; o próprio Coordenador Nacional
do MST, João Pedro Stédile; o Presidente da Contag,
nomes que já foram aprovados para serem convidados
a participar desse diálogo na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária.
Com muita honra, Senador João Pedro.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Eduardo Suplicy, comecei a ouvi-lo no meu gabinete
e quero dizer da importância do pronunciamento de
V. Exª, que faz uma reﬂexão sobre a situação do campo brasileiro, dos assentamentos, da reforma agrária,
desse debate, aqui no Brasil, quase que inﬁnito, por
conta do papel econômico, social da reforma agrária,
das injustiças, dos assassinatos, do crime, da violência
no campo. Mas V. Exª se atém – vamos ser claros – a
um pronunciamento de uma colega nossa, Senadora,
que, além de Senadora legítima, é Presidente de uma
confederação das mais importantes aqui no Brasil, que
fez uma pesquisa. V. Exª aborda o número de assentamentos pesquisados e diz que o número de assentamentos pesquisados não reﬂete a dinâmica econômica, social dos assentamentos no Brasil. Eu quero já
concordar com V. Exª. Fiz um aparte à Senadora Kátia
Abreu perguntando: “Sim, a CNA fez uma pesquisa,
tem um diagnóstico e propõe o quê?” Como uma confederação faz, em sete assentamentos, nove...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Nove assentamentos.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Nove assentamentos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Correspondente a cerca de mil famílias.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – E os assentamentos pesquisados são velhos assentamentos,
porque, no conceito, inclusive, do Estatuto da Terra, são
assentamentos emancipados. Para quem está nos assistindo pela TV Senado, para quem está presenciando
esta sessão, para quem está acompanhando a sessão, o Estatuto da Terra disciplina, trata a questão dos
assentamentos, e, quando diz que os assentamentos
pesquisados são assentamentos emancipados, isso
signiﬁca que eles são assentamentos de meados dos
anos 80, início dos 90. Eu posso estar enganado, mas
tenho uma vida dedicada ao Incra. Não sei em que
Estados estão esses assentamentos – não sei se V.
Exª pode explicitar em que Estados eles estão –, mas
esses são assentamentos de meados de 80, início
de 90, assentamentos antigos, que têm a denominação de emancipados. E aí não são todas as famílias.
Todos os assentamentos antigos têm vários lotes de
terra: 100, 90, 80. Eu conheço assentamentos lá na
Amazônia, na minha região, com mais de 200 lotes. E
aí há assentamentos que não prosperaram, lotes que
não prosperaram. Mas há lotes produtivos. Isso lá para
trás. Para frente, no Governo do Presidente Lula, os
assentamentos, os gestores do Incra, os parceiros do
Incra, Governos Estaduais, Prefeituras, ONGs, trabalham com muita qualidade, com muita gestão. Há assentamentos que têm renda com a produção de mel.
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Há assentamentos, na minha região, no Amazonas,
que têm renda signiﬁcativa com produção de banana vendida para merenda escolar. Há assentamentos
trabalhando a pesca, a piscicultura, lá no Amazonas,
há assentamentos com parceria com o Inpa – Instituto
Nacional de Pesquisa na Amazônia –, com produção de
peixe, de piscicultura. Então, penso que nós temos que
travar um debate sobre a pesquisa nos assentamentos,
aprofundar o debate e discutir a reforma agrária, o desprezo, o descaso com os brasileiros do campo, o descaso do Estado brasileiro com os trabalhadores rurais,
com as mulheres trabalhadoras rurais, com o descompromisso de muitos Prefeitos. O assentamento está na
prefeitura, mas ele é incapaz de encarar a construção
de uma boa escola, aí se diz: “Não, assentamento é
coisa do Governo Federal”, como se os trabalhadores
rurais daqueles Municípios não fossem amazonenses,
paulistas, mineiros, maranhenses, cearenses. Temos
que tratar isso com muita responsabilidade. Então, há
problema nos assentamentos? Há, mas nós não podemos desqualiﬁcar o esforço, não só das políticas públicas dos governos, mas o esforço dos trabalhadores
em manter uma vida com dignidade em um pequeno
lote de terra. Então, quero parabenizá-lo pela reﬂexão
que faz, com zelo, com moderação, mas numa perspectiva de melhorar, não só o debate, mas a vida real
de homens e mulheres que vivem nos assentamentos
brasileiros. Parabéns pela reﬂexão que faz.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador João Pedro. Quero aqui fazer
uma sugestão e, estivesse aqui a Senadora Kátia Abreu,
eu iria transmitir-lhe que possamos alguns Senadores
e ela própria visitar alguns dos assentamentos; alguns
que, como ela observou, não estariam funcionando tão
bem, mas outros que tenho tido notícias estão funcionando de maneira produtiva, adequada, com as melhorias que ela, inclusive, diz serem necessárias num
assentamento. Então, eu ainda...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dez minutos ou mais, o quanto V. Exª desejar.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Suplicy, V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Heráclito Fortes, eu gostaria, então, de completar que quero sugerir que um grupo de Senadores,
inclusive a própria Senadora Kátia Abreu, possamos
visitar alguns assentamentos, como os que ela qualiﬁcou que não estão funcionando a contento, mas
também alguns outros que, pelo meu conhecimento,
estão tendo funcionamento de progresso e com melhoria para todas as famílias.
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Gostaria de salientar que o Ministro Guilherme
Cassel nos informou que enviou ao Ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, já os índices que estão
por ele sendo examinados e que serão objeto de exame pelo Conselho Nacional de Política Agrícola, onde
– imagino – as observações desses debates serão
levadas em consideração.
Mas, Senador Heráclito Fortes, eu gostaria de
fazer o registro relativo a um diálogo que travamos há
duas semanas, até por atenção a V. Exª.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu queria
apenas dizer a V. Exª que não tenho procuração para
falar pela Senadora Kátia Abreu, mas ninguém é contra
os assentamentos que funcionam neste País – muito
pelo contrário, temos que estimular. Somos contra a
violência que esses movimentos sociais estão praticando, como ﬁzeram simbolicamente na sua terra, no
seu Estado de São Paulo, invadindo uma propriedade
produtiva, derrubando sete mil pés de laranja e dando
prejuízo. O prejuízo ali não foi o material, mas o exemplo.
A cena daquele trator derrubando os laranjais circula
pela Internet no mundo inteiro, e, no dia, foi notícia nos
jornais brasileiros. O seu Presidente, que é um andarilho
e um corretor de otimismo, sai pelo mundo vendendo a
imagem do Brasil e, em contrapartida, o mesmo cidadão que assiste ao Presidente da República vender o
Brasil como um país de oportunidade vê a quebra da
hierarquia da autoridade com invasões daquela natureza. Aliás, tenho certeza de que nem V. Exª...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Conforme V. Exª pôde testemunhar, eu próprio, reitero..
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Até porque...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Se me permite, só um breve intervalo em meio ao
seu aparte. Mas eu aqui disse e reitero: transmito aos
membros do MST que ações dessa natureza...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Perfeito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...não contribuem para a própria causa...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Exatamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...da reforma agrária. E conforme até o Senador Osmar Dias disse aqui, ainda na semana passada, ele
gostaria de ter diálogo direto com o MST à medida que
ele se dispõe a ter um diálogo construtivo conosco. E
é por essa razão, inclusive, que eu gostaria de insistir
que, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
possamos ouvir o Presidente da Contag e o Coordenador Nacional do MST...
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu me incluo
nessa caravana. Agora, vamos fazer uma caravana
isenta, vamos também lá em São Paulo ver o estrago
feito na Cutrale, porque nós veríamos os dois lados.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Não há problema. E, inclusive, conhecer a história
daquela terra que, segundo o Incra e o MST disseram,
seria uma área de propriedade do Estado.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agora, o erro
é o Incra se sobrepor à Justiça. Se há uma pendência,
vamos esperar que a Justiça julgue. O Incra não tem
poder para deﬁnir em cima da Justiça.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Claro. E poderia o MST...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ou respeitamos o Estado de direito ou então...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sim. O Incra estará respeitando, mas declarou que...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª é
um professor, hoje é o Dia do Professor. Não ensine
a seus alunos que invasão é algo pedagógico, que
não ﬁca bem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não avalio como adequado o uso da violência nem
dos tratores.
E sobre os professores, eu gostaria aqui de dar
as boas-vindas aos professores e estudantes das Faculdades Integradas Metrocamp, de Campinas, São
Paulo, que hoje visitam o Senado. Já nesta semana
todos estão aqui. Inclusive, quero saudar a professora Josélia Abreu e o Prefeito Fernando Abreu, de São
Luís do Curu, do Ceará, aqui presentes.
Sr. Presidente, eu ﬁquei de fazer um registro de
uma documentação relativa ao Senador Heráclito Fortes que, feita pelo Sr. Luiz Carlos Corrêa, engenheiro
civil, diretor técnico-administrativo da empresa Esaero
Soluções Aeronáuticas, em que ele observa que não é
verdade que a Esaero, que é nome fantasia da empresa Safety Aviation Trainning Consultoria Aeronáutica,
não estaria registrada.
Está registrada, sim, na Prefeitura Municipal de
Recife e também no Conselho Regional de Engenharia
do Estado de Pernambuco, no Crea, sob o nº 12.734;
e os documentos referidos estão aqui anexos. Então,
por uma questão de esclarecimento, Sr. Presidente, eu
vou pedir que seja transcrito na íntegra o documento
de registro dessa empresa no Crea de Pernambuco e
na Prefeitura Municipal de Recife.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Qual é o
endereço mesmo? Onde ﬁca a empresa?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Bem, Senador...
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª se
prepare mais para defender o Governador do Piauí,
que lhe está colocando, toda vez, para ser bobo aqui.
Não ﬁca bem um Senador de São Paulo defender o
indefensável.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O endereço da Safety Aviation Training Consultoria
Aeronáutica é rua Irene Ramos Gomes de Matos, 97,
Boa Viagem, Recife, Pernambuco. É o endereço sede
da empresa.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Suplicy, preze pela biograﬁa de V. Exª. São Paulo está
o vendo. Olhe aqui a fotograﬁa do endereço que V. Exª
mandou: é um muro velho, um quintal que serve de
estacionamento para uma empresa chamada Total,
uma empresa distribuidora de combustível. Não faça
isso, pelo amor de Deus! Eu gosto tanto da imagem
de V. Exª. V. Exª deixar as suas funções de Senador
de São Paulo para defender falcatrua do Piauí, Senador Suplicy! Proceda, Senador Suplicy! Honre o mandato que os paulistanos lhe deram, que os paulistas
lhe deram.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Nós vamos averiguar a documentação.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Aqui está a
fotograﬁa do endereço que V. Exª deu.
(Interrupção do som.)
Dessa empresa na junta comercial. Estou querendo evitar que V. Exª passe pela ﬁgura ridícula de um
defensor do indefensável. V. Exª tem uma história.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Aqui está o documento...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Permita-me,
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Está aqui a
fotograﬁa do documento, Senador Eduardo Suplicy. É
um terreno baldio, é um muro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Heráclito Fortes...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me
permite, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu tive a gentileza de entregar a V. Exª, ontem, esse
documento...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E eu estou
tendo a gentileza de entregar a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
V. Exª está me mostrando de longe.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vou entregar a V. Exª, vou entregar.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me permite? Senador Heráclito, o Senador Suplicy está assumindo
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a defesa de governos do PT que são todos incompetentes, tanto no Piauí, quanto no Estado do Pará. Há um
tempo tive que pedir ao Senador Suplicy que, antes de
defender – como V. Exª, Senador Heráclito, disse muito
bem – as falcatruas, ele vá ao Estado. Já o convidei, Senador Suplicy. Vá ao Estado do Pará, vá ao Piauí, tome
conhecimento e não manche a sua biograﬁa, não suba
à tribuna para defender, como V. Exª está fazendo hoje,
algo que está em desrespeito à legalidade. O que ocorreu
lá na Cutrale V. Exª não tem como defender.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Flexa Ribeiro, já me pronunciei sobre a questão da Cutrale.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Já concluo.
Mas V. Exª deveria como Senador trabalhar no sentido
de que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra se
legalizasse, tivesse a sua organização legalizada para
que pudesse responder pelos malfeitos que vem praticando ao longo de décadas contra o povo brasileiro.
Faça isso, Senador Suplicy, e o povo do Brasil vai ﬁcar
agradecido, especialmente São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O engenheiro...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Suplicy, já que V. Exª agora está se caracterizando
como defensor de aloprados, vou-lhe dar mais um documento aqui.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Heráclito...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – A concorrência foi publicada 90 dias depois do fato realizado.
Está aqui o documento, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Está bem. V. Exª me entrega que vou fazer a averiguação.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª agora é a nossa pantera cor de rosa, é o grande detetive
das falcatruas do Piauí.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não adianta mostrar algo assim sem antes ser devidamente examinado.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Está aqui,
entrego a V. Exª. É o Diário Oﬁcial do Estado do Piauí.
Passo a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O documento referente à Esaero, portanto, está aqui
o registro da empresa.
Obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Passo a V. Exª. Agora, cadê o registro da Infraero e o registro da Anac?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Suplicy, cadê o registro da Infraero e cadê o registro da Anac, que são os órgãos técnicos?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Eu trouxe aqui o registro do Crea, que V. Exª disse
que não havia.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Estão fazendo V. Exª de bobo, Senador Suplicy. Estão
fazendo-o de bobo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Heráclito, V. Exª pode usar a palavra pelo
artigo 14.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
me dê a palavra pelo artigo 14.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª pode falar da tribuna ou de onde quiser, por cinco minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – S.
Exª foi citado. V. Exª citou o nome do Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu citei e ﬁz um esclarecimento a ele.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pois é. Mas aí ele tem direito, pois foi citado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agora, dessa maneira, nós vamos ﬁcar aqui num debate interminável, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – V. Exª já
terminou o seu pronunciamento, Senador Suplicy?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, o artigo 14...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se for necessário, vou pedi-lo também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Artigo 14, porque o Senador Eduardo Suplicy citou o
nome do Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – E
ofendeu o Estado do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, com a palavra...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Olhe a Bandeira, Flexa Ribeiro: Ordem e Progresso.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu vou
concordar com V. Exª. Só que o Senador Heráclito
Fortes vai subir todo o tempo à tribuna, porque o Senador Suplicy vive se referindo ao Senador Heráclito
Fortes.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Ele
apenas citou, dizendo que entregou o endereço ao
Senador Heráclito Fortes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não; ele
foi citado, sim. Ele foi citado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Senador Heráclito Fortes vai esclarecer...
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Mas ele
esclareceu no aparte. Falou dez minutos o Senador
Heráclito Fortes.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Vamos
ouvir o Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Eu
agradeço ao Presidente, que democraticamente me
dá o tempo, mas, evidentemente, o artigo 14 se faz
necessário em um momento como este.
Senador Suplicy, é movido de um constrangimento que V. Exª não imagina que ocupo esta tribuna
para tratar desse assunto. V. Exª eu imaginava ser um
homem muito ocupado em defender as questões de
São Paulo, mas, de repente, transformou-se em um
ventrículo das falcatruas cometidas pelo Governo do
Estado do Piauí. Sei que V. Exª é um homem limpo,
sei que V. Exª não convive com determinadas coisas,
mas, se tivesse o cuidado de examinar antes essa documentação que estão lhe mandando, não faria esse
papelão que vem fazendo aqui.
V. Exª anunciou um voo direto de Teresina para
São Raimundo Nonato, de São Raimundo Nonato
para Petrolina. Esse voo é mentira, não existe, nunca
existiu. V. Exª citou o nome de uma empresa que não
existe. Agora ﬁzeram um arranjo com uma segunda
empresa, uma sociedade feita de última hora. Está
aqui. O evento foi realizado no mês de maio, e a licitação, com a obra já paga, no mês de agosto, Senador Suplicy. Cadê a moralidade administrativa que V.
Exª prega e que engana os paulistas? V. Exª quer ser
moralista para São Paulo e quer que o Piauí vire de
cabeça para baixo?
Paciência! Respeite um Estado que, por ser pobre, merece ter dignidade, Senador Suplicy. V. Exª não
tem o direito de usar a tribuna para defender o indefensável. Se eu não o conhecesse, diria que V. Exª está

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

recebendo comissão dessa empresa. Isso, se não o
conhecesse. Conheço-o e não digo isso. Mas V. Exª
está sendo um bobo útil.
V. Exª não tem o direito de desrespeitar o Estado
de São Paulo. Respeite os milhões de piauienses que
moram em São Paulo e que ﬁcam indignados quando veem V. Exª falando de coisas que não existem no
Estado do Piauí. Eu esperava até que V. Exª não trouxesse esse assunto à tribuna. Fala da tal empresa...
O endereço citado aí – mandei hoje – foi fotografado
na cidade de Recife;
é um terreno baldio ao lado de uma empresa distribuidora de petróleo. Será possível, Senador Suplicy?!
V. Exª não teve o cuidado nem de saber se o voo de
São Raimundo Nonato existe. V. Exª examinou? V. Exª
teve o cuidado de examinar? O Governador lhe disse que o voo existe ou que o voo é mentiroso? Diga,
Senador Suplicy.
Aliás, sobre falcatruas, eu perguntei a V. Exª sobre
a Emgerpi. V. Exª não é o líder do Governo do Piauí
aqui? Esclareça o que aconteceu, o escândalo da Emgerpi lá no Estado, em que a secretária, a subsecretária
foi afastada por concorrências fraudulentas, por concentração de obras numa secretaria, Senador Suplicy.
Se V. Exª quer ser Líder do Governo, assuma de uma
vez por todas. Não seja apenas o líder de compotas, de
casinhos pequenos. Agora, não venha para cá tentar
enganar a população do meu Estado. Esses fatos que
V. Exª tenta defender aqui são indefensáveis.
O Governador foi tão incorreto com V. Exª que lhe
fez duas cartas e não esclareceu nada em nenhuma,
e agora vem esse empresário e lhe manda. Só que o
empresário citado pelo Governador na carta a V. Exª
é um tal de Mesquita. Está aqui, Senador Suplicy. Eu
estou lhe mostrando o fato, eu estou lhe mostrando
documento. Eu não tenho a tradição da leviandade. Eu
sou adversário duro, combato, mas combato com prova, com argumento. Não faça isso! Não é bom para V.
Exª. Não me crie esse constrangimento de ter que vir à
tribuna dizer que V. Exª não fala a verdade. É evidente
que não fala a verdade induzido, de boa-fé – espero
eu –, por irresponsabilidades.
É duro, Mão Santa. Senador Mão Santa, V. Exª
sabe o que eu estou dizendo. Esta é uma história triste:
o Senador Suplicy anunciar, da tribuna do Senado, que
há uma linha direta ligando Teresina a São Raimundo
Nonato e Petrolina.
Esse avião nunca existiu, Senador! Essa linha
nunca aconteceu. E V. Exª vem sustentando essa mentira. Paciência! Não faça isso não. V. Exª é um homem
que tem boa imagem. Não faça isso porque não é bom
para a sua biograﬁa. O povo do Piauí lhe estima e lhe
respeita. Isso é ruim, Senador. Informe-se primeiro.
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V. Exª está recebendo cartas sem pé nem cabeça, e
eu estou mostrando documentos. Não sei aonde V.
Exª quer ir, mas, enquanto estiver sendo porta-voz de
mentiras envolvendo o meu Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Fora do
microfone.) – ...vai ter resposta nesta tribuna.
Obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra pelo art. 14, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Estou lendo, questão de ordem, explicação pessoal.
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da
palavra: VIII – para explicação pessoal, em
qualquer fase da sessão, por cinco minutos,
se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido
atribuído em discurso ou aparte, não sendo a
palavra dada, com essa ﬁnalidade, a mais de
dois oradores na mesma sessão.
V. Exª, eu sabia. Mas acabou. Pelo art. 14, concedo a palavra a V. Exª, por cinco minutos.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Primeiro, o art. 14. Depois, V. Exª será atendido
pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu vou ser breve. Tenho tratado o Senador
Heráclito Fortes com respeito, com palavras que procuro sempre usar da maneira mais respeitosa, mesmo
quando divergindo, e vou continuar fazendo.
Sobre as informações que ele aqui trouxe, se o
endereço da empresa não condiz exatamente com a
sede da empresa, eu vou averiguar.
A fotograﬁa que ele aqui mostra não constitui
uma prova cabal, porque nem mesmo há o número
do endereço na fotograﬁa.
Eu não sei exatamente, porque eu não conheço.
Então, vou obter esclarecimento mais aprofundado sobre esse e outros aspectos de que ele falou e esclarecer aqui o povo que nos assiste, o povo brasileiro, do
Piauí, de São Paulo, da forma que merecem. Tratarei
o assunto da forma mais respeitosa para com o povo
brasileiro.
Obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero indagar de V. Exª se a palavra de um lobista, de um
empreiteiro, para V. Exª, tem mais valor do que a de
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um colega com quem V. Exª convive há pelo menos 30
anos no Congresso. Eu quero saber isso.
V. Exª acreditava na existência da linha aérea, e
está provado que não existe. V. Exª está ﬁcando mal
nisso.
Se a palavra de um empreiteiro, de um lobista,
vale mais do que a de um colega, as suas intenções
já não são tão boas como se esperava.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente, vamos seguir a ordem de inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – S.
Exª pediu a palavra pela ordem. V. Exª pode se aproximar da tribuna, pois o uso da palavra pela ordem é
breve. Está inscrito o Senador João Pedro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas pedir
a V. Exª que, ouvido o Plenário, possamos aprovar o
requerimento que encaminhei à Mesa:
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja
consignado, nos Anais do Senado, Voto de
Aplauso à Benemérita Sociedade Portuguesa Beneﬁcente do Pará, pelo transcurso, no
último dia 08 de outubro, dos seus 155 anos
de existência.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja levado ao conhecimento do seu Presidente, Antonio Duarte de Oliveira, e dos demais membros da Diretoria da Beneﬁcência
Portuguesa, o Sr. Vice-Presidente, Francisco
Roberto Reis França; o Diretor Hospitalar Dr.
Sérgio Chermont [e todos os outros aqui listados] [...].
Só completando a justiﬁcativa, Senador João
Pedro, V. Exª também tem, em Manaus, um hospital
da Beneﬁcência Portuguesa. Acho que quase todos
os Estados brasileiros têm esse hospital ﬁlantrópico.
E faço questão de fazer esta homenagem hoje porque
a Beneﬁcência Portuguesa, como é conhecida em Belém, no meu Estado, estava em situação pré-falimentar,
estava para fechar.
E hoje eu tive a oportunidade, ao visitar pessoas amigas que estavam lá internadas, Senador João
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Pedro, de fazer uma visita àquele hospital. Fiquei bastante impressionado com a recuperação que aquele
hospital sofreu depois de ter tido uma situação quase
pré-falimentar. E hoje, pelo que eu vi, é um hospital que
está entre os melhores do Estado do Pará.
Inclusive, no meu tempo de infância, era um hospital que atendia à população de Belém e do Estado.
Eu próprio ﬁz cirurgias lá. Tenho conhecimento do que
era aquele hospital e no que lamentavelmente se transformou décadas depois, e que hoje eu vejo renascer.
Então, por isso é que faço esse voto de aplauso, para
que ﬁque inserido nos Anais do Senado. Eu tenho
aqui uma longa justiﬁcativa, que peço seja transcrita
na sua totalidade.
Mas quero só, Senador João Pedro, dizer a V. Exª
que o Hospital da Beneﬁcência Portuguesa, como é
conhecido, é um hospital que tem 60% do seu faturamento pelo atendimento do SUS – do SUS; e os outros
40% atendendo convênios médicos. E esse hospital,
que atende 60% de pacientes do SUS, atende também
não só Belém, como quase todos os Municípios das
regiões próximas de Belém, que vão agora lá procurar
atendimento. E ele tem padrões de excelência hoje,
nessa atual gestão, em áreas importantes, cardiológica,
de obstetrícia, de ortopedia, em várias delas.
Senador Mão Santa, V. Exª, que é médico e passou, com certeza absoluta, pelo hospital ﬁlantrópico de
Teresina, sabe da importância que isso tem.
E todos esses diretores que nós estamos citando
aqui – e que eu pretendo, com a aprovação do Plenário,
homenagear – fazem trabalho voluntário, sem remuneração. Eles fazem aquilo para que possam atender à
população. Este é um exemplo que deve ser seguido
na área da saúde do meu Estado do Pará.
Então, encaminhei à Mesa e peço a aprovação
e o registro em Ata.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido, de acordo com o Regimento.
Depois do teste de paciência, nós concedemos
a palavra ao Senador João Pedro, que está devidamente inscrito. Ele representa o grandioso Estado do
Amazonas e o Partido dos Trabalhadores.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente Mão Santa. Quero dizer que passei
no teste, mas V. Exª também já está aprovado na paciência, quando preside até altas horas da noite as
nossas sessões.
Srªs Senadoras, Senadora Rosalba, Senadores
presentes, venho a esta tribuna para fazer três registros. O primeiro sobre o Dia do Professor, que ocorre
hoje, Senador Mão Santa. O segundo, o Dia da Ciência
e Tecnologia, que será amanhã.
E hoje, Presidente, faz aniversário a minha querida
cidade de Parintins, no Amazonas, na margem direita
do rio Amazonas. Parintins comemora 157 anos no
dia de hoje. E quero parabenizar os ﬁlhos dessa cidade, os brasileiros, homens e mulheres, que vivem em
Parintins, cidade que tem uma história forte no médio
Amazonas por conta dos seus ﬁlhos estudiosos, zelosos, audaciosos, intrépidos, os ﬁlhos de Parintins.
Uma juventude que tem no coração, na mente, na
ação uma marca comprometida com a cultura, com a
festa popular do boi-bumbá, marcado pelo Caprichoso
e pelo Garantido.
Mas os ﬁlhos de Parintins estão presentes em
várias áreas da intelectualidade: no mundo jurídico, no
mundo da medicina. Quantos ﬁlhos médicos Parintins
tem! Arquitetos, geógrafos, gestores!
Enﬁm, eu quero registrar, com muita satisfação, o
aniversário dessa que é uma cidade poética, encantadora, alegre, resistente, sutil, assim como a cultura e o
povo de Parintins. Eu quero registrar, nesta sessão, o
aniversário dessa cidade que faz parte da história do
povo amazonense, dos povos da Amazônia.
Sr. Presidente, essas datas importantes para todos nós, brasileiros – o Dia do Professor e o Dia da
Ciência e Tecnologia – têm força simbólica, porque nos
levam a fazer uma reﬂexão sobre temas fundamentais
para o presente e para o futuro do País.
O Dia do Professor nos lembra a função social
deste proﬁssional chave da Educação. O professor é o
agente que desperta e fomenta as potencialidades dos
indivíduos, preparando-os para a vida com dignidade e
para o aperfeiçoamento da convivência humana.
Penso que cada um de nós compreende a importância do papel estratégico que o professor exerce na sociedade. De igual modo, creio que temos a
consciência de que o professor, desde a pré-escola
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ao ensino superior, ainda é tratado de forma injusta
no mercado de trabalho, principalmente em razão dos
baixos salários pagos pelas instituições de ensino no
Estado e no setor privado.
A prova disso é o permanente estado de mobilização dos professores por melhores salários, melhores condições de trabalho e melhoria na qualidade de
ensino. Os avanços nas conquistas trabalhistas e sociais são ínﬁmos diante da dívida histórica que o Brasil
acumula com a categoria.
Lembro que o Congresso Nacional aprovou e o
Presidente Lula sancionou, imediatamente, a lei que
determina o pagamento do salário mínimo nacional
de R$950,00 para os professores do ensino médio.
Infelizmente, alguns Estados se dizem impossibilitados de cumprir essa lei e recorreram ao Superior Tribunal Eleitoral.
Presidente Mão Santa, V. Exª que foi Governador
do Piauí, nós aprovamos e o Presidente Lula sancionou um piso de R$950,00, e cinco Governadores – é
bom que se diga: a Governadora do Rio Grande do
Sul, o Governador de Santa Catarina, o Governador
do Paraná, o Governador do Mato Grosso do Sul e o
Governador do Ceará – recorreram ao Supremo Tribunal Federal arguindo a inconstitucionalidade do piso. É
lamentável que em Estados, e Estados ricos do nosso
País, governadores se posicionem na contramão da
história, contra o piso de R$950,00 dos professores.
Imagine se o piso fosse de R$9.500,00. É de R$950,00!
É lamentável isso, é vergonhoso que esses governadores tenham se colocado contra uma conquista da
luta dos professores aqui no Brasil.
Espero por um desfecho judicial favorável aos
professores e que os governos estaduais encontrem
uma solução para pagar esse piso salarial, sem sobressaltos. Aﬁnal, ele é resultado de anos e anos de
luta da categoria dos professores.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de
Domicílio (PNAD), de 2008, coletados pelo Instituto
Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE) e divulgados em agosto deste ano, demonstram que o Brasil conseguiu avanços importantes no setor, como a
ampliação do acesso a todos os níveis e modalidades
educacionais.
Registrou-se, por exemplo, a universalização do
acesso ao ensino fundamental. É fato que o Brasil está
construindo mais de uma dezena de universidades
federais – na realidade, Sr. Presidente, são 30 universidades federais construídas pelo Governo Lula nesse período de seis anos – e, ao mesmo tempo, aprimora o Programa Universidade para Todos (ProUni)
e o sistema de cotas raciais, ambos mecanismos de
inclusão social por meio do ensino superior. É uma
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conquista do povo brasileiro, dos pobres, dos negros
e dos índios ter acesso à universidade brasileira por
meio do ProUni.
A evolução da educação brasileira revela que, no
período examinado, ocorreu uma ampliação de 0,14
ponto percentual por ano para o número médio de anos
de estudo da população de 15 anos ou mais. Foram
necessários 16 anos para ampliar em 2,2 anos a média
de anos de estudo da nossa população. Especialistas
do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada (IPEA),
que analisaram esses dados, estimam que, nesse ritmo, ainda serão necessários mais de cinco anos para
que o País atinja, em termos médios, a escolarização
mínima obrigatória de oito anos de estudos, conforme
determina a Constituição Federal de 1988.
Sr. Presidente, avançamos, sim, mas a baixa escolaridade média da nossa população e a desigualdade entre as regiões persistem e são preocupantes. A
Região Centro-Oeste aparece com uma taxa de 0,19
ponto percentual ao ano, enquanto na Região Norte
essa taxa é de apenas 0,10 ponto percentual ao ano.
Com isso, a taxa média brasileira atingiu 7,4 pontos
percentuais ao ano. Nos extremos dessa amostragem
situam-se as Regiões Sudeste, com 8,1 anos, e Nordeste, com 6,2 anos.
Eu quero dizer que a nossa Constituição aponta
que cada brasileiro deve passar na escola, no mínimo,
oito anos. No mínimo oito anos, Senador Eurípedes.
Os números dizem que precisamos ﬁcar atentos
à necessidade da universalização da educação básica,
à melhoria da qualidade do ensino e à eliminação do
analfabetismo. E não há como avançarmos sem professores motivados pela perspectiva de melhoria da
qualidade de vida tanto para si quanto para os seus
alunos. O professor, como disse antes, é peça fundamental nos planos de um país que almeja o desenvolvimento sustentável e duradouro.
Dirijo-me aos professores que atuam em todos
os níveis da educação, principalmente àqueles que
desempenham com altivez a tarefa de ensinar e de
cumprir a sua missão mesmo diante das adversidades.
Os índices educacionais que comemoramos hoje são
o resultado desse trabalho árduo e exemplar.
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Estão todos os professores de parabéns. Professores deste Brasil, das pequenas cidades, das médias
cidades, das estradas, das longas vicinais, dos rios
da Amazônia, professores que, para chegar à sala de
aula, precisam, Senador Eurípedes, navegar horas de
canoa, em pequenas embarcações. São heróis, são
brasileiros diferenciados.
Quanto à ciência e tecnologia, quero registrar o
meu respeito ao trabalho daqueles que se dedicam à
promoção e ao desenvolvimento desse segmento estratégico para o País. Evidentemente que esse é um
setor que está interligado com o nível educacional, mas
que depende também de investimentos na investigação cientíﬁca. É um setor que necessita de política de
Estado para progredir continuamente.
Sr. Presidente, solicito à Mesa que dê como lido
todo o meu pronunciamento por conta do tempo que
termina, mas quero registrar aqui, neste ﬁnal de homenagem aos professores, lembrar nesta data o exemplo, a vida de Paulo Freire, uma referência brasileira,
uma referência na educação, uma referência revolucionária.
Quero lembrar um professor que passou por este
Senado. Eu estou me referindo ao Senador do Rio de
Janeiro, do PDT, fundador da UnB, Senador Mão Santa, esse totem da inteligência brasileira que é Darcy
Ribeiro. Eu quero lembrar esses dois mestres, esses
dois educadores, dois professores comprometidos
com a sala de aula, mas comprometidos com o Brasil
sem analfabetos.
Neste Dia do Professor, quero lembrar, com muito
orgulho Darcy Ribeiro...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu quero lembrar, com muito orgulho, também de Paulo Freire, por tudo o que fez no Brasil e fora do Brasil, como
homem, como político, como fundador do Partido dos
Trabalhadores, nesta data em que quero homenagear
todos os mestres do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR JOÃO PEDRO.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC
– PI) – Vamos chamar um Líder. Há um documento: Líder, hoje, do PSDB, Flexa Ribeiro. A Liderança foi outorgada e assinada por
Arthur Virgílio.
Em seguida, na lista de oradores – Mozarildo não
está aqui –, há Marco Maciel. Vamos seguindo a lista:
Rosalba é o doze; Marco Maciel é o nove; Mozarildo
estava antes.
Com a palavra, Flexa Ribeiro, neste instante, como
Líder do PSDB, que representa o Estado do Pará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa,
Srªs e Srs. Senadores, peço a V. Exª que me conceda algum tempo, além dos vinte minutos regimentais
após a Ordem do Dia, se eu me estender, porque o
pronunciamento que eu farei agora é da maior importância para trazer a verdade. Todos nós conclamamos
a verdade e temos que trazer a verdade a todos os
brasileiros e, em especial, aos paraenses.
Eu venho aqui, hoje, lamentar, como paraense,
Senador Mão Santa, o despreparo da Governadora
do Pará, Srª Ana Júlia Carepa, que esteve no programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira
passada.
Se existe algum mérito na ida da Governadora, é
exclusivo e simpliﬁcado ao fato de ela ter aceitado conceder uma entrevista. Porém, para conceder como ela
concedeu, me sinto na obrigação, como representante
do Pará no Senado Federal, de vir aqui lamentar, pedir desculpas aos paraenses, Senadora Rosalba, pela
postura da Governadora do nosso querido Estado.
Os paraenses não merecem ver exposto o Estado
do Pará da forma como foi feito no Programa Roda Viva,
programa de audiência nacional, reconhecidamente
um programa que tem, por seu coordenador e pelos
jornalistas convidados, excelência de preparação. E a
Governadora, lamentavelmente, não estava preparada
para se apresentar ao telespectador nacional.
A Governadora, em todas as respostas, mostrou
que ainda não desceu do palanque ou, então, está de
má-fé ou que ainda não está sendo informada da verdade por sua assessoria.
Era a chance de explicar ou mostrar para o Brasil
e para o Pará alguma ação concreta do seu Governo.
Mas, Senador João Pedro, não sei se V. Exª assistiu
ao programa. Só fez repetir mais do mesmo: teorias,
palavras vagas, sem um foco, sem exemplos ou ações
práticas.
Governadora, queria informá-la de que mentira
tem perna curta, como diz a sabedoria popular. Alguns
brasileiros, bem poucos, podem até ter acreditado
nas fantasias e nas aﬁrmações vazias que lá foram
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expostas, mas o paraense não. Este não se deixa enganar mais.
Parafraseando o Senador Mão Santa, que preside esta sessão, o paraense sabe que tem coisas na
vida que só se faz uma vez: nascer, morrer e votar no
PT. Não é isso, Senador Mão Santa?
Eu poderia aqui elencar cada um dos itens e
mostrar cada uma das inverdades ditas pela Governadora, mas, como tenho o tempo limitado, vou focar
em alguns itens só. Alguns itens: saúde, segurança,
educação.
Saúde
Há pouco ﬁz – e agradeço ao Senador João Pedro,
que subia à tribuna – uma homenagem à Sociedade
Beneﬁcente Portuguesa. Governadora, o ego e a vaidade não lhe permitem procurar a equipe do Governo
anterior, que era do PSDB. Mas, pelo bem do Pará,
procure entender melhor de gestão pública. Procure a
equipe do Hospital Beneﬁcente. Lá podem lhe mostrar
o que é gestão, como relatei há pouco.
O Pará inteiro sabe que, infelizmente, o sistema de
saúde do Estado está falido. Os paraenses que passam
por uma das principais avenidas de Belém, a Avenida
Magalhães Barata, na esquina com a Travessa 14 de
Abril, encontram uma placa, Senador Mão Santa, do
Governo estadual. Está lá há dois anos, nove meses
de dezesseis dias. Diz a placa: “Aqui tem Governo do
Pará.” Esse foi o investimento feito pelo Governo atual
no hospital oncológico infantil. O hospital foi iniciado no
Governo de Simão Jatene. Começaram a sua estrutura.
Estão lá os primeiros pilares levantados. Assim como
foi deixado, em 31 de dezembro de 2006, todo o Pará
sabe que se encontra até hoje. Pasmem! Esse hospital foi deixado pelo Governo Simão Jatene com verba
assegurada de ﬁnanciamento do BNDES. O dinheiro
está em caixa. Não dá para entender por que a obra
não é continuada.
Senadora Rosalba, V. Exª é médica, pediatra, o
Senador Mão Santa é cirurgião geral, V. Exªs sabem a
deﬁciência que há, nacionalmente, para o tratamento
dos doentes oncológicos. No Estado do Pará sucatearam o Hospital Ophir Loyola, que era referência nacional e, hoje, os doentes que sofrem de câncer estão
morrendo por falta de atendimento naquele hospital,
que, repito, era referência nacional. Os equipamentos
que lá se encontram não foram montados por este
Governo, e as pessoas que têm que fazer radioterapia, quimioterapia estão voltando e não estão sendo
atendidas por falta de gestão do Governo.
A Governadora disse, durante o programa Roda
Viva, que está construindo uma nova Santa Casa.
Ora, Governadora, é apenas um anexo. É importante
e fundamental, sim, mas é um anexo, um anexo ao
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hospital da Santa Casa. Feito, aliás, com empréstimo
do Banco do Brasil e recursos de emenda da Bancada
paraense que aqui foi aprovada. Além de não dizer a
verdade, ela esconde fatos. No mesmo dia em que ela
concedia a entrevista, 12 de outubro, a UTI pediátrica
do hospital da Santa Casa ﬁcou sem médico plantonista. Os jornais de Belém publicaram que a escala
do feriadão, elaborada pela direção da Santa Casa,
não incluiu proﬁssionais nos plantões de sábado, 10,
e no de segunda-feira, 12, feriado nacional por conta
do Dia de Nossa Senhora Aparecida.
Mais de um ano após a crise que manchou a
história de um hospital premiado, referência no atendimento neonatal, o Governo do Pará, o Governo do
PT, não faz nada para melhorar a gestão, e o hospital
ﬁca sem médico na capital do Estado, Senadora Marisa Serrano. Não é no interior. É em Belém.
Ainda na área da saúde, os hospitais regionais,
todos eles construídos no Governo do PSDB, estão
trabalhando precariamente. Por quê? Porque a Governadora reduziu o repasse para as organizações sociais
que gerenciam esses hospitais. O Hospital Regional de
Santarém demitiu 100 proﬁssionais, fechando várias
áreas de atendimento à população, o que foi motivo de
protesto na Câmara de Vereadores daquela cidade. O
mesmo acontece com o Hospital Regional de Marabá,
de Altamira e de Redenção, para não falar do Hospital
de Tailândia, que está pronto também há dois anos,
nove meses e quinze dias e que a Governadora não
põe para funcionar.
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Presidente Mão Santa, nunca antes na história do Pará a
população ﬁcou tão carente de um governo que governe. Isso mostra aos meus amigos e às minhas amigas
que nos veem e nos ouvem pela TV Senado e pela
Rádio Senado a completa incapacidade gerencial da
Governadora, o despreparo total.
Vou entrar brevemente, Senador Mão Santa, em
outra área, a área de segurança, que também foi motivo de resposta da Governadora, sempre atribuindo à
herança maldita de quando recebeu o Estado. E os números não mentem, Governadora. Os números podem
ser mostrados e vou mostrar alguns aqui agora.
A Governadora diz que o seu Governo recebeu o
Estado com mais de 90% das delegacias caindo, sem
condições de custodiar mulheres. Ela disse: “Já reformamos e construímos mais de cinqüenta delegacias.
Foi essa a herança que recebi”.
A Governadora não está correta. A criminalidade
no Pará cresceu nos últimos anos. E se eu tivesse que
dizer que houve investimento na segurança, houve, mas
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houve investimento na insegurança, que cresceu em
números alarmantes em todo o Estado e na capital,
ao ponto, Senador Mão Santa, de se sairmos às ruas
do meu Estado e da capital sem saber se vamos voltar ilesos para os nossos lares. Diariamente, morrem
paraenses pela falta de segurança no meu Estado.
Tenho viajado pelo interior do Estado, ouvindo
a população e principalmente ouvindo os policiais. A
Governadora só ouve seus assessores.
Por isso, repito, Governadora, desça do palanque.
Governadora, não haja de má-fé. Governadora, seja
bem informada. Mal informada estava a Governadora, que não sabia que o Senado havia aprovado um
parecer que mantinha a estrela do Pará em destaque
na Bandeira nacional. Ela entendeu errado.
E chegou a enviar uma correspondência ao Presidente Sarney, pedindo para vetar o projeto que tinha
sido feito corretamente no Senado, e ela não sabia que
já estava na Câmara Federal. Em vez de pedir o veto
do projeto para o Presidente Sarney...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) –...teria de
ter pedido o veto ao Presidente da Câmara, Deputado
Michel Temer.
Mal informada, como agora. O Brasil está prestes
a celebrar um acordo com a França, na contrapartida
da compra de armamentos, submarinos e helicópteros.
Já consagrada a transação pelo Governo da República
com o país irmão, a França, há uma contrapartida em investimentos do governo francês no Brasil. Dentre esses
investimentos, encontra-se o Centro Franco-Brasileiro
de Estudos da Biodiversidade na Amazônia.
Paraenses, prestem atenção. Já perdemos a
sub-sede da Copa, e não há até agora nenhuma ação
da Governadora. Eu já disse que isso pode ocorrer. O
Pará pode vir a perder esse centro de biodiversidade
de alta tecnologia que será implantado na Amazônia e
deve ser implantado no Pará, em Santarém, o coração
da nossa região. Pelo que sei, pelo que fui informado
esse centro deve ir para outro Estado da região. Abra
os olhos, converse com o seu amigo o Presidente Lula
e traga esse centro porque é obrigação sua defender
o nosso Estado. Traga para o Pará, em especial para
Santarém, esse importante centro franco-brasileiro de
estudo da biodiversidade da Amazônia, que é a maior
e mais rica biodiversidade do planeta.
No interior e na capital, Governadora, os policiais
precisam pedir dinheiro para os comerciantes locais
para comprar munição...
(Interrupção do som.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...alimentação e até consertar os veículos. Governadora, V. Exª
não pode mudar a história, os fatos.
V. Exª disse, no Programa Roda Viva que nos
governos do PSDB não tinham sido incorporados nenhum novo militar à Polícia Militar do Estado do Pará.
Não é verdade, Governadora! Eu já lhe disse. Os fatos
precisam ser provados. Eu vou lhe dar, já que V. Exª
não tem informação da sua assessoria, vou passar
brevemente as informações para que V. Exª possa conﬁrmar e se retratar. Foi no Governo de Simão Jatene
que foi sancionada a Lei nº 53, que permitiu o aumento
do efetivo da PM de 7.114 militares para 19.780. A lei
mais do que dobrou o quadro de pessoal da Polícia
Militar. Para que V. Exª não tenha o trabalho de procurar, vou lhe dar outro dado. A lei foi promulgada no dia
7 de fevereiro de 2006.
Antes disso, Senador Mão Santa, antes disso,
Senadora Marisa, antes disso, no Governo de Almir
Gabriel, que pegou o Estado completamente desestruturado, a lei vigente admitia que o efetivo da Polícia
Militar poderia chegar até 7.114; tinha três mil e poucos.
O Governador Almir Gabriel incorporou 2.232 militares
à Polícia Militar...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Antes
desta lei que aumentou o efetivo da Polícia Militar, em
2005, o Governador Simão Jatene incorporou 1.245
novos soldados à Polícia e outros 55 cadetes à Polícia
Militar. Esses 55 cadetes que terminaram o curso há
pouco tempo, já no Governo de V. Exª – porque o curso de formação de oﬁcial tem duração de três anos –,
eles foram incorporados no Governo do Simão Jatene. E a sanção da lei propiciou que, ainda no Governo de Simão Jatene, fosse feita a preparação para o
edital de concurso para incorporar, aí, sim, dentro da
legalidade, mais militares para o efetivo aprovado de
19.780 homens.
Esse concurso que não foi feito em 2006, por ser
um ano eleitoral, foi feito, sim, no Governo de V. Exª,
mas foi preparado no Governo do PSDB de Simão Jatene. Esse concurso incorporaria 2 mil novos militares,
mas V. Exª incorporou aproximadamente 1.300.
Depois disso, depois disso, agora, V. Exª fez um
novo concurso para a Polícia Militar, este, sim – não o
anterior – para dois mil novos homens. Dessas duas
mil novas vagas, foram aprovados 1.400, e, até hoje,
até hoje, Governadora, não foi incorporado nenhum
desses aprovados. Sabe por quê? A informação é do
próprio Governo do Estado, que conﬁrma incapacidade
ﬁnanceira. E de onde vem essa incapacidade? Bem, a
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Governadora Ana Júlia nem mesmo deve saber. Fica
sabendo pelos jornais.
Em 2008, do total de mais de 21 milhões de reais
do Programa Nacional de Segurança Pública e de Cidadania – Pronasci, enviado ao Estado, menos de 10%
foi utilizado. Perderam dinheiro. Havia recurso, mas o
Governo não soube aplicar e corre o risco – Senador
Mão Santa, V. Exª que sofre lamentavelmente no seu
Piauí desse mesmo mal – de o Estado do Pará ﬁcar
de fora do atendimento às Unidades da Federação
desse programa.
Para ﬁnalizar, preciso ainda citar rapidamente,
Senador Mão Santa, a questão da educação. Hoje...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Um minuto para concluir, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não
conseguirei, Senador Mão Santa. Peço que V. Exª me
conceda alguns minutos a mais, com a paciência da
Senadora Marisa e do Senador Neuto, porque hoje é
o Dia do Professor. Eu não poderia deixar de falar na
educação.
Peço a V. Exª, Governadora Ana Júlia...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Lembre-se do Mestre Jesus...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu não
sou o Mestre.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
...que fez em um minuto o Pai Nosso: vinte e seis palavras e foi muito bonita a oração.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu não
tenho nem essa pretensão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É V. Exª irmão de Cristo, ﬁlho de Deus, e abençoado
por Nossa Senhora do Círio do Nazaré. Vai chegar o
Divino Espírito Santo e vai lhe dar esse...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sou diferente.
Senador Mão Santa, deixe-me concluir o pronunciamento, porque, pelo que eu vejo nos jornais,
o Presidente Lula está em uma posição “de ter feito
tudo” que eu até digo, Senador Neuto de Couto, que
Sua Excelência...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Oh!
Foi um minuto aí. Não se pegue com o Presidente Lula,
se pegue com Nossa Senhora de Nazaré e Jesus.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Fala V.
Exª do Presidente Lula diariamente. Está com ciúme?
Está com ciúme? V. Exª está com ciúme?
Eu quero dizer que o Presidente Lula, Senador
Neuto de Couto, se acha professor de Deus, Senadora
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Marisa Serrano. E a mídia está mostrando aí, a imprensa, como é que Sua Excelência tem se comportado.
Mas vamos falar da educação do Estado do
Pará.
Peço à Governadora: Não deixe de atender aos
pedidos desses que são fundamentais para o País,
para o nosso Estado, os professores. E que não repita mais aqueles atos, usando de violência contra os
professores que estão tão insatisfeitos com a atuação
de V. Exª em que eles tanto conﬁaram, na área da educação, por sua formação sindicalista.
Não posso me alongar, mas lamento ainda que
nem todo paraense possa assistir à TV Senado, Senador Mão Santa. A TV Senado não é TV aberta em
Belém, porque a Governadora Ana Julia não cedeu,
de forma onerosa, a área da Funtelpa para que a tevê
colocasse os seu equipamentos.
Não tem interesse em que o paraense veja a TV
Senado. Mas veem, Governadora, veem o canal a cabo
ou o do satélite e o da antena parabólica. O Pará todo
está nos assistindo e verá que V. Exª terá muito o que
explicar realmente. Se tivesse a TV Senado, poderia
até facilitar, pois estamos aqui os três Senadores do
Pará para trazer os feitos de seu Governo. Mas, lá, na
Roda Viva, a Governadora não soube explicar a questão dos Kits Escolares. Foi um escândalo no Estado
do Pará. Ela...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Lembre-se de que V. Exª é do Estado do Pará e tem
que parar.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Ela vai
ter que explicar ao Ministério Público.
Governadora, vou ﬁcar por aqui hoje. Tenho certeza de que o povo do Pará vai avaliar caso a caso o
que foi feito em todas as áreas do Estado, de 2002 a
2006, com um Governo Federal de oposição ao Pará;
e de 2007 a 2010, com V. Exª sendo Governadora e do
mesmo Partido do Presidente que diz ser seu amigo,
o amigo, Governadora, que profetizou, ao ser questionado por uma revista de grande circulação nacional,
sobre como seria seu Governo. E o Presidente Luiz
Inácio falou: “desastre anunciado”.
Infelizmente, o Presidente Lula tinha razão. É uma
realidade triste para nós paraenses, mas que também
nos dá esperança, quando olhamos para trás...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – ...e sabemos que o Pará foi e será maior que o desastre de
um Governo.
Quero, ao encerrar, fazer um pedido à Governadora. No último ano do Governo do PSDB, do Governador
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Simão Jatene, o Estado do Pará teve capacidade de
investir, de recursos próprios, em torno de R$1 bilhão.
Diga ao Pará e aos paraenses quanto o seu Governo
investiu de recursos próprios – não de transferência do
Governo Federal – em 2007, em 2008 e em 2009 até
setembro. Esses números, Governadora, serão levados a todos os paraenses, que vão fazer a avaliação.
É isso que o paraense fará. Fique certa disso!
Concluindo, o paraense, Senador Mão Santa,
sabe que, unido, pode vencer e superar um desastre
e que todos nós paraenses, juntos, podemos tirar o
Pará do vermelho.
Muito obrigado.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra a Senadora Marisa Serrano. Hoje é o Dia do Professor e ela tem prioridade. E
é mulher ainda. Bela mulher.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente. Obrigada ao Senador Neuto de Conto também.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de fazer
um breve registro e prestar minha homenagem a uma
pessoa muito especial e de grande relevância para o
Estado de Mato Grosso do Sul. É uma pessoa incrível que hoje está aniversariando, fazendo 90 anos: o
Padre Salesiano Ernesto Sassida. Estamos comemorando o seu aniversário hoje, em especial onde ele
mora, a cidade de Corumbá, onde hoje será lançada
a biograﬁa do grande benfeitor de Mato Grosso do Sul
e do Brasil.
O Padre Ernesto Sassida nasceu em 15 de outubro de 1919, em Dornberg, então território da Itália,
hoje integrante da República da Eslovênia. É cidadão
esloveno, brasileiro naturalizado e, pelos relevantes
serviços prestados aos pobres e crianças carentes, é
também cidadão do mundo.
Ainda adolescente, com 15 anos de idade, veio
para o Brasil, alinhando-se às ﬁleiras dos Padres Salesianos, discípulos de D. Bosco.
Mais do que pregar o Evangelho, o Padre Ernesto
Sassida vive o Evangelho. Toda a sua vida foi integralmente voltada para um trabalho social intenso.
Como destaque do seu nobre trabalho em prol
dos menos favorecidos, ainda no ano de 1961, fundou
a comunidade Cidade de Meninos. No começo, chamava-se Escola Rural Mista, ampliada, depois, para
Escola Proﬁssional Alexandre de Castro e, hoje, Cidade Dom Bosco, com dois mil alunos no fundamental,
secundário e proﬁssional.
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A Cidade Dom Bosco, em Corumbá, Mato Grosso
do Sul, é uma gigantesca obra social, gratuita, idealizada e criada por Padre Ernesto.
De visão aguçada, humilde, sempre refuta elogios, alegando que “tudo é obra de Deus, de quem sou
instrumento dócil e maleável”.
Por tudo isso e por muito mais, Sr. Presidente,
desejo homenagear e cumprimentar o querido Padre
Ernesto Sassida, meu grande amigo e pessoa que estimo e a quem dou aqui os mais efusivos cumprimentos.
E, mais do que isso, quero agradecer-lhe, em nome
do nosso povo, pelo fantástico trabalho que prestou e
que presta em favor dos menos favorecidos do meu
Estado, Mato Grosso do Sul, e do Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Votação do Requerimento nº 1.384, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda, lido anteriormente, para
participar do Seminário do Parlamento no Mercosul
sobre Harmonização das Legislações Nacionais sobre
Política Urbana e Uso Social da Propriedade Urbana,
na cidade de Buenos Aires, Argentina, no período de
20 a 21 de outubro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Votação do Requerimento nº 1.385, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, lido anteriormente,
para participar da Conferência Internacional das Mudanças Climáticas da ONU – COP-15, na cidade de
Copenhague, Dinamarca, no período de 07 a 18 de
dezembro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Votação do Requerimento nº 1.386, de 2009, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, lido anteriormente, que indica o Senador
Marcelo Crivella para integrar a Missão de Observação
Eleitoral da Comunidade para as Eleições Presidenciais, Legislativas e para as Assembleias Provinciais de
Moçambique, a realizar-se naquela cidade, no período
de 25 a 31 de outubro do corrente ano.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO S/Nº , DE 2009
Brasília, 15 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Presidente do Senado Federal, José Sarney.
Assunto: 64ª Assembléia Geral da ONU.
Sr. Presidente, com os nossos respeitosos cumprimentos, dirigimo-nos a V. Exª para encaminhar relatório, discorrendo sobre os trabalhos que foram realizados durante nossa participação na 64ª Assembleia
Geral da ONU, para a qual fomos designados como
observadores pelo Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB do Senado Federal; Senador
Roberto Cavalcanti, do PRB.
São as seguintes, na íntegra, o relatório:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Neuto de Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ouvi a manifestação, e a assisti, do
eminente Senador João Pedro pelo Estado do Amazonas, tecendo duras críticas ao Governo de Santa
Catarina, ao Governador Luiz Henrique, por não querer cumprir com o piso salarial nacional de R$950,00
mensais aos professores.
O Governo de Santa Catarina, junto com o Governo do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Mato Grosso
do Sul entraram, sim, com uma Adin não contra o piso,
mas contra as horas-atividades.
Gostaria também de registrar, para que o Senador João Pedro também examine, que Santa Catarina
tem legislação própria. Aprovado na Assembleia Legislativa, o salário dos professores catarinenses não
é R$950,00, não; é R$1.020,00 mensais, portanto,
superior ao salário nacional dos professores.
Gostaria de deixar esse registro para que se restabeleça o valor, a honra e os salários que o Governo
de Santa Catarina paga aos seus servidores. O salário
dos professores é de R$1.020,00 em Santa Catarina,
o piso básico, e não R$950,00 como é o nacional.
Por outro lado, queria aproveitar esta oportunidade
para saudar, para cumprimentar e para homenagear
o Dia do Professor, que se comemora no dia 15 de
outubro, uma data signiﬁcativa e importante para esta
classe que tanto faz e pouco recebe para trabalhar na
educação do nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com muita honra que anunciamos a presença aqui de
um Vereador da Câmara Municipal de Picos. Picos é
a cidade que mais trabalha no Estado do Piauí. Eu a
chamo de São Paulo do Piauí.
O Vereador Francisco de Assis Pio da Silva, o
Titico, é do grupo político de Zé Néri e do Deputado
Nerinho. Zé Néri é, sem dúvida nenhuma, um dos políticos mais humanitários que conheço na história de
Picos e do Estado do Piauí.
É uma honra ter a presença do Vereador Francisco de Assis da Silva, Titico, de Picos.
Concedo a palavra à Senadora Rosalba Ciarlini,
que tem, com brilho e com muito estoicismo, desempenhado o mandato nesta Casa. E digo que, se V. Exª
continuar assim, será candidata a Presidente da República e não a Governadora do grandioso Estado do Rio
Grande do Norte, onde originou-se a minha família que
foi para o Piauí, os Moraes Correia, na cidade de Açu,
que aguarda que V. Exª governe aquele Estado.
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A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Antes de começar o meu pronunciamento, eu
queria aqui, por um dever de justiça, associar-me às
palavras do Senador Neuto de Conto, quando ele se
referia ao ensino, ao nível educacional de Santa Catarina. Eu quero dizer que Santa Catarina sempre foi
uma referência para nós. É um Estado onde o analfabetismo realmente é um dos menores no nosso País
e onde os professores sempre foram valorizados. Isso
desde décadas passadas.
Então, eu quero aqui me associar às palavras
do Senador Neuto de Conto, dizendo que, na realidade, nós sabemos que muito ainda precisa ser feito
pelo professor, mas também não podemos deixar de
reconhecer os Estados que já tiveram avanços e que
poderão avançar muito mais.
Sr. Presidente, Srs. e Srªs Senadoras, este dia
15 de outubro, que marca o Dia do Professor, que é
um dia todo do professor, para homenageá-lo, é muito
mais para reﬂetir e para que possamos falar aos nossos professores. E aqui eu lembro da minha primeira
professora, de quem me alfabetizou: a Prof. Dalvanir
Rosado, que hoje é a irmã Dalvanir; a D. Dagmar Filgueira, que foi uma presença forte de professora para
muitas gerações, na minha cidade, do Colégio Dom
Bosco, onde cursei todo o ensino primário. Sem me
esquecer de tantas outras, de Lucimar, e dos professores e professoras que me acompanharam durante
toda a minha vida educacional.
Mas é em nome dessas duas mulheres, Dalvanir
Rosado e Dagmar Filgueira, que quero cumprimentar
e homenagear todos os professores e todas as professoras. São pessoas que têm uma importância fundamental – isso todos nós sabemos – na vida de todos
os cidadãos. São aqueles que pegam na nossa mão,
ensinam-nos as primeiras letras e nos ensinam a caminhar pela educação, que é caminho de libertação.
Infelizmente, nosso País vive uma crise educacional. Apesar de muitas lutas, de avanços, ainda não
conseguimos sair da mancha negra do grande analfabetismo que há neste País. Ainda não temos um
ensino de qualidade que desejamos para todos e não
apenas para aqueles que podem ir às escolas porque
pagam suas mensalidades. Falo principalmente do
ensino público.
Não podemos nos esquecer, neste dia de homenagem, de reﬂexão e de luta, de que é o professor
a ferramenta mais importante para a educação. Sem
o professor não existe aula, não existe escola. Quero
homenageá-los e dizer que, quando aqui cheguei, no
primeiro ano, defendi, votei e vibrei com a aprovação
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de algo que, na realidade, não foi o ideal, mas que foi
o possível naquele momento. Serviu, ao menos, como
um patamar inicial para a remuneração dos nossos
professores. Professores e professoras que, nos mais
diversos e distantes recantos deste País, enfrentam
muitas diﬁculdades. Professores que, às vezes, morando em cidades onde a violência está chegando ou
já existe, ﬁcam angustiados, porque querem ensinar,
mas encontram um ambiente tão violento que passam
a ser acometidos, inclusive, de situações psicológicas
que realmente tiram deles as condições para que possam continuar naquela caminhada.
É a todos esses professores que eu quero aqui
reaﬁrmar a nossa disposição de que queremos, com
vocês, avançar cada vez mais. Se hoje o piso nacional,
que não é o ideal, é de R$950,00, isso foi possível por
decisão unânime do Congresso Nacional.
Temos também uma outra luz que aparece nessa
caminhada, que é exatamente a desvinculação da DRU
da educação, porque, na hora em que desvinculamos
esses recursos, eles irão mais para a educação, e queremos que sejam destinados para que os professores
tenham melhores condições, dentro da modernidade,
de estrutura, de equipamento, de condições para poder ensinar mais, para que sejam mais valorizados
na sua capacitação, no reconhecimento não apenas
salarial, mas também do valor do seu empenho, de
tudo o que for possível para fazê-los cada vez mais
capazes, mais dedicados, mais presentes na vida das
nossas crianças.
A desvinculação da DRU foi, na realidade, aprovada esta semana na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Assim, não haverá mais retenção de
20%, e toda a verba destinada no Orçamento-Geral
da União para a educação irá para esse ﬁm.
Quero parabenizar a Senadora Lúcia Vânia, Relatora na Comissão de Constituição e Justiça, e também a Senadora Ideli Salvatti, que teve a iniciativa de
apresentar tão importante proposta, mas também não
poderia me esquecer aqui de fazer uma referência especial ao Deputado Rogério Marinho, meu conterrâneo,
que, como Relator da proposta de desvinculação da
DRU, conseguiu contemplar diversas PECs em tramitação nas duas Casas legislativas, consolidando-as
numa única proposta, que atende integralmente os
objetivos almejados.
Nós esperamos estar em breve com todo o trâmite
da DRU concluído e, já no próximo ano, ter mais 20%
na educação, os quais, com certeza, vão ser fundamentais para propostas como as que apresentamos, de
mais escolas de ensino técnico para o nosso Estado,
mais dez escolas, que foram apresentadas e aprovadas
na Comissão de Educação, como propostas para que
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possamos ter o ensino de tempo integral, que é fundamental para que possamos ter, realmente, a melhoria
na qualidade de ensino, e o Programa Nacional de
Educação Infantil. Quantas e quantas vezes eu tenho
vindo a esta tribuna e defendido a importância da educação infantil para que possamos, realmente, alargar
os horizontes da melhoria da qualidade do ensino?
A educação infantil é o passo mais seguro, aquele primeiro passo, para que as nossas crianças e os
nossos jovens, as nossas crianças, os nossos pequenininhos, possam realmente começar a trilhar um caminho de futuro, de desenvolvimento e de sucesso na
vida de todos eles.
Então, mais uma vez, parabenizo todos os professores, homens e mulheres, de todos os níveis, do
ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio,
do ensino universitário, homens e mulheres que fazem
parte da história deste País, porque, com certeza, foram
eles que estiveram sempre presentes na vida de cada
um dos estudantes brasileiros e é a eles que jamais
poderemos deixar de prestar aqui uma homenagem
e manifestar nossos agradecimentos.
Mas não basta homenagear e agradecer; é preciso estar com eles na luta para que possamos avançar cada vez mais nas melhorias, na valorização, na
capacitação, para, consequentemente, termos uma
educação melhor e de qualidade.
Eu gostaria também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, de parabenizar o Município de Açu. O senhor, há poucos instantes, falava no Município de Açu,
que tem como slogan “Terra dos Poetas”. O Município
de Açu, amanhã, dia 16 de outubro, completará 164
anos de emancipação política.
É de lá, como o Senador Mão Santa mesmo relatou há poucos instantes, que são originários os avós
maternos de S. Exª, da família Moraes Correia.
Pois a cidade de Açu, onde tem raízes a família
do Senador Mão Santa, amanhã completará 164 anos
de emancipação política. Vou estar presente nas comemorações, vou estar, com muita alegria, unindo o
meu coração e o meu pensamento àquele povo bom,
forte e bravo, que, amanhã, por delegação de seus
representes na Câmara Municipal, me fará também
sua ﬁlha. Receberei o título de Cidadã Açuense, como
muita alegria e com muita honra.
Quero, desde já, agradecer por essa honraria
e dizer que foi exatamente essa cidade que escolhemos para receber a primeira Zona de Processamento
de Exportação do Rio Grande do Norte, já aprovada
tanto no Senado como na Câmara, em processo bem
avançado para implantação. A Zona de Processamento
de Exportação, projeto de minha autoria, vai ser, com
certeza, fundamental para o desenvolvimento de to-
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das as potencialidades econômicas tanto da região do
Vale do Açu como também das outras regiões vizinhas
como o Oeste e o Seridó.
Com certeza, com a implantação da Zona de
Processamento de Exportação... Eu estive, recentemente, com o Prefeito Ivan, conhecendo a área que
já foi desapropriada pelo seu Prefeito para que ali seja
implantado o projeto, já que, com a aprovação do projeto da ZPE do Sertão, de nossa autoria, realmente
passamos a ter a esperança de que se transforme
em realidade.
Então, mais uma vez, quero parabenizar a população de Açu, que comemora mais de um século
e meio de transformação da Vila Nova da Princesa
nesse próspero Município, e dizer, mais uma vez, que
amanhã nos encontraremos para participar de todas
as solenidades e receber esse título, que muito me
deixa gratiﬁcada e estimulada a trabalhar ainda mais
pelo Vale do Açu, pela cidade de Açu e por todo o Rio
Grande do Norte.
Quero aqui, Senador Mão Santa, para terminar,
lembrar apenas que vimos nos jornais de hoje a informação de que o Ministro Mantega já anuncia que houve uma reavaliação sobre a questão da restituição do
imposto de renda e que ele já determinou que a sua
restituição aconteça até o ﬁnal do ano. Graças a Deus!
Menos mal. Mas se nós tivéssemos ﬁcado calados, se
nós tivéssemos aceitado dizendo amém, jamais o povo
brasileiro que tem o seu imposto de renda a receber
este ano como direito, porque esse imposto já foi retirado dos seus dividendos, do que a população recebeu
mês a mês, os trabalhadores ﬁcariam a ver navios. Mas
foi a luta desta Casa e de todos nós que nos unimos,
mostrando a injustiça que seria feita a milhões de brasileiros que estavam esperando, contando como certo.
Muitos até já tinham gasto, fazendo empréstimo, dando
como segurança esse imposto, o que fez com que o
Governo reﬂetisse e voltasse atrás nessa decisão que
seria tão dura para a população.
Quero, também, para ﬁnalizar, dizer que o Presidente, com uma grande comitiva, visita as obras da
transposição do rio São Francisco, essas obras que
foram o sonho de todos nós, sonho de séculos.
Lembro muito bem que era Presidente da República na época o Senador Sarney, tendo como Ministro
Aluízio Alves, um conterrâneo nosso, norte-rio-grandense, que levantou de novo essa bandeira da transposição. Porque um homem da cidade de Angicos, uma
região tão árida, sabia, conhecia a diﬁculdade daqueles
que, muitas vezes, para ter água precisavam esperar
o chamado “trem da água”, naquela época.
E eu, como sou do semi-árido, sempre fui defensora intransigente dessa transposição. O projeto
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começou desde então. O Presidente Fernando Henrique também deu continuidade a que esse projeto fosse se desenvolvendo, porque realmente é um projeto
grandioso e de grande alcance para o nosso Nordeste. Faço parte da Subcomissão que foi criada nesta
Casa para acompanhar as obras da transposição do
rio São Francisco. Eu já estive lá duas vezes. Venho
acompanhando, embora desejasse que elas estivessem sendo mais rápidas.
Mas eu lembro muito bem que, quando, logo no
início das primeiras licitações, o projeto que atende ao
meu Estado em duas vertentes: pela bacia do rio AçuPiranhas e também na bacia do rio Apodi-Mossoró,
eu lembro muito bem que, quando das primeiras licitações para a contratação, o trecho que iria atender
exatamente a região oeste do meu Estado, chegando
até a cidade de Mossoró, ele estava excluído.
Convoquei os Senadores Garibaldi e José Agripino. Estivemos com o Ministro Gedel, com a Bancada do
nosso Estado, o Deputado Betinho, o Deputado Henrique, o Deputado Felipe, mostrando a necessidade,
que não poderíamos, de forma nenhuma, deixar para
um outro momento, porque se dizia o seguinte: ia ser
feita uma parte, ia ser licitado, e, em outro momento,
far-se-ia uma outra etapa.
Ora, quem já tinha esperado séculos como ia
acreditar que, se não fosse logo colocado no projeto
naquela hora, naquele momento, em que as decisões
estavam sendo tomadas, os recursos estavam sendo alocados, as contratações estavam começando a
acontecer, as licenças ambientais e todos os estudos
estavam sendo concluídos, nós não teríamos...
E eu estive na obra, no segundo semestre, em
torno de maio, e lá vi já vários canais, tanto do eixo
leste como também aquele que chega pela Paraíba,
para se interligar com a bacia do rio Piranhas-Açu, e
pude ver, com muita alegria, com muita satisfação, que
também o eixo que vai atender ao semi-árido do meu
Estado, na região oeste, vai ser atendido. Não ﬁcou
para depois. Então, nós não somos contra a obra. Ao
contrário, nós a defendemos, nós a queremos. Nós
nordestinos sabemos o quanto é difícil viver numa região onde, a cada dez anos, apenas dois apresentam
invernos regulares; onde já tivemos situações realmente
de calamidade, por falta de água. Nós sabemos que o
nosso bem maior é a água. Água viva, água para beber,
água para irrigar, água para gerar emprego, água para
gerar renda. Sabemos da riqueza do São Francisco, da
sua bacia, cujo volume de água é inesgotável, porque
vamos acabar com essa história de dizer que o rio São
Francisco vai morrer por conta do canal da transposição.
Não vai! Porque são águas suﬁcientes para atender,
para dar solidariedade a outros Estados.
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Mas eu quero aqui dizer que essa obra que é tão
importante, que o Presidente visita com uma grande
comitiva, porque uma visita técnica muitas vezes você
vai apenas com os técnicos, para analisar, para ver.
Mas para dar uma divulgação tão, vamos dizer assim,
tão grandiosa, com tanto estardalhaço...
Eu quero apenas aqui dizer: Senhor Presidente,
o senhor que está vendo a obra, faça com que ela seja
agilizada, com que os recursos sejam liberados com
mais rapidez, para que essa obra realmente aconteça o mais rápido possível, para que ela venha a ser
concluída o quanto antes, porque ela vai beneﬁciar o
povo pobre, necessitado, carente dos nossos Estados
nordestinos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com muito entusiasmo, acompanhamos também o
aniversário de Açu. A minha família é originária de lá,
pois os pais de meus avós, durante uma seca no Rio
Grande do Norte, foram para o Piauí e lá se ﬁxaram.
Mas atentai bem: o meu avô teve fábrica e expandiu
para o Rio. Então, tenho familiares no Rio, na Ilha do
Governador, e duas ﬁlhas de Luís Correia. As mulheres,
que fazem os homens, ﬁzeram dois Governadores do
Ceará: a Luíza Távora, Virgílio Távora; a Nícia, Flávio
Marcílio. Então, a raiz dessa família é de Açu.
Com a palavra, agora, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “ato falho” é um
conceito oriundo da psicanálise cunhado por Sigmund
Freud para referir-se àqueles equívocos de comportamento, de pensamento ou de fala em que, a despeito
de todo o esforço despendido para que permaneçam
ocultos os verdadeiros desejos de um sujeito, acabam
sendo inconscientemente revelados.
É como noticiou a imprensa mineira, ano passado,
quando a Ministra da Casa Civil, Drª Dilma Rousseff,
chamou de comício o ato de lançamento oﬁcial de uma
daquelas dezenas de obras que não andam, listadas
no PAC. O lançamento de uma obra, mesmo que ela
não ande, é um ato de governo e, portanto, chamá-la
de comício foi um verdadeiro “ato falho”. Revelou com
perfeição o que, na verdade, andava pela cabeça da
Srª Ministra.
O mesmo, aliás, fez o Presidente Lula ontem, na
tal vistoria da transposição do São Francisco, em que
ele admitiu que, embora não estivesse previsto, faria
um comício. Além de “ato falho”, propaganda eleitoral
fora de hora é inaceitável.
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Fiz uso de um exemplo tirado do dia a dia do
Governo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, precisamente porque quero comentar hoje um novo “ato
falho” ministerial – dessa vez tão ou mais grave do
que o da Ministra Dilma Rousseff, pois coloca a nu o
imenso preconceito que vem sendo nutrido pelo Governo Lula para com uma sua apoiadora de primeira
hora: a classe média.
Como é do conhecimento geral, a Receita Federal vem atrasando a devolução do Imposto de Renda
Pessoa Física daqueles contribuintes que têm direito à
restituição de parte do tributo recolhido durante o ano
de 2008. Antes de voltar atrás, o Ministro da Fazenda chegou mesmo a dizer que parte das devoluções
somente seriam feitas no ano que vem, menos – é
claro – a do Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que recebeu a sua no primeiro lote. Veja que coisa,
Sr. Presidente!
Ressalte-se: não se trata de dinheiro do Governo
– muito ao contrário. É dinheiro do contribuinte, que,
durante um período médio de quase um ano, ajudou,
como ajuda todo ano, a compor o caixa governamental sem qualquer remuneração. Na verdade, poucos
se apercebem de que o imposto pago mensalmente
durante todo o ano anterior somente começa a receber remuneração na virada de abril para maio do ano
subsequente.
Já é, portanto, um dos recursos mais baratos do
Brasil se os prazos devolução forem respeitados.
Imagine, então, se não forem!
Justamente o cumprimento desse prazo, entretanto, é o que estava sendo posto em dúvida, de público,
pelo Ministro Guido Mantega.
A justiﬁcativa, como se poderia esperar, era a mais
precária possível: a de que, com a queda da arrecadação dos tributos federais, o Governo estaria adiando o
pagamento de alguns compromissos, “como fazem os
governos de qualquer país do mundo” – palavras do
Ministro –, pois “não há regra rígida sobre isso”
Mas Mantega disse mais: declarou ainda que os
“contribuintes não perdem nada porque se [a restituição]
atrasar, está rendendo Selic”. Ora, ao que parece, S.
Exª acreditou que toda a classe média brasileira está
nadando em dinheiro; que, ao invés de endividada,
ela vive com dinheiro aplicado a juros em fundos de
investimento bancário.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Selic
está girando em torno de 10% ao ano. Mas os juros dos
empréstimos bancários – esses, sim, há tempos asﬁxiando a classe média – ultrapassam os 150% anuais,
no caso do cheque especial e do cartão de crédito.
O que a Fazenda, o que o Sr. Mantega remunera
em um ano a dívida bancária cobra do contribuinte em
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menos de um mês! E isso tudo – é preciso lembrar –
pesando sobre um recurso que somente começou a
ser remunerado em abril último, sobre retenções que às
vezes começaram a ser embolsadas pelo Tesouro em
janeiro de 2008; há mais de vinte meses, portanto.
Algumas coisas devem, enﬁm, começar a ﬁcar
claras!
O Ministro não poderia, em primeiro lugar, instituir
um verdadeiro empréstimo compulsório disfarçado, a
pretexto de “adiar” o pagamento das restituições. Para
tanto, seria necessário lei complementar, com maioria qualiﬁcada do Congresso Nacional, o que jamais
conseguiria.
Em segundo lugar, alegar problemas na arrecadação em função da crise provou-se que é pura balela
ministerial!
De fato, a arrecadação total do Governo caiu um
pouco, cerca de 1,5%. Mas o que o Ministro todo o tempo escondeu é que seu problema para fechar o caixa
vem sendo a despesa, não a receita. E por que isso?
Ora, num período de crise, as administrações
maduras e responsáveis tentam ao máximo melhorar
o controle sobre as despesas, estimulando o investimento e contendo o custeio.
Explicando melhor: para sair de uma recessão
pode ser necessário fomentar a saúde da economia
por meio do gasto público. Mas esse gasto saudável
é feito por meio de investimentos, por dois bons motivos: primeiro porque o investimento acelera o giro da
economia, aquecendo-a; segundo, porque o investimento poderá facilmente voltar, depois de superados
os problemas, aos níveis anteriores, sem comprometer
permanentemente as contas públicas.
Por que, então, é proibitivo aumentar as despesas de custeio? Porque elas são pouco elásticas e,
uma vez iniciadas, são difíceis de conter. É o caso,
por exemplo, dos aumentos abusivos de salários e das
contratações indiscriminadas de pessoal.
Segundo o site Contas Abertas, entre outubro
de 2008 e setembro de 2009, ou seja, em 12 meses
de crise aberta, os gastos com pessoal, Senador Mão
Santa, aumentaram 20%, passando de R$135 bilhões
para R$162 bilhões. Os investimentos, por seu turno,
cresceram apenas 13%, ou seja, de R$25,3 bilhões
para R$29 bilhões.
Está claro, portanto, que o Governo está, neste
momento, perdendo o controle dos seus gastos. Em
12 meses, foram R$27 bilhões a mais somente nas
rubricas orçamentárias de pessoal.
Pergunto agora: perto desses R$27 bilhões, o
que seria R$1,5 bilhão ou R$2 bilhões que faltam
para o Governo restituir o que deve aos contribuintes
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brasileiros? É isso o que está por trás da balela do Sr.
Ministro da Fazenda!
Digo mais: é isso o que se oculta por trás do que
chamei de “ato falho” do Ministro Mantega. Ele não se
importa com a classe média. Ele, provavelmente, acha
que, depois de mensalão, de dólar na cueca, dos aloprados e de muitos outros eventos do mesmo tipo, a
classe média já entendeu que a administração à qual
ele serve não é conﬁável. Ela já desertou do PT e de
Lula, em sua maioria, como começam a apontar as
pesquisas. No mínimo, já desertou da candidata oﬁcial,
a “doutora” Dilma. Vejam os fatos recentes.
Por que, então, sacriﬁcar a devolução? Porque
a classe média deixou de ter grande importância eleitoral para o Governo, na medida em que as bolsas, a
ampliação da base de distribuição das bolsas e o aumento do valor das bolsas – tudo uma só estratégia
eleitoreira, baseada no Bolsa Família – fez do nosso
atual governante o mais novo “coronel” brasileiro.
Lula, ﬁnalmente, é o rei dos grotões. E o “lulismo” não precisa mais da classe média. Nem a “doutora” Dilma.
O Congresso, entretanto, precisa da classe média; ele respeita a classe média. E é por isso que a
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal já havia aprovado, nesta última terça-feira, requerimento de autoria do Senador Arthur Virgílio para que
o Sr. Ministro e o novo Secretário da Receita Federal,
Otacílio Cartaxo, viessem a esta Casa explicar toda
essa confusão.
Era preciso agir, enﬁm. E foi o que o Congresso
fez, foi o que fez a Bancada do Democratas, que não
aceita mais impostos, obrigando o Sr. Ministro da Fazenda a retroceder.
Neste Governo, qualquer caravana, representando seja lá o que for, tem voz, tem vez e tem acolhida.
Não quero contestar a importância da sociedade civil
organizada. Mas, na democracia, numa República,
as classes não formalmente organizadas, tais como
a classe média, também têm direitos, também devem
ter voz, vez e acolhida. Aﬁnal, não massacrar as minorias é uma regra de ouro do republicanismo. Isso não
pode ser posto de lado por governo algum, por mais
populista e calculista que seja.
Nesse ritmo, Sr. Presidente, marcando sob pressão a classe média, o Ministro da Fazenda ainda nos
fará ter saudades da ex-Secretária da Receita, a Srª
Lina Vieira, que ao menos tinha alguma compaixão
pelos contribuintes pessoas físicas.
Ao que parece, de fato, a Srª Lina Vieira estava
no lugar errado; ela não podia mesmo sobreviver nesta
administração, nem conviver com a composição atual
do Ministério da Fazenda. Faltaria a ela, provavelmente,
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alguma hipocrisia. Faltaria a ela um certo cálculo político, propício ao desprezo das objeções de princípio.
E também lhe faltaria, claramente, uma adesão plena
ao cacoete governamental de confundir o papel do Estado com as estratégias eleitorais do partido político
que está no poder.
Uma pena, Sr. Presidente, que tenhamos chegado a isso. A impressão que tenho, entretanto, é de
que está tudo longe de acabar; que ainda veremos
coisa pior, no decorrer dos próximos meses. Tenho a
impressão de que o espírito que emulou essa tentativa de estelionato ﬁscal ainda venha a repetir-se, no
futuro, em outras circunstâncias, em outros cenários.
Embora torça – mesmo com pouca esperança – para
estar errado, pelo bem do Brasil e pelo bem dos brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero
que a decisão anunciada pelo Presidente da República revogando o propósito de reter o Imposto de Renda
dos assalariados realmente seja cumprida. Estamos
às vésperas do Natal. Os compromissos foram assumidos, Senador Paulo Paim. As pessoas assumiram
compromissos esperando esse recurso, que é tão sagrado para a vida da classe média, para a vida dos
assalariados brasileiros. É inadmissível conviver com
fatos dessa natureza.
Por outro lado, levanto aqui minha preocupação
com mais uma intenção do Governo, através do Ministério da Saúde, de criação de um novo imposto, um novo
imposto que o povo brasileiro não conseguirá pagar,
com o qual não conseguirá conviver e que abominou,
através da decisão soberana deste Congresso, naquela
consagradora noite em que derrubamos a CPMF.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, por permuta com o Senador
Mão Santa, ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu
gostaria de agradecer ao Senador Mão Santa por ter
cedido seu tempo e sua vez a ﬁm de que eu pudesse
me pronunciar.
Eu não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade, quando os professores comemoram o seu
dia, para expressar a minha alegria, o meu respeito,
a minha consideração e o meu devotamento à classe
do magistério.
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Temos consciência de que nenhuma nação, nenhum estado, nenhum município, nenhuma sociedade pode prosperar, evoluir, pode adquirir conceito e
respeitabilidade se não tiver a educação como meta
prioritária na realização dos seus sonhos, dos seus
projetos, na execução e consolidação de suas ideias.
A educação é base, é instrumento, não apenas do desenvolvimento econômico, também do desenvolvimento
social. Torna o homem capaz de, aperfeiçoando os seus
ensinamentos, aprendendo no dia a dia, na escola e
na experiência do trabalho, a tornar-se independente,
autônomo e consciente do seu papel, como ser capaz
de criar um novo mundo.
Temos exemplos de nações que mergulharam na
escuridão em face da guerra, como aconteceu entre
os anos de 1939 e 1945, durante a 2ª Guerra Mundial.
Japão e Alemanha, que foram praticamente trucidados,
praticamente desapareceram como nação, conseguiram
soerguer-se e participam hoje do chamado grupo dos
países desenvolvidos devido ao nível de educação que
o seu povo recebeu após a crise que culminou com a
2ª Guerra Mundial.
Os países que mais investiram em educação,
ciência e tecnologia – consequentemente, os países
que acharam e acham que o professor é um instrumento do desenvolvimento – são aqueles que conseguiram dar maior felicidade ao seu povo. Aí estão os
exemplos dos países da Europa. Aí estão os exemplos
ediﬁcantes do Canadá, dos Estados Unidos, que instrumentalizaram o seu povo intelectualmente por meio
do processo educacional.
E o Brasil está mergulhando numa nova era de
desenvolvimento econômico e social. É importante que
se diga que a educação no Brasil ainda não chegou
ao patamar ideal. Melhorou substancialmente a sua
qualidade, a sua infraestrutura. As escolas puderam
oferecer aos alunos e professores maior comodidade,
maior conforto e, consequentemente, melhoria no desenvolvimento educacional.
É verdade, Sr. Presidente, que muito há que se
fazer em favor da educação. A educação dos nossos
jovens, a começar da educação infantil, passando pela
educação fundamental, pelo ensino médio e, ﬁnalmente,
pela educação superior, tem que obter, do Poder Público principalmente, os investimentos necessários para
uma educação igual, equilibrada e de qualidade.
Sabemos que a nossa Constituição, há muitos
anos, foi reformada aqui, no Senado Federal, no Congresso Nacional. O Senador Calmon conseguiu aprovar
uma emenda constitucional, depois de uma luta titânica que ele empreendeu, obrigando o ﬁnanciamento
público da educação nos três níveis, federal, estadual
e municipal. E, recentemente, o Governo, atuando em
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conjunto com os Estados e Municípios, conseguiu criar
o Fundeb, que, sem dúvida alguma, contribuiu para
a melhoria da qualidade de ensino. E, agora, com a
aprovação recente do piso do professor, também irá
melhorar a remuneração do proﬁssional da educação
em todos os níveis.
Mas, Sr. Presidente, o que esperamos é que
as conquistas que foram conseguidas até agora sejam consolidadas e ainda melhoradas. Que o avanço
aconteça, que as nossas escolas possam se aparelhar
tanto do ponto de vista educacional quanto técnico e
que nossos alunos se preparem para um futuro melhor no Brasil.
O ensino técnico é de grande importância para
uma Nação ainda em crescimento, como é o Brasil.
O ensino técnico, que durante anos foi relegado a um
segundo plano, agora está sendo reativado, e é bom
que isso aconteça, porque estaremos nos nivelando
às nações mais desenvolvidas do mundo.
Aliás, fui Secretário de Educação do Estado de
Sergipe e me recordo que, quando da minha passagem pela Secretaria, dei prioridade ao ensino técnico
proﬁssionalizante, instalando e implantando escolas,
tanto na capital Aracaju, como em todo o interior do
Estado, as chamadas escolas do Premen, todas elas,
em um acordo feito entre o Governo Federal e o Governo do Estado de Sergipe, proporcionando à mocidade estudiosa do meu Estado a perspectiva de uma
ocupação decente no futuro com a prática conjugada
com a educação normal, com a educação proporcionada pelos professores em sala de aula.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Valadares, permita-me só que eu prorrogue
a sessão até as 20 horas, para que V. Exª possa concluir e o Senador Mão Santa e eu possamos também
fazer uso da palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
Então, Sr. Presidente, nós temos exemplos no
mundo de pessoas que vieram do nada e conseguiram
alcançar funções importantes na direção do seu povo.
Aí está o exemplo de Abraham Lincoln, um dos maiores, senão o maior, Presidente dos Estados Unidos.
Ele era um simples lenhador e dedicou-se, de corpo
e alma, a estudar. Formou-se em advocacia, tornouse Presidente dos Estados Unidos e entregou a sua
vida à causa da libertação dos escravos, pelo ﬁm da
escravatura nos Estados Unidos.
Nós temos um Presidente que não conseguiu
tirar um diploma universitário, mas que está dando
um banho de competência, um banho de inteligência,
reconhecendo que, muito embora não tenha cursado
faculdade, não tenha obtido um diploma de nível supe-
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rior, o seu trabalho no setor educacional, no Ministério
da Educação, com o Ministro Haddad, é no sentido de
abrir o máximo possível as oportunidades educacionais
em todo o Brasil, para que os estudantes de hoje não
passem pelo que ele passou.
Portanto, Sr. Presidente, ao homenagear os professores do Brasil, no seu dia, eu gostaria de transmitir
aos professores do meu Estado, aos professores de
todos os Municípios do Estado de Sergipe as minhas
congratulações e o meu respeito, por assinalarem,
através do seu trabalho, em dia tão grandioso, que a
educação deve ser prioritária em todos os governos.
Ao registrar, Sr. Presidente, esse meu entusiasmo
com a educação, a educação do Brasil, a educação do
meu Estado, eu gostaria de, neste momento, também
expressar os votos de que o Governador Marcelo Déda,
que recentemente teve que se submeter a uma cirurgia
e está internado no Hospital Sírio-Libanês, consiga o
mais breve possível restaurar a sua saúde, restabelecerse, voltar ao nosso Estado, conduzir a administração
de Sergipe e trabalhar ao lado dos professores, que o
ajudaram a fazer a sua carreira política, no intuito de
fortalecer o sistema educacional, remunerar a classe
do magistério com dignidade, montar uma infraestrutura adequada em todas as escolas, não só na capital
como no interior do Estado, e consiga realizar, em toda
a sua plenitude, o seu plano de governo.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Valadares, permita-me, em nome da
Presidência, somar-me ao seu discurso, ao seu carinho, à sua solidariedade, ao nosso amigo Marcelo
Déda, com quem fui Deputado Federal e quem aprendi
a respeitar. Ele foi, inclusive, nosso líder na Bancada.
É um grande Governador. Eu estou acompanhando a
distância a sua saúde.
Então ﬁca aqui, em nome de todo o Senado, essa
solidariedade, assinando o seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Tenho certeza de que é
uma homenagem do fundo do coração e o reconhecimento pelo grande trabalho que o Governador Marcelo
Déda está realizando no Estado de Sergipe, notadamente fortalecendo a educação do nosso Estado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos, de imediato, a palavra ao nobre
Senador Mão Santa, que presidia a sessão até há
pouco tempo.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Paulo Paim, Parlamentares na Casa, brasileiras e
brasileiros aqui presentes e os que nos assistem pelo
sistema de comunicação do Senado.
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Paulo Paim, hoje nós tivemos uma discussão
entre o Senador do Piauí, Heráclito Fortes, e o nosso
Suplicy. O Suplicy é aquela pessoa de boa índole e tal,
mas ele se coloca agora como defensor do Governador do Estado do Piauí.
Olha, é o seguinte: entrou nessa situação o Governador do Estado do Piauí e tem um Senador aqui,
da Base aliada, que ajudou. Mas ele não vai defender
o indefensável não, viu? Então, ainda está aquele imbróglio do aeroporto internacional. E manda carta...
O Heráclito é um político municipalista de muito
respeito no Piauí. Ele, Deputado Federal muitas vezes,
prefeito de Teresina. Então, eu acho uma imprudência
o Suplicy querer contestar. E porque não existe mesmo
não, Paim. Não existe. Não existe.
Agora, o menino pensou que as coisas fossem
fáceis. Não é. Mentira não é bom. Eu agradeço ao meu
pai. Eu apanhei muito, de cinturão. Eu não sei se você
apanhou, Paim, porque qualquer mentirazinha...
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – SP) – De cinturão
não, mas...
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Cinturão. Eu
apanhei foi de cinturão.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Mas uma
varinha de marmelo, de vez em quando, comia bem.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E a maioria
foi porque eu falhava a ida ao dentista porque doía
muito, era uma broca com um pedal, era um suplício.
Não tinha anestesia, não. E aí meu pai encontrava o
dentista: cadê o Francisco? E ele: “Ih! Não foi lá, dois
meses que não vai.” Eu mentia e... Mas agradeço ao
meu pai.
Eu acho que o Governador do Piauí devia ter
apanhado, está vendo, Paim? E ele mente assim, pegou e pensava que era bom. Mas não é bom não. Não
é bom Sou sofrido. Pode ter dado certo no passado,
hoje não dá mais. Hoje, ser mentiroso é uma coragem
doida. Antigamente, Hitler e Goebbels mentiam e o
mundo aceitava as mentiras. Maior líder, supremacia,
ia com três mil soldados e dizia que era com 30 mil e
todo mundo se aterrorizava. Mas, hoje, com essa comunicação, essa terceira onda.. .
Recebi um e-mail que diz assim: “Governo...” O
nome é Wellington Dias, não é? Então, ele bota assim:
“Governo: Dias de mentiras”. Olha aí, já caiu no ridículo.
“Governo: Dias de mentiras”. O Governador disse que
ia fazer cinco hidrelétricas, e eu vi, eu estava ali do lado
de Marcelo Castro, que é da Base aliada do Governo,
em São José dos Peixes. No começo, votei. Quando aí
ele disse: “Vou fazer cinco hidrelétricas”. Nenhuma foi
feita. Só tem a banda de uma hidrelétrica, porque falta
eclusa, o que impede a navegabilidade. Cinco!
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Quer inaugurar o Porto de Luís Correia recentemente, em dezembro. Dezembro está chegando.
Botei meu recurso, e praticamente não há nada. Dois
aeroportos internacionais no Piauí. É a discussão aí
do Suplicy. Não tem, Suplicy. Um é na minha cidade.
Em Parnaíba, não tem mais nem teco-teco. Em São
Raimundo Nonato, não tem mesmo. E ﬁcam eles ainda hoje discutindo.
Recebi uns e-mails. Como a gente chama hoje
os portais, os blogs? “Governo: Dias de mentiras.” Alberto Silva foi vítima. Prometeram a Alberto Silva – que
está até no céu, um homem trabalhador – que o ajudariam. Ele era engenheiro ferroviário e amou aquilo.
Prometeram que recuperariam a estrada de ferro de
Parnaíba – na minha cidade – para Luís Correia, 15
quilômetros, em 60 dias; depois, Parnaíba-Teresina em
quatro meses. Alberto Silva já foi para o céu. Enganaram o Alberto. Quem está livre de ser enganado? Não
colocaram nenhum dormente. Dormente é aquele pau
que segura o trilho.
Há aqui uma... Vou ler. Por isso, ﬁquei até o ﬁm.
É da Paróquia de São Francisco de Assis do Piauí. É
uma cidade no sul. É longe. Quando governei o Piauí,
botei energia elétrica lá. É longe, quase já lá dentro
da Bahia. E naquele tempo tinha o que chamávamos
PAPP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor. Hoje
mudou de nome, é PCPR, Programa de Combate à
Pobreza Rural. Eu sei que foram uns seis, cinco, quatro PAPP, porque um não dava não. Tem um limite para
botar rede elétrica. Para chegar é longe.
Mas tem uma carta aqui, muito boa, e São Francisco é o meu patrono e da cidade. Povo bom. Difícil.
Todo mundo leu Os Sertões. Euclides da Cunha diz: “O
sertanejo é antes de tudo um bravo.” E lá é nos sertões.
O Piauí tem muito semi-árido. E é de lá. Eu conheço
bem, porque no meu Governo eu consegui, com a ajuda de Deus e o povo, eletriﬁcar aquela região.
Então, aqui é uma carta que eu recebi, muito interessante. Esses e-mails são fabulosos. É de Severino
Carvalho. É da rádio lá.
Senador Mão Santa....
Assunto foi notícia nos portais...
Carta aberta. Eles ﬁzeram uma carta aberta ao
Governador. Mas é da paróquia. Está aqui escrito no
ﬁm. São Francisco de Assis do Piauí. A paróquia São
Francisco de Assis e a fraternidade de São Francisco
de Assis. Então, no começo, a carta é interessante, dos
religiosos, citando o signiﬁcado de São Francisco, que
nós sabemos. E aqui a riqueza da família de Francisco.
Ele deu para os pobres. E aquilo.
É um intróito bonito mesmo aqui sobre pai dos
pobres, aquele santo que levou a igreja para os pobres. Era dos ricos... Muito bonito! Mas o que nos in-
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teressa é que celebramos, o festejo foi no tempo, em
outubro é Dia de São Francisco, de nossa pobreza e
de nossa dignidade ferida. Eles mandam carta aberta
ao Governador, ao “Governo: Dias de Mentiras. Diz o
seguinte:
(...)Grande parte de nossa população
vive, mais uma vez, a calamidade da água. O
inverno passado deixou um terço do município
sem água nas cisternas e nos açudes. Choveu
menos da metade da média histórica. A força
dos pequenos criadores com seus animais,
agora no mês de outubro, já se esgotou. Tem
deles que levantam às três horas da madrugada [olha como é difícil, Paim, a vida lá no
semi-árido, nessa longínqua cidade de São
Francisco de Assis] e dormem depois de 10
horas da noite [e acordam às três], só envolvidos nos caminhos de água. Os animais só
conseguem puxar a carroça pelas ladeiras e
bancos de areia com ajuda de duas ou três pessoas empurrando. Quando quebrou a barragem
dos Algodões [essa foi no Norte], as lideranças
da capital diziam: “Nós pensamos que tivesse
chovido (...) [não ia mais chover].
No nosso caso, certamente diz: nós pensamos
que tivesse chovido. Quer dizer, o Governo ﬁca mentindo, enganando. Aquele que arrombou, que foi um
desastre com o carro, porque não deram assistência
aos moradores. Nós pensávamos que não ia chover e
lá para o sul ele diz: “Ora, eu pensei que já tinha chovido”. Quer dizer, só levando na mentira o povo. Então,
o Governo “Dias de mentiras”.
Nós pensávamos que não ia mais chover”. [Ele diz lá para o norte, onde arrombou
o açude. Agora, para sul, diz:] “No nosso caso
certamente dizem: ‘Nós pensamos que tivesse
chovido’. A mídia dos nossos tempos transmite
notícias dentro de poucos minutos. Não acreditamos que a nossa situação tivesse ﬁcado
despercebida, nem tampouco acreditamos que
os ﬁlhos da terra, que mais vivem na capital
do que no seu município, tenham escondido
esta realidade.
O que sabemos, no entanto, que existe uma proposta do Governo do Estado que diz: ‘Vamos acabar
com as pipas d’água’ no sentido de substituir estes
transportes de água por um sistema de distribuição
das águas da Pedra Redonda [foi um açude que, no
meu Governo, construí lá, o açude da Pedra Redonda]
por adutoras até os pontos principais do município. Em
março de 2008, portanto 18 meses atrás, a direção
do IDEPI nos telefonou, comunicando essa ordem de
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acabar com as pipas e nos convidando a participar
dos planejamentos iniciais. Diziam que tinham 23 milhões de reais em caixa a serem gastos com pressa.
Até agora só teve duas coisas: nada de pipa nem nada
de adutora”.
Quer dizer, é mentira, mentira, mentira. Tinham
R$23 milhões e não deram nem adutora, nem os carros de pipa estão chegando.
“Na posse dos novos prefeitos em janeiro próximo passado, o diretor da Defesa Civil anunciou nesta
cidade que logo começaria este mesmo serviço, pois
licitação já foi feita e o dinheiro estava em caixa. Depois destes nove meses a mesma coisa: nem pipa
nem adutora.
Mas, mentem. É o que estão dizendo: o Governo:
“Dias de mentiras”.
“Desta maneira vários assuntos são tratados neste
município: o abastecimento de água da cidade, incompleto e insuﬁciente, de vez em quando é anunciado nos
jornais de Teresina com dinheiro disponível e prazos
marcados. Há anos estamos esperando. Uma série de
casas populares foi levantada, inclusive já inaugurada,
mas ainda sem rede de água e luz”.
Esse é o Governo da mentira, Dias de mentiras,
apelidaram de Dias de mentiras:
“Diversas ligações clandestinas de energia foram feitas a partir de um poste da paróquia que passa perto. Um “Telecentro Comunitário” foi devidamente inaugurado sem nunca
ter funcionado. A instalação do telefone celular,
há muitos meses anunciada, nunca aconteceu.
Alguns dias atrás, a CLARO telefonou para a
paróquia perguntando por qual estrada se viaja
para São Francisco. Eles não tinham achado
a nossa cidade no mapa. Não vamos falar do
caos da energia elétrica que já causou tanto
prejuízo para os nossos pobres.
“Casa sem água e luz não cai, computador parado não explode, mas gente e bicho
com sede morrem. O festejo de um santo que,
como o “Pai dos pobres”, anuncia a dignidade
desses pobres, não pode ignorar a situação
calamitosa de um povo sem água. Na decoração da nossa matriz em festa, essa situação
é lembrada por muitas fotograﬁas da vida das
nossas comunidades sem água.
Mas também recomeçamos, desde o mês
de agosto, a distribuição de água. Instalamos
cerca de 16 pontos [isso a paróquia, porque o
Governo é Dias de mentiras. Só mentiras!] de
distribuição nas áreas mais críticas do município. São grandes caixas de água e cisternas
comunitárias onde as famílias circunvizinhas
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se abastecem. A água é da represa da Pedra
Redonda, [um açude que eu construí quando
Governador] foi analisada e liberada para o
consumo humano. Essa água viaja com três
tratores das nossas associações com reboques-pipa. Em alguns pontos, o consumo é
tanto que têm que ser abastecidos quatro
vezes por semana. [É a paróquia. O Governo
ausente. O Governo, Dias de mentiras!]
As três pipas nos foram doadas por uma
benfeitora, [uma benemérita] já falecida, na
seca de 2007. Essa bondosa senhora do interior de São Paulo, que tinha uma paixão pelos
pobres irmãos nordestinos, gastou as suas
economias com os nossos pobres dizendo
sempre que o caixão dela não teria gavetas,
e que tinha pressa por causa da sua idade. A
Dona Elhinis, como era o nome dela, com certeza agora se encontra no céu, na companhia
do nosso Pai São Francisco.
Com outras esmolas custeamos a manutenção deste sistema de abastecimento emergencial. Gastaremos até o último centavo para
socorrer os nossos pobres, em nome do nosso
padroeiro, o pobre Pai dos pobres. Por isso,
a nossa festa de São Francisco nos deixa tão
felizes e alegres. Não nos importamos com a
ordem de acabar com as pipas. Mas damos
os “vivas” a Dona Elhinis e suas pipas, e, com
São Francisco, louvarmos a Deus pela “irmão
água, mui útil e humilde, preciosa e casta.
Deus abençoe o nosso irmão Governador.
São Francisco de Assis do Piauí, 4 de
outubro de 2009.
A Paróquia de São Francisco de Assis e
a Fraternidade de São Francisco de Assis.”
Esta carta não é um abaixo-assinado. Ela é assinada pelo nosso Bispo, que nos visitou, pelo nosso
pároco e por representantes das nossas comunidades.
Ela é uma carta aberta que publicamos para o conhecimento do público piauiense.
Essa é a lástima do Governo que temos. E o povo
do Piauí diz: “Dias de mentira.” Entretanto, ele cita São
Francisco, que é o meu patrono. Ele diz:
“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
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Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre,fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Essa é a verdade em que vive o Piauí. Nós imploramos a Sua Excelência, o Presidente da República,
que tenha sensibilidade para com o Piauí, que sempre
votou no Presidente Luiz Inácio, que sempre aplaudiu
o Presidente da República. Então, que volte a sua generosidade para o povo da cidade de São Francisco
que nos enviou este e-mail.
E é dando que se recebe.
Então, Luiz Inácio, vamos dar o apoio para continuar a receber os aplausos do povo do Piauí. É desesperador o momento que eles vivem. Mas a maior
estupidez é perder a esperança. Fica a esperança do
povo piauiense na democracia que construímos, na
alternância do poder.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Convidamos o Senador Mão Santa a assumir a Presidência. E peço, desde já, que V. Exª leia, antes mesmo
de me dar a palavra, estes dois comunicados.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência comunica às Senhoras e aos Senhores Senadores que está convocada sessão solene
conjunta do Congresso Nacional a realizar-se dia 22
de outubro do corrente, quinta-feira, às dez horas, no
plenário do Senado Federal, destinada a comemorar
o Dia Nacional da Força Aérea Brasileira (FAB) e o
Dia do Aviador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica às Srªs e Srs. Senadores que
convocou sessão conjunta do Congresso Nacional a
realizar-se dia 21 do corrente, às 10 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura e
votação de matérias.
Com a palavra, o Senador Paulo Paim, que representa o Estado do Rio Grande do Sul, o Partido
dos Trabalhadores e a esperança dos aposentados
do Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Falando em aposentados, Senador Mão Santa, eu queria
agradecer a todos os Senadores e Deputados que
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participaram hoje, pela manhã, daquela sessão histórica, com a Casa lotada, não somente o Plenário,
mas também as galerias. Fizeram-se presentes aqui
em torno de 300 aposentados e pensionistas. Foi uma
sessão, na verdade, de protesto pela demora da Câmara dos Deputados de votar os projetos que esta
Casa já votou, como o ﬁm do fator, o reajuste integral
para os aposentados, acompanhando o crescimento
do mínimo e a recuperação das perdas.
À tarde, Sr. Presidente, eu não participei, mas
falei pela manhã da importância da sessão realizada
homenageando os professores. Naquele momento, eu
falava da importância de os cinco Governadores desistirem dessa ação no Supremo, pararem com essa
mobilização indevida e garantirem o piso que o Congresso aprovou para todos os professores de nosso
País. É mais do que justo. Vamos fazer pelo menos isso,
já que falamos tanto em defesa da educação.
Sr. Presidente, quero dizer que participei, durante quatro horas, do Congresso Nacional da Cobap, de
onde estou vindo agora. Foi um grande evento, com
cerca de mil dirigentes de todo o País.
Lá eles reaﬁrmaram a disposição dos aposentados e pensionistas do nosso País de continuar a mobilização pela aprovação dos projetos que o Senado
já aprovou, mas a Câmara continua com eles embrulhados lá e não vota. Tanto a questão, repito, do ﬁm
do fator, o reajuste integral para os aposentados e a
recuperação das perdas.
Eu estou torcendo para que se construa o que
eu chamo de um grande entendimento, um grande
acordo, e que as matérias possam ser votadas, no
máximo, até o mês de novembro, para que a gente
possa entrar nas festas de ﬁm de ano sabendo que o
Congresso Nacional cumpriu a sua parte em relação
aos aposentados.
Senador Mão Santa, ﬁz questão de voltar aqui,
porque amanhã eu tenho que fazer um roteiro extenso,
estarei em Passo Fundo, depois em Palmeiras, Panambi, Erechim e termino, na madrugada, em Teotônio,
ainda entre sexta e sábado; participarei de atividades
promovidas pelo Partido, pelo movimento sindical e por
entidades de aposentados e pensionistas.
Mas eu queria também dizer, Senador Mão Santa, que estou esperançoso sobre a questão do Aeros
– sei que cerca de 50 mil pessoas estão envolvidas
direta ou indiretamente nessa questão –, no sentido
de que cheguemos a um grande acordo na próxima
reunião do dia 27. Tivemos uma reunião com Assessores do Senado, com advogados e com a AGU, na
busca de um entendimento. Eu espero que a gente
construa esse acordo ainda no dia 27. E, quem sabe,
o Natal deste ano, tanto para aposentados e pensio-
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nistas, quanto para todos aqueles que esperam uma
decisão do Aeros possa ser de alegria, festejando um
bom momento, já que a expectativa que se criou em
cima desse acordo é muito grande.
Aproveito, Sr. Presidente, este momento para falar um pouco sobre a iniciativa do Senhor Presidente
da República no sentido de que, entre 2009 e 2010
– sei que será em 2010 –, nós possamos aprovar o
que ele está chamando da Consolidação das Leis
Sociais – CLS.
Senador Mão Santa, eu gostaria de cumprimentar essa iniciativa do Poder Executivo, em especial do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de uniﬁcar todas
as leis, portarias, decretos, programas governamentais
de cunho social que existam hoje no País, formando
assim a CLS – Consolidação das Leis Sociais. É algo
semelhante à CLT.
Sempre pautei o meu trabalho na direção das
questões sociais, na defesa dos direitos dos trabalhadores, dos idosos, pessoas com deﬁciência, negros,
índios, mulheres, jovens, combatendo a pobreza, defendendo moradores de rua, defendendo a livre orientação
sexual, a liberdade religiosa. Enﬁm, sempre combati
todo tipo de discriminação.
Entendo que a proposta sobre a qual aqui falamos
será uma nova etapa na vida do País e da população
brasileira. Assim como foi feito em 1943, quando o
Presidente Getúlio Vargas criou a CLT, podemos agora
atravessar esse outro bom momento, Sr. Presidente.
A Consolidação das Leis Sociais irá reunir regras
como, por exemplo, as do Bolsa-Família, do ProUni,
do Fome Zero, do Brasil Sorridente, da Farmácia Popular, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade
Racial, que está avançando, do Estatuto da Pessoa
com Deﬁciência, enﬁm, das políticas e leis que beneﬁciam todos, de forma indiscriminada.
Espero eu que até lá a gente já tenha acertado
uma política permanente de recuperação também
dos benefícios dos aposentados e pensionistas e se
vote deﬁnitivamente a política para o salário-mínimo,
acompanhando o crescimento do PIB, estendendo aos
aposentados, repito, e pensionistas.
Para tanto, Sr. Presidente, o Presidente Lula
abriu os debates com vários Ministros do seu staff e
os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é composto por empresários e
trabalhadores, cerca de vinte membros, com o Ipea,
e com a sociedade civil.
No meu entendimento é uma das propostas mais
arrojadas e importantes apresentadas pelo Governo Federal até o momento, pois vai ao encontro da radicalização, da cidadania e do verdadeiro espírito republicano.
A proposta, que vejo com bons olhos, da criação da

92

52038

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

CLS, ou seja, da Consolidação das Leis Sociais, é uma
política de Estado, ou seja, uma política permanente e
de longo prazo, que visa também a criar uma cultura de
governabilidade independente da entrada ou saída de
governos. Por isso eu a vejo de forma positiva.
Um dos programas que vai compor essa nova
consolidação, com certeza, é o Bolsa-Família, que,
na próxima semana, dia 20 de outubro, completa seis
anos de existência.
Atualmente, o Bolsa-Família atinge 12 milhões de
lares brasileiro, número que impressiona a todos. Em
setembro, com o aumento de 10%, o benefício médio
passou para em torno de R$100,00. O reajuste dado
pelo Governo Federal manteve o poder de compra da
população atendida e reforçou o distribuição de renda
entre as famílias brasileiras. Os novos valores incorporam 6% da variação do INPC entre julho de 2008 e
julho de 2009, mais 4% de ganho real, destinados a
consolidar a estratégia de redução das desigualdades
individuais e regionais. O aumento signiﬁcou R$99,1
milhões a mais em relação ao pagamento de agosto.
Foram transferidos até o dia 30 de setembro, mais 1,1
bilhão às famílias atendidas em todo o País.
O orçamento geral do Bolsa-Família do ano de
2009, Sr. Presidente, vai atingir a cifra de R$12 bilhões
como instrumento de combate à miséria. Do total de
famílias atendidas em setembro de 2009, mais de 5,9
milhões residem na Região Nordeste e cerca de 1,2
milhão na Região Norte, áreas que concentram, infelizmente, uma grande pobreza no Brasil. Somente o
Rio Grande do Sul recebe por mês em torno de R$33,7
milhões, atendendo 417 mil famílias.
Senador Mão Santa, como eu disse, o Bolsa-Família é um dos programas que, no meu entendimento,
deveriam ser incluídos na Consolidação das Leis Sociais. Mais do que ser somente um dos carros-chefes
dos programas sociais do Governo Federal, é um
programa que está dando certo, conforme os dados
divulgados pelo IBGE.
Não existe motivo para não ampliarmos o BolsaFamília. Se há problemas – e podem existir alguns
problemas pontuais – nessa consolidação, podemos
fazer os ajustes necessários para se tornar uma lei
permanente de combate à pobreza e à miséria.
Poderia falar também sobre o Fome Zero, que
atende hoje – somente o Fome Zero, Sr. Presidente –
10 milhões de famílias brasileiras.
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Poderia falar aqui dos estatutos que poderão
estar consolidados nesse único instrumento. Poderia
falar do piso salarial dos professores, já que hoje, 15
de outubro, é o Dia Nacional do Professor.
Então, que essa consolidação contemple a lei
aprovada, para ver se esses cinco Governadores que
estão resistindo até hoje parem de incomodar e paguem os R$950,00 que não vão corresponder, a partir
de 1º de janeiro, nem a dois salários-mínimos.
Faço aqui, Sr. Presidente, ainda uma sugestão:
que esta Casa, juntamente com a Câmara dos Deputados – vou encaminhar esse pedido –, crie uma
comissão especial destinada a acompanhar e a interagir com o Governo Federal, numa composição de
Executivo e Legislativo, na elaboração do primeiro
esboço da CLS.
Eu sei que o Ministro Tarso Genro e outros Ministros foram convocados. Acho que nós aqui no Congresso, Câmara e Senado, podemos também formatar
uma comissão especial para acompanhar a montagem
dessa obra, que – repito – será semelhante àquela que
fez Getúlio Vargas quando criou a CLT.
Sr. Presidente, eram essas as considerações que
eu gostaria de fazer aqui, neste momento, nesta quintafeira, dizendo que eu gostaria muito mesmo que essa
nova consolidação contemplasse os idosos.
Todos sabem que eu falo toda semana desse
tema. Que esteja lá a nova lei que acaba com o fator;
que esteja lá a política permanente de reajuste do
salário-mínimo, mas também dos aposentados; que
esteja lá um modo de recuperar as perdas acumuladas dos nosso idosos neste País.
Eu estou animado com essa proposta e sei que ela
é para o ano que vem. Espero que este ano a gente vote
os projetos que estão na Câmara dos Deputados.
Era isso, Sr. Presidente Mão Santa. Agradeço a
V. Exª por ter garantido a minha fala assumindo a Presidência da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os nossos aplausos as suas palavras, à inspiração, à
luta pelos aposentados que chega a estoicismo. Nós
estamos acompanhando e eu tive o privilégio de ser o
Relator dessa emenda, dessa lei boa e justa.
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADONº 469, DE 2009
Altera os arts. 4º e 5º da Lei nº 7.102, de
20 de junho de 1983, para regular o transporte de valores para suprimento ou recolhimento de numerário dos estabelecimentos
ﬁnanceiros e caixas automáticos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 4º e 5º da Lei nº 7.102, de 20 de
junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos ﬁnanceiros, estabelece normas para
constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte
de valores, e dá outras providências, passam a viger
com a seguinte redação:
“Art. 4º O transporte de valores em montante superior a cinquenta mil reais, para suprimento ou recolhimento de numerário dos
estabelecimentos ﬁnanceiros, será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da própria
instituição ou de empresa especializada.
Parágrafo único. O transporte de numerário até cinquenta mil reais poderá ser efetuado
em veículo comum, com a presença de dois
vigilantes.” (NR)
“Art. 5º As operações de carregamento e
descarregamento de numerário dos veículos
deverão ser feitas mediante acessos exclusivos ao estabelecimento ﬁnanceiro ou ao local
do caixa automático.
Parágrafo único. Não existindo vias de
acesso exclusivo, as operações de carga e
descarga de numerário deverão ser feitas entre 7h e 10h ou após as 16h.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após
a sua publicação.
Justiﬁcação
As operações de suprimento e recolhimento de dinheiro em bancos devem ser feitas com toda a cautela e
segurança necessárias. Talvez por isso mesmo, as pessoas que passam pelas imediações de estabelecimentos
bancários e caixas automáticos no momento em que os
carros-fortes estão estacionados ﬁcam constrangidas
e, com razão, sentem-se inseguras ao ver os vigilantes
portando armas de calibre considerável.
Com este projeto, nossa intenção é evitar ou atenuar esse constrangimento por que passam as pessoas, mediante alteração na Lei nº 7.102, de 20 de junho
de 1983, para que as operações de carregamento e
descarregamento de valores destinados ao suprimento ou recolhimento de numerário de estabelecimentos
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ﬁnanceiros ou caixas automáticos sejam feitas com a
utilização de vias de acesso exclusivo ou, não sendo
possível desse modo, em horário distinto do de atendimento ao público.
Consideramos a modiﬁcação conveniente e oportuna, razão pela qual conclamamos os nobre pares a
aprovar a matéria.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983.
Regulamento
Vide texto compilado
Dispõe sobre segurança para estabelecimentos ﬁnanceiros, estabelece normas
para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços
de vigilância e de transporte de valores, e
dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – É vedado o funcionamento de qualquer
estabelecimento ﬁnanceiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua
sistema de segurança aprovado pelo Banco Central
do Brasil, na forma desta Lei.
Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento ﬁnanceiro onde haja guarda de valores ou
movimentação de numerário, que não possua sistema
de segurança com parecer favorável à sua aprovação,
elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta
lei. (Redação dada pela Lei 9.017, de 1995) (Vide art.
16 da Lei 9.017, de 1995)
....................................................................................
Art. 4º – O transporte de numerário em montante superior a 500 (quinhentas) vezes o maior valor de
referência do País, para suprimento ou recolhimento
do movimento diário dos estabelecimentos ﬁnanceiros,
será obrigatoriamente efetuado em veículo especial da
própria instituição ou de empresa especializada.
Art. 4º O transporte de numerário em montante superior a vinte mil Uﬁr, para suprimento ou recolhimento
do movimento diário dos estabelecimentos ﬁnanceiros,
será obrigatoriamente efetuado em veículo especial
da própria instituição ou de empresa especializada.
(Redação dada pela Lei 9.017, de 1995)
Art. 5º – O transporte de numerário entre 200
(duzentas) e 500 (quinhentas) vezes o maior valor de
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referência do País será efetuado em veículo comum,
com a presença de dois vigilantes.
Art. 5º O transporte de numerário entre sete mil e
vinte mil Uﬁrs poderá ser efetuado em veículo comum,
com a presença de dois vigilantes. (Redação dada pela
Lei 9.017, de 1995)
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 470, DE 2009
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para estender a isenção do
imposto de renda da pessoa física aos proventos percebidos por militares transferidos
para a reserva remunerada portadores das
doenças ou dos agravos à saúde especiﬁcados no inciso XIV do art. 6º e para incluir,
nesse inciso, a ﬁbrose cística.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
..............................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por aposentados ou por militares
reformados ou transferidos para a reserva remunerada portadores de moléstia proﬁssional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeﬁciência
adquirida ou ﬁbrose cística, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria, da reforma ou da transferência
para a reserva;
.....................................................” (NR)
Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará
o montante da renúncia ﬁscal decorrente do disposto
nesta Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere
o § 6º do art. 165 da Constituição Federal que acompanhar o projeto de lei orçamentária cuja apresentação
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se der após decorridos sessenta dias da publicação
desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. O disposto no art. 1º só produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente àquele em que for implementado o disposto
no art. 2º.
Art. 4º Fica revogado o § 2º do art. 30 da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Justiﬁcação
O inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, concede isenção do imposto de
renda da pessoa física (IRPF) sobre os proventos de
aposentadoria ou de reforma motivada por acidente em
serviço e sobre os rendimentos de mesma natureza –
proventos – percebidos pelos portadores das doenças
e dos agravos à saúde especiﬁcados no dispositivo. É
importante ressaltar que, à exceção da aposentadoria
ou da reforma motivada por acidente em serviço, o direito à isenção independe do motivo da passagem do
contribuinte para a inatividade: tempo de contribuição
ou de serviço, idade, invalidez ou compulsoriedade.
Especiﬁcamente no que diz respeito aos militares,
a isenção não alcança aqueles que foram transferidos
para a reserva remunerada, embora duas modalidades dessa passagem para a inatividade possam ser
consideradas equivalentes à aposentadoria.
O art. 96 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980 – Estatuto dos Militares – determina a passagem
do militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, em duas circunstâncias: a pedido e ex ofﬁcio. A transferência a pedido
será concedida, mediante requerimento, ao militar que
contar com no mínimo trinta anos de serviço ou quando,
sendo oﬁcial da ativa, pleitear inclusão voluntária em
quota compulsória. O art. 98 especiﬁca as várias situações em que a transferência se dá ex ofﬁcio, entre
elas o alcance da idade-limite para a permanência no
posto ou na graduação. A transferência para a reserva
remunerada após trinta anos de serviço conﬁgura-se,
portanto, como aposentadoria por tempo de serviço
ou de contribuição. Quando concedida em razão de
idade-limite, equivale à aposentadoria por idade.
O art. 106 deﬁne as situações em que será aplicada a reforma ex ofﬁcio, entre elas ter atingido a idadelimite para a permanência na reserva; ser considerado
deﬁnitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças
Armadas; e estar agregado por mais de dois anos por ter
sido julgado incapaz temporariamente. Grosso modo, a
reforma por idade-limite corresponderia à aposentadoria
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compulsória do servidor público e, nas outras duas circunstâncias, à aposentadoria por invalidez.
A proposição que submetemos à apreciação dos
Senhores Parlamentares tem a ﬁnalidade de estender a
isenção do IRPF aos militares transferidos para a reserva
remunerada que venham a ser acometidos das doenças
ou dos agravos à saúde especiﬁcados no inciso XIV do
art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988. Alguns desses agravos
e doenças causam invalidez permanente, o que obriga a
conversão da reserva remunerada em reforma. Todavia,
nos casos em que a invalidez não sobrevém à doença
ou ao agravo, o militar que se encontre nessa situação
não faz jus ao benefício, diferentemente do que acontece
com os aposentados ou reformados.
A medida é, portanto, justa, por equiparar direitos de contribuintes que se encontram em situações
equivalentes. O inciso II do art. 150 da Constituição
Federal veda instituir tratamento desigual nessas circunstâncias e proíbe qualquer distinção em razão de
ocupação proﬁssional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.
Por oportuno, propomos outra alteração do inciso
XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 1988. Trata-se da inclusão da ﬁbrose cística entre as doenças cujos portadores
fazem jus à isenção do IRPF. Esse benefício foi concedido
pelo § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que determina a inclusão da ﬁbrose cística à relação
das moléstias a que se refere aquele inciso. Todavia, essa
inclusão não foi efetivada mediante alteração da redação
do dispositivo, como seria atualmente recomendado, em
observância aos preceitos da Lei Complementar nº 95,
de 1998. A inclusão da ﬁbrose cística tem a ﬁnalidade de
corrigir essa discordância e reunir, em um só dispositivo,
todas as doenças e agravos à saúde a cujos portadores
é concedido o benefício.
A isenção do IRPF aos militares transferidos para a
reserva remunerada e que se tornaram vítimas de graves
comprometimentos da sua saúde é uma medida socialmente justa. A nossa convicção quanto a isso leva-nos
a contar com o apoio dos Parlamentares de ambas as
Casas Legislativas para a aprovação do projeto.
Sala das Sessões, – Senador Roberto Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Vide texto compilado
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de janeiro de 1989, por pessoas físicas
residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente,
com as modiﬁcações introduzidas por esta lei.
....................................................................................
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
....................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia proﬁssional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeﬁciência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão ﬁscal e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas
de ﬁnanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão ﬁscal, com amparo no Capítulo II do Título
VI da Constituição.
....................................................................................
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
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objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
....................................................................................
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Mensagem de veto
Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 1996 o imposto de renda das pessoas físicas será determinado
segundo as normas da legislação vigente, com as alterações desta Lei.
....................................................................................
Art. 30. A partir de 1º de janeiro de 1996, para
efeito do reconhecimento de novas isenções de que
tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo
art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oﬁcial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
....................................................................................
§ 2º Na relação das moléstias a que se refere o
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei
nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, ﬁca incluída a
ﬁbrose cística (mucoviscidose).
....................................................................................
LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980
Vide Decreto nº 4.307, de 2002
Texto compilado
Dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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SEÇÃO II
Da Transferência para a Reserva Remunerada
Art. 96. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua:
I – a pedido; e
II – ex ofﬁcio .
Parágrafo único. A transferência do militar para
a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência
do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização.
Art. 98. A transferência para a reserva remunerada, ex ofﬁcio , veriﬁcar-se-á sempre que o militar
incidir em um dos seguintes casos:
I – atingir as seguintes idades-limite:
a) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para
os Oﬁciais dos Corpos, Quadros, Armas e Serviços
não incluídos na alínea b; (Redação dada pela Lei nº
7.666, de 1988)
Postos

Idades

Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro

66 anos

Vice-Almirante, General-de-Divisão e
Major-Brigadeiro

64 anos

Contra-Almirante, General-de-Brigada
e Brigadeiro

62 anos

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel

59 anos

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel

56 anos

Capitão-de-Corveta e Major

52 anos

Capitão-Tenente ou Capitão e Oﬁciais
Subalternos

48 anos

(Redação dada pela Lei nº 7.503, de 1986)
b) na Marinha, para os Oﬁciais do Quadro de
Cirurgiões-Dentistas (CD) e do Quadro de Apoio à
Saúde (S), componentes do Corpo de Saúde da Marinha e do Quadro Técnico (T), do Quadro Auxiliar da
Armada (AA) e do Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais
(AFN), componentes do Corpo Auxiliar da Marinha; no
Exército, para os Oﬁciais do Quadro Complementar de
Oﬁciais (QCO), do Quadro Auxiliar de Oﬁciais (QAO),
do Quadro de Oﬁciais Médicos (QOM), do Quadro de
Oﬁciais Farmacêuticos (QOF), e do Quadro de Oﬁciais
Dentistas (QOD); na Aeronáutica, para os Oﬁciais do
Quadro de Oﬁciais Médicos (QOMed), do Quadro de
Oﬁciais Farmacêuticos (QOFarm), do Quadro de Oﬁciais Dentistas (QODent), do Quadro de Oﬁciais de
Infantaria da Aeronáutica (QOInf), dos Quadros de
Oﬁciais Especialistas em Aviões (QOEAv), em Comu-
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nicações (QOECom), em Armamento (QOEArm), em
Fotograﬁa (QOEFot), em Meteorologia (QOEMet), em
Controle de Tráfego Aéreo (QOECTA), em Suprimento
Técnico (QOESup) e do Quadro de Oﬁciais Especialistas da Aeronáutica (QOEA): (Redação dada pela Lei
nº 10.416, de 27.3.2002)
Postos

Idades

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Corone

62 anos

Capitão-de-Fragata e Tenente-Corone

60 anos

Capitão-de-Corveta e Major

58 anos

Capitão-Tenente e Capitão

56 anos

Primeiro Tenente

56 anos

Segundo-Tenente

56 anos

c) na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para
Praças: (Redação dada pela Lei nº 7.666, de 1988)
Graduação

Idades

Suboﬁcial e Subtenente

54 anos

Primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor

52 anos

Segundo-Sargento e Taifeiro-de-Primeira-Classe

50 anos

Graduação

Idades

Terceiro-Sargento

49 anos

Cabo e Taifeiro-de-Segunda-Classe

48 anos

Marinheiro, Soldado e Soldado-de-Primeira-Classe

44 anos

II – completar o Oﬁcial-General 4 (quatro) anos
no último posto da hierarquia, em tempo de paz, prevista para cada Corpo ou Quadro da respectiva Força.
(Redação dada pela Lei nº 7.659, de 1988)
III – completar os seguintes tempos de serviço
como Oﬁcial-General:
a) nos Corpos ou Quadros que possuírem até o
posto de Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército
e Tenente-Brigadeiro, 12 (doze) anos;
b) nos Corpos ou Quadros que possuírem até o
posto de Vice-Almirante, General-de-Divisão e MajorBrigadeiro, 8 (oito) anos; e
c) nos Corpos ou Quadros que possuírem apenas o posto de Contra-Almirante, General-de-Brigada
e Brigadeiro, 4 (quatro) anos;
IV – ultrapassar o oﬁcial 5 (cinco) anos de permanência no último posto da hierarquia de paz de seu
Corpo, Quadro, Arma ou Serviço; para o Capitão-de-
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Mar-e-Guerra ou Coronel esse prazo será acrescido de
4 (quatro) anos se, ao completar os primeiros 5 (cinco)
anos no posto, já possuir o curso exigido para a promoção ao primeiro posto de oﬁcial-general, ou nele estiver
matriculado e vier a concluí-lo com aproveitamento;
V – for o oﬁcial abrangido pela quota compulsória;
VI – for a praça abrangida pela quota compulsória, na
forma regulada em decreto, para cada Força Singular;
VII – for o oﬁcial considerado não-habilitado para
o acesso em caráter deﬁnitivo, no momento em que vier
a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro
de Acesso ou Lista de Escolha;
VIII – deixar o Oﬁcial-General, o Capitão-de-Mare-Guerra ou o Coronel de integrar a Lista de Escolha
a ser apresentada ao Presidente da República, pelo
número de vezes ﬁxado pela Lei de Promoções de Oﬁciais da Ativa das Forças Armadas, quando na referida
Lista de Escolha tenha entrado oﬁcial mais moderno do
seu respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço;
IX – for o Capitão-de-Mar-e-Guerra ou o Coronel,
inabilitado para o acesso, por estar deﬁnitivamente impedido de realizar o curso exigido, ultrapassado 2 (duas)
vezes, consecutivas ou não, por oﬁcial mais moderno
do respectivo Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, que
tenha sido incluído em Lista de Escolha;
X – na Marinha e na Aeronáutica, deixar o oﬁcial
do penúltimo posto de Quadro, cujo último posto seja
de oﬁcial superior, de ingressar em Quadro de Acesso
por Merecimento pelo número de vezes ﬁxado pela Lei
de Promoções de Oﬁciais da Ativa das Forças Armadas, quando nele tenha entrado oﬁcial mais moderno
do respectivo Quadro;
XI – ingressar o oﬁcial no Magistério Militar, se
assim o determinar a legislação especíﬁca;
XII – ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não,
em licença para tratar de interesse particular;
XIII – ultrapassar 2 (dois) anos contínuos em licença
para tratamento de saúde de pessoa de sua família;
XV – ultrapassar 2 (dois) anos de afastamento,
contínuos ou não, agregado em virtude de ter passado
a exercer cargo ou emprego público civil temporário,
não-eletivo, inclusive da administração indireta; e
XVI – ser diplomado em cargo eletivo, na forma
da letra b , do parágrafo único, do artigo 52.
§ 1º A transferência para a reserva processarse-á quando o militar for enquadrado em um dos itens
deste artigo, salvo quanto ao item V, caso em que será
processada na primeira quinzena de março.
§ 3° A nomeação ou admissão do militar para os
cargos ou empregos públicos de que trata o inciso XV
deste artigo somente poderá ser feita se: (Redação
dada pela Lei nº 9.297, de 1996)
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a) oﬁcial, pelo Presidente da República ou mediante sua autorização quando a nomeação ou admissão for da alçada de qualquer outra autoridade federal,
estadual ou municipal; e
b) praça, mediante autorização do respectivo
Ministro.
§ 4º Enquanto o militar permanecer no cargo ou
emprego de que trata o item XV:
a) é-lhe assegurada a opção entre a remuneração
do cargo ou emprego e a do posto ou da graduação;
b) somente poderá ser promovido por antigüidade; e
c) o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para a inatividade.
§ 5º Entende-se como Lista de Escolha aquela
que como tal for deﬁnida na lei que dispõe sobre as promoções dos oﬁciais da ativa das Forças Armadas.
Art . 106. A reforma ex ofﬁcio será aplicada ao
militar que:
I – atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:
a) para Oﬁcial-General, 68 (sessenta e oito)
anos;
b) para Oﬁcial Superior, inclusive membros do
Magistério Militar, 64 (sessenta e quatro) anos;
c) para Capitão-Tenente, Capitão e oﬁcial subalterno, 60 (sessenta) anos; e
d) para Praças, 56 (cinqüenta e seis) anos.
II – for julgado incapaz, deﬁnitivamente, para o
serviço ativo das Forças Armadas;
III – estiver agregado por mais de 2 (dois) anos
por ter sido julgado incapaz, temporariamente, mediante
homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que
se trate de moléstia curável;
IV – for condenado à pena de reforma prevista no
Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado;
V – sendo oﬁcial, a tiver determinada em julgado
do Superior Tribunal Militar, efetuado em conseqüência
de Conselho de Justiﬁcação a que foi submetido; e
VI – sendo Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oﬁcial
ou praça com estabilidade assegurada, for para tal
indicado, ao Ministro respectivo, em julgamento de
Conselho de Disciplina.
Parágrafo único. O militar reformado na forma do item
V ou VI só poderá readquirir a situação militar anterior:
a) no caso do item V, por outra sentença do Superior Tribunal Militar e nas condições nela estabelecidas; e
b) no caso do item VI, por decisão do Ministro
respectivo.
....................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional
SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontrem em situação equivalente, proibida
qualquer distinção em razão de ocupação proﬁssional ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;
III – cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício ﬁnanceiro em
que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;
IV – utilizar tributo com efeito de conﬁsco;
V – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas
ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo poder público;
VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem ﬁns lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão.
§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica
aos impostos previstos nos arts. 153, I, II, IV e V, e
154, II.
§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às
autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda
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e aos serviços vinculados a suas ﬁnalidades essenciais
ou às delas decorrentes.
§ 3º As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exoneram o promitente comprador da obrigação de
pagar imposto relativamente ao bem imóvel.
§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas
b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e
os serviços relacionados com as ﬁnalidades essenciais
das entidades nelas mencionadas.
§ 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.
§ 6º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser
concedida através de lei especíﬁca, federal, estadual
ou municipal.
(Às Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional; de Assuntos Sociais; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, ofíco que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 170/09-GLPSDB
Brasília, 15 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exª o Senador
Sérgio Guerra para integrar como suplente a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição a Senadora
Marisa Serrano.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Alvaro Dias, Vice-Líder
do PSDB, Líder em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofíco que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. GSAM Nº 247/09
Brasília, 15 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para informar-lhe
que por um lapso não registrei minha presença na sessão de hoje, embora tenha, inclusive, discursado em
homenagem ao Dia do Professor, conforme notas taquigráﬁcas, em anexo. Por isso, solicito-lhe que considere
minha participação em plenário, na tarde de hoje.
Atenciosamente, Senador Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
ofício lido irá à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que foram
autuados, por solicitação do Presidente da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
os seguintes avisos:

102

52048

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

103

52049

104

52050

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

105

52051

106

52052

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

107

52053

108

52054

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

109

52055

110

52056

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

111

52057

112

52058

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

113

52059

114

52060

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

115

52061

116

52062

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

117

52063

118

52064

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

119

52065

120

52066

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

121

52067

122

52068

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

123

52069

124

52070

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

125

52071

126

52072

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

127

52073

128

52074

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

129

52075

130

52076

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

131

52077

132

52078

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

133

52079

134

52080

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

135

52081

136

52082

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

137

52083

138

52084

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

139

52085

140

52086

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

141

52087

142

52088

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

143

52089

144

52090

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

145

52091

146

52092

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

147

52093

148

52094

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

149

52095

150

52096

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

151

52097

152

52098

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

153

52099

154

52100

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

155

52101

156

52102

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

157

52103

158

52104

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

159

52105

160

52106

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

161

52107

162

52108

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

163

52109

164

52110

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

165

52111

166

52112

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

167

52113

168

52114

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

169

52115

170

52116

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

171

52117

172

52118

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

173

52119

174

52120

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

175

52121

176

52122

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

177

52123

178

52124

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

179

52125

180

52126

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

181

52127

182

52128

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

183

52129

184

52130

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

185

52131

186

52132

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

187

52133

188

52134

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

189

52135

190

52136

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

191

52137

192

52138

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

193

52139

194

52140

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

195

52141

196

52142

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

197

52143

198

52144

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

199

52145

200

52146

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

201

52147

202

52148

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

203

52149

204

52150

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

205

52151

206

52152

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 16

207

52153

208

52154

Sexta-feira 16

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

OUTUBRO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os avisos lidos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 13
de outubro de 2009, e publicou no dia 14 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 470, de 2009, que
“Constitui fonte adicional de recursos para ampliação
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal
e dá outras providências”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
Senadores
Titulares

Suplentes

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)
Arthur Virgílio (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

José Agripino (DEM)

Antonio Carlos Júnior
(DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)
Raimundo Colombo
(DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan
(PMDB)

Calheiros

Francisco Dornelles
(PP)
Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de
Oliveira (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)

Mercadante

Marcelo Crivella (PRB)

João Ribeiro (PR)

Inácio Arruda (PCdoB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

Renato
(PSB)

Casagrande

PTB
Gim Argello

Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

Cristovam Buarque
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* PV
Marina Silva
Deputados
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Carlos William (PTC)

Cândido
(PT)

Vinícius
(PTdoB)

Vacarezza

Carvalho

Mário Negromonte
(PP)
Sandro Mabel (PR)

Mendes Ribeiro Filho
(PMDB)
Anselmo de Jesus(PT)

Jovair Arantes (PTB)

Benedito de Lira (PP)

Hugo Leal (PSC)

Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado
(DEM)
Moreira Mendes
(PPS)
Duarte Nogueira
(PSDB)

Paulo Bornhausen
(DEM)
Leandro Sampaio
(PPS)
Bruno Araújo (PSDB)
Abelardo Lupion
(DEM)

Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Márcio França (PSB)

Daniel Almeida
(PCdoB)

Dagoberto (PDT)

Fábio Faria (PMN)

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PRB/PSB/PCdoB)
Aloizio
(PT)
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*PHS
Miguel Martini
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de
2002-CN.
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de
2002-CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 14-10-2009
– Designação da Comissão: 15-10-2009(SF)
– Instalação da Comissão:
– Emendas: até 20-10-2009 (6 dias após a publicação)
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– Prazo na Comissão: 14-10-2009 a 27-10-2009(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 27-10-2009
– Prazo na CD: de 28-10-2009 a 10-11-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 10-11-2009
– Prazo no SF: de 11-11-2009 a 24-11-2009 (42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 24-11-2009
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela
CD: de 25-11-2009 a 27-11-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
28-11-2009 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 12-12-2009
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência designa a Comissão Mista e ﬁxa o calendário de tramitação da Medida Provisória nº 470,
de 2009.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência comunica ao Plenário que, uma vez ﬁndo
o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto,
determinou o arquivamento deﬁnitivo do Projeto de Lei
da Câmara nº 2, de 2007 (nº 6.862/2006, na Casa de
origem, da Deputada Sandra Rosado), que acrescenta
§ 3º ao art. 184 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil (dispõe
sobre a contagem de prazos nos casos de intimação
do advogado pela imprensa).

OUTUBRO
2009
Outubro de 2009

Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, expedientes que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO DO MINISTRO DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
- Nº 420, de 8 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento
nº 1.039, de 2009, de iniciativa da Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle.
AVISO DO MINISTRO DE ESTADO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
- Nº 205, de 5 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.147, de 2009, de autoria do Senador
Giberto Goeliner.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa projeto recebido da Câmara dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Outubro de 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
Projeto de Decreto Legislativo nº 838, de 2009, que
acaba de ser lido, tramitará 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, o Projeto lido será apreciado ter-
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minativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderá
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – 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. PSC – PI) –
A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
A Presidência recebeu a Mensagem nº 209, de 2009
(nº 810/2009, na origem), de 9 do corrente, pela qual
o Presidente da República solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Gover-
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no do Estado do Ceará e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor de
até quarenta e seis milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, cujos recursos destinam-se ao ﬁnanciamento parcial do “Projeto de Desenvolvimento
Econômico Regional do Ceará (Cidades do Ceará –
Cariri Central)”.
É a seguinte a mensagem recebida:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, expedientes que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 126/2009-PRES-CI
Brasília, 8 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão
terminativa, na reunião realizada no dia 8 de outu-
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bro do ano em curso, o Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 504, de 2007, que “Altera a Lei nº
11.445, de 15 de janeiro de 2007, que dispõe sobre
diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá
outras providências, para incentivar a economia no
consumo de água”, de autoria do Senador Antonio
Carlos Valadares.
A matéria irá a turno suplementar na próxima
reunião da Comissão, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente. Senador Fernando Collor,
Presidente da Comissão.

OUTUBRO 2009
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Of. nº 238/2009/CE
Brasília, 13 de outubro de 2009.
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
NESTA
Assunto: Aprovação do substitutivo
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Paulo Paim, ao Projeto de Lei do Senado
nº 322, de 2008, de autoria Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam Buarque, que “Assegura
aos professores concursados das redes públicas
de educação básica acesso a cursos superiores de
pedagogia e outras licenciaturas, sem necessidade
de exame vestibular.”
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A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Com referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que aos
Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado nºs 504,
de 2007, e 322, de 2008, poderão ser oferecidas
emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante as Comissões de Serviços
de Infraestrutura e de Educação, Cultura e Esporte,
respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação .
Sobre a mesa ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of.-PRES Nº 6/2009-CRA
Brasília, 6 de outubro de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do
§ 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que esta Comissão aprovou, com a Emenda nº
1-CRA, em 6 de outubro do corrente, o Projeto de Lei
do Senado nº 134, de 2007, que “altera o Decreto-Lei
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, que dispõe sobre
ﬁscalização de produtos de uso veterinário, dos estabelecimentos que os fabricam e dá outras providências”,
de autoria do Senador Jonas Pinheiro.
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Atenciosamente, Senador Valter Pereira, Presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com referência ao ofício lido, ﬁca aberto o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por
um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 134, de 2007, seja apreciado
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os Srs. Senadores Demóstenes Torres, Alvaro Dias,
Sérgio Guerra 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. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores,
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Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, uma das
mais principais e mais belas cidades brasileiras, Itumbiara, está completando seu primeiro centenário de
independência política. De um lado é Goiás; do outro
lado, Minas Gerais; por todos os lados, um canteiro
de obras do tamanho do município. A localização estratégica foi fundamental para o desenvolvimento das
regiões Norte e Centro-Oeste do País, porta de entrada
da interiorização do progresso. Seu aniversário de 100
anos foi dia 12, mas outubro inteiro é da continuidade
de uma festa que começou a 1º de janeiro de 2005,
a data em que ganhou antecipado o presente pelo
século de emancipação: a posse de José Gomes da
Rocha na Prefeitura.
Zé Gomes não encontrou facilidades. Nada na
máquina pública funcionava. Seus anﬁtriões foram
credores que, com razão, queriam receber 92 milhões
de reais devidos pela prefeitura. Emocionou-se com
os relatos de sofrimento dos servidores, que padeciam com salários atrasados havia até 14 meses. Mais
de um ano sem receber! Zé Gomes ﬁcou estupefato
também ao saber que o majestoso Rio Paranaíba, às
margens do qual foi erguida a magníﬁca Itumbiara,
recebia 100% do esgoto in natura dos quase 100 mil
moradores. Menos da metade da população tinha direito a água tratada. O brilho da cidade se esmaecia
na iluminação precária. Ambulâncias aos cacos eram
o retrato do caos na Saúde Pública levando pacientes
para Goiânia – o desconforto era tamanho que quem
estivesse sadio, adoeceria; os doentes pioravam e já
ruins morriam. O déﬁcit habitacional alcançava 5 mil
famílias. O transporte escolar era tão calamitoso que
só buscava as crianças em dias alternados, porque dia
sim, outro também, as Kombis velhas e sem cinto de
segurança quebravam no meio da estrada. A cidade
parecia ter sido bombardeada, mas o único conﬂito
registrado era das más gestões contra o povo.
Como o prefeito deﬁne, começava o pós-guerra,
pois o cenário era de terra arrasada. Com apoio da
população e da sociedade civil organizada, Igrejas,
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entidades ﬁlantrópicas, empresários, além do Governo
do Estado e de parte da bancada federal goiana, Zé
Gomes conseguiu. Está há quase cinco anos inaugurando obras e ontem entregou a mais impressionante
delas, a Avenida Beira-Rio, um conjunto imenso de
benefícios para orgulho dos moradores e atrativo para
o turismo. O que a Natureza produziu de belo, José
Gomes tornou lindo. Como diz o povo na rua, “Deus
fez, o Zé Gomes aperfeiçoa”.
Apesar da queda nos repasses do Fundo de
Participação dos Municípios, que cravou 2009 como
o pior ano da história recente das prefeituras, José
Gomes da Rocha continua realizando. Todo dia tem
entrega de obras e o Everest de dívidas foi reduzido
a um montinho artilheiro que fez Itumbiara virar o jogo.
Quatro mil famílias já ganharam casas. A Saúde, à
beira da morte, recebeu o oxigênio de mini-hospitais
nos bairros, com médicos especializados e remédios
à disposição, mas foi salva mesmo pelas obras de
saneamento básico. Agora, 100% da população se
serve de água tratada, com pureza certiﬁcada pelo
ISO 9001. O Rio Paranaíba, em vez de receber esgoto, recebe só elogios. A iluminação ﬁcou tão sublime
que espalha seu brilho não apenas nos bairros, mas
igualmente em 10 quilômetros de BR 153 e alcança a
perfeição na Avenida Beira-Rio. É uma festa para os
olhos, um orgulho para os goianos, um exemplo para
todas as administrações.
O grande feito de José Gomes, no entanto, não foi
reconstruir a cidade, mas redescobrir a autoestima dos
itumbiarenses. Que pai ﬁcava satisfeito em ter o ﬁlho numa
escola em ruínas? Pois o prefeito deu nova vida à Educação
Pública. O transporte é decente. Nada de veículos à beira
do ferro-velho. Diz o prefeito: “Compramos 60 vans e 14
ônibus para buscar a criancinha no mais longínquo pé de
serra. O pai, vaqueirinho, sabe que ele está trabalhando,
mas tem um governo preocupado com o futuro de seu ﬁlho”.
José Gomes e os pais de família sabem que aquelas vans
transportam o amanhã. Às vésperas do ano de eleição,
o governo federal quer dar uniforme. Zé Gomes há muito
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tempo distribui material escolar, mochila, vestimenta. Os
estudantes têm refeições e lanches, acompanhados por
nutricionistas. Está implementando a meta de que todos
os estabelecimentos da rede pública do município sejam
de escolas em tempo integral. A política de José Gomes é
a mesma que apregoo na Proposta de Emenda à Constituição número 94, que apresentei em 2003, e o governo
sabota com a desculpa de falta de recurso para implantar
o ensino integral. Em síntese, é tirar a criança da mão do
traﬁcante e colocá-la na mão do Professor. Como ex-Professor concursado da rede pública municipal de ensino
de Goiânia, na qual dava aulas de Língua Portuguesa,
defendo o Magistério como carreira de Estado. O Juiz de
Direito, o Promotor de Justiça, o Procurador da República e o Defensor Público não são mais importantes que o
Professor, até porque eles galgaram os cargos em que
estão em virtude dos mestres que a eles se dedicaram.
Portanto, uma das etapas da transformação de todas as
escolas em tempo integral é valorizar o proﬁssional da
Educação. José Gomes da Rocha também pensa assim
e paga 14 salários por ano para os professores. Aliás, os
servidores municipais de Itumbiara, antes atormentados
com mais de ano de atraso nos salários, passaram a receber dentro do mês, na terceira semana de trabalho o
dinheiro já está na conta.
Assim José Gomes da Rocha age nas diferentes
áreas. Fechou 2008 com 1 milhão de metros quadrados
de asfalto de qualidade. Investiu em museus e no Patrimônio Histórico, como na Ponte Affonso Penna, um
monumento arquitetônico que une Goiás a Minas Gerais.
Levou lazer a jovens e crianças. Teve a honra de, no ano
passado, pela primeira vez na história o time de sua cidade, o Itumbiara Esporte Clube, ser campeão goiano
de futebol. Itumbiara, o clube, é chamado de O Gigante
da Fronteira. Mas há outro gigante na fronteira de Goiás
e Minas que bate um bolão. É o próprio José Gomes da
Rocha, um menino de família humilde que aos 18 anos
se elegeu vereador e desde então nunca mais ﬁcou um
minuto sequer sem cargos garantidos pelas urnas. Foram 12 anos na Câmara Municipal e quatro mandatos na
Câmara federal, mais um de deputado estadual e está
no segundo de prefeito, reeleito por 85% dos eleitores,
percentual recorde nas grandes cidades.
O balanço de obras de José Gomes funciona
como pós-doutorado em administração pública, pois
por onde se olha é cartão-postal. Teria realizado muito
mais se as verbas arrecadadas fossem melhor divididas entre as esferas federal, estaduais e municipais.
Além de inventar uma quantia para o FPM e reduzi-la
quando bem entende, a União desrespeita as cidades
também no Orçamento. O governo federal, não apenas sob o comando do Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, mas especialmente em seus dois mandatos, in-
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siste em manter inconclusa a duplicação da BR 153,
entre Aparecida de Goiânia e a fronteira com Minas
Gerais. Faltam poucos quilômetros, mas parece que
só de birra o governo não termina.
Ligando Itumbiara a Rio Verde, dois municípios
altamente rentáveis para Brasília e vitais para Goiás, a
BR 452 é conhecida como a Rodovia da Morte. De vez
em quando, o Dnit passa um batom, mas basta chover
para se reabrirem os 200 quilômetros de crateras. Para
resolver os problemas, o certo é duplicá-la, com piso
que suporte o vaivém das riquezas, principalmente as
agropecuárias, fartas na região. A circulação diuturna
de mercadorias, a maioria comodities, pela 452 já gerou tributos que dariam para o governo federal tapar
seus buracos com ouro.
A mais nova notícia ruim é a paralisação das obras
da Ferrovia Norte-Sul, que estava prometida para meados de 2010, mas foi adiada para as calendas.
Itumbiara, além de produtora, é um entreposto comercial de âmbito global, porto seguro das exportações
do Centro-Oeste na hidrovia Tietê-Paraná. Por isso, o
escoamento até lá merece infraestrutura viária de primeira grandeza. Ideal seria o calado do Rio Paranaíba
ter investimentos para receber grandes navios de carga, num conjunto logístico que incluísse as duplicações
das BRs 153 e 452, e as ferrovias Norte-Sul e CentroAtlântica. Essas obras de vulto estão esquecidas pelo
governo apesar de, à exceção da Centro-Atlântica, que
é da Vale, integrarem o empacado Programa de Aceleração da Campanha. Itumbiara consegue somente
o que é viabilizado pela bancada federal goiana, com
o comando sempre eﬁciente do deputado Jovair Arantes, líder do PTB na Câmara.
A melhor homenagem que se pode prestar a
Itumbiara neste mês de seu centenário é visitá-la. É
uma rara cidade do interior do Brasil que tem praias e
ilhas. O Lago de Furnas e o Rio Paranaíba são o endereço certo da diversão e dos esportes aquáticos. O
nome anterior da cidade, Santa Rita do Paranaíba, foi
mudado para Itumbiara por signiﬁcar “caminho da cachoeira”, na linguagem dos índios Caiapós, os primeiros
privilegiados habitantes daquela terra abençoada por
Deus. Itumbiara não se resume mais a caminho das
muitas quedas d’água. É o caminho do progresso, que
a torna uma das campeãs em exportação. É o caminho do desenvolvimento sustentável, da qualidade de
vida, de uma gerência exercida por José Gomes da
Rocha que deve constar doravante dos compêndios
de administração pública no Brasil.
Parabéns a Itumbiara e muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores,
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Petróleo na urna
Governo tenta atropelar Congresso com proposta
inconvincente de marco regulatório, repleta de armadilhas estatistas
CONSUMOU-SE, na explicitação dos projetos do
Planalto para o pré-sal, a revanche contra a abertura
do mercado e contra a quebra do monopólio da Petrobras, efetivadas na década passada. A antecipação do
calendário eleitoral, motivada pela iniciativa do presidente Lula de viabilizar a candidatura Dilma Rousseff,
atropelou o interesse público.
Propor a tramitação em 90 dias, no regime de
urgência constitucional, de um programa que subverte
todo o modelo de exploração, tributação, concorrência
e partilha de recursos ﬁscais em curso -e que, além
disso, exige emissão de mais R$ 100 bilhões em dívida
pública, o equivalente a dois meses de arrecadação
federal- é um acinte.
O governo federal e a Petrobras, que passaram
14 meses confabulando para chegar à sua proposta,
não são os únicos interessados na discussão. A mudança afeta toda a sociedade, detentora das riquezas
do subsolo. A tramitação dos quatro projetos de lei
pelo Congresso é a oportunidade de dar a Estados,
municípios, trabalhadores, consumidores, empresários,
ambientalistas e técnicos o tempo que for necessário
para que se façam ouvir.
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A precipitação de Lula chega a ser ridícula diante do fato de que não se sabe, com o mínimo de segurança, qual a dimensão da renda petrolífera que se
quer, desde já, dividir. A que ponto a província do présal vai elevar as reservas recuperáveis de petróleo do
Brasil, hoje em 14 bilhões de barris? A que custo de
extração?
Na falta de mapeamento da região de 149 mil
km2 (equivalente à área do Ceará), campeia uma incrível dispersão de palpites. De 30 bilhões de barris
a 300 bilhões de barris, vai uma diferença oceânica.
No primeiro caso, o Brasil apenas administraria pelas
próximas décadas a autossuﬁciência energética já
obtida; no outro, seria alçado à condição de potência
exportadora.
Em vez de mapear as riquezas antes - até para
convencer o público de que seria preciso mudar o modelo-, o governo passou diretamente à fase seguinte.
A urgência eleitoral prevaleceu e deu passagem a
propostas estatistas de fazer inveja aos “desenvolvimentistas” da ditadura militar.
Na partilha de produção, o governo divide o lucro da empreitada, na forma de óleo, com o consórcio
empresarial contratado para explorar os campos. Mas,
para chegar ao lucro, é preciso deﬁnir antes os custos de cada empreendimento especíﬁco, o que não é
trivial numa atividade complexa e intensiva em capital
como a petrolífera.
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O governo cria, então, a Petro-Sal para controlar
os custos de cada campo, entre outras funções -como
cuidar dos trâmites de comercialização do óleo estatal- que deveriam ser eminentemente técnicas. Capaz
de inﬂuir em decisões empresariais básicas, caso da
contratação de fornecedores, e sujeita a controle político do governo de turno e de sua sempre notória “base
aliada”, a Petro-Sal seria uma porta escancarada para
corrupção, negociatas e privilégios.
Outro ponto vulnerável à politização e à má alocação de recursos, bem como à acomodação típica
dos monopólios, é a regra que torna a Petrobras parceira obrigatória da União em todos os campos do
pré-sal, com participação mínima de 30%. Dispensada
da concorrência, terá no entanto de participar mesmo
das empreitadas as quais o cálculo frio recomendaria
recusar.
O poder discricionário do Executivo amplia-se
também por outros meios. Mesmo fora do pré-sal, onde
continuam valendo as regras da concessão - empresas disputam livremente o direito de exploração num
processo licitatório, e vence a que oferecer o maior
lance, o governo poderá intervir. Basta que considere, num simples decreto, a região como de “interesse
para o desenvolvimento nacional” e ela será retirada
da competição.
Além disso, o privilégio já oferecido à Petrobras
poderá ser ampliado. A ﬁm de preservar o “interesse
nacional”, sem deﬁnir bem o que isso signiﬁca, o governo poderá contratar apenas a Petrobras, sem licitação, para operar determinados campos.
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Até aqui o governo Lula não demonstrou que a
sua proposta será capaz de assegurar os investimentos necessários para a exploração das novas jazidas
petrolíferas. Tomando-se os “chutes” mais conservadores acerca do potencial do pré-sal, não é difícil
que essa cifra ultrapasse meio trilhão de dólares - ou
30% do PIB-, diluído ao longo dos anos. O modelo de
concessões oferece uma resposta satisfatória a esse
problema, pois amplia as fontes de investimento, por
meio de uma competição de escala global, e propicia
antecipação de receitas ao governo.
A experiência mundial, decerto, mostra que modelos não são decisivos para o sucesso de um país na
exploração do petróleo; por vários caminhos e ajustes
se chega a um bom arranjo. O fundamental é o governo
ampliar, por meio de tributação ou dispositivos análogos,
a sua participação na renda gerada pela atividade - e
ser proibido, por lei, de torrar os recursos em despesas
de custeio. Dadas a rarefação de parâmetros técnicos
e a falta de deﬁnições que prevalecem na proposta do
Planalto sobre o pré-sal, nem isso está garantido.
Por ora, o “passaporte para o futuro” anunciado
pelo presidente Lula pouco se distingue de um panﬂeto
eleitoral que já chega embolorado - tal o grau de dirigismo, privilégios e distorções nele estampados.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores,
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores,

Suspeita de superfaturamento
em vários estados
Preço de obra de reﬁnaria triplicou
RIO, RECIFE e SÃO PAULO. Em implantação no
Sul de Pernambuco, a reﬁnaria Abreu e Lima é alvo de
questionamentos desde o início das obras. O orçamento
inicial era de cerca de R$ 8 bilhões, mas, após vários
reajustes, o valor deve chegar a R$ 24 bilhões. Fruto
de acordo com a PDVSA, estatal venezuelana do petróleo, até hoje vem sendo tocada só pelo Brasil.
No início do mês, na CPI da Petrobras, o auditor
do TCU André Delgado de Souza conﬁrmou indícios
de superfaturamento de R$ 96 milhões nas obras de
terraplanagem, 90% delas concluídas. E denunciou
sobrepreço de R$ 121 milhões em quatro contratos
da Petrobras, que nega irregularidade.
Em São Paulo, a obra de ampliação das pistas
do Aeroporto de Guarulhos está parada há um ano e
sete meses. O projeto, orçado em R$ 270,3 milhões,
teve problemas de superfaturamento e sobrepreço
em execução, em 2005. Este ano, um novo processo
apontou o pagamento por serviços não previstos, segundo o TCU.
O contrato ﬁrmado pela Infraero com o consórcio Queiroz Galvão/Constran/Serveng foi questionado
quanto a superfaturamento e sobrepreço. Este ano, o
TCU chegou a suspender o pagamento de mais de R$

70 milhões ao consórcio, e a questão está na Justiça.
A Infraero informou que o contrato com o consórcio
construtor foi rescindido em junho passado.
No Rio, os 23 quilômetros da Linha 3 do Metrô
ainda não entraram na fase de obra civil. A Secretaria de Transportes informou que está preparando as
explicações sobre as falhas apontadas. A linha ligará
as estações de Barreto, em Niterói, e Guaxindiba, em
São Gonçalo. O TCU indicou sobrepreço no valor de
R$ 62,5 milhões. A secretaria aﬁrma que o padrão do
TCU costuma ser o da Caixa Econômica Federal, inadequado para essa obra.
A outra obra com recomendação para paralisação
no Rio é o trecho da BR-101 entre Santa Cruz e Mangaratiba. Entre as irregularidades apontadas pelo TCU
estão sobrepreço na restauração de pista e construção
de 11 passarelas, no valor de R$ 66,4 milhões.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, coordenados pelo Dr. José Roberto e a
Drª Cláudia Lyra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Está encerrada a sessão do Senado da República de 15
de outubro de 2009, que foi iniciada às 14:00 horas.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 59
minutos.)
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Ata da 183ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 16 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti, Sadi Cassol e João Pedro.
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 1 minuto
e Encerra-se às 12 horas e 24 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.390, DE 2009
Senhor Presidente,
Tendo sido designado por V. Exª para representálo em evento promovido pela Fundação Mário Soares
e Ordem dos Advogados do Brasil, a realizar-se em
Lisboa, Portugal, no dia 22 de outubro próximo, nos
termos do OF. Nº 365/2009 – PRESID, requeiro, de
acordo com o art. 40, § 1º, inciso II, alínea a, do Regimento Interno, a necessária autorização para o desempenho da referida missão no período de 21 a 26
de outubro de 2009.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2009. – Senador Francisco de Assis de Moraes Souza (Mão
Santa).
OF. Nº 365/2009 – PRESID
Brasília, 14 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador Mão Santa
Senado Federal
Senhor Senador Mão Santa,
Designo Vossa Excelência para representar-me
no evento promovido pela Fundação Mário Soares e
Ordem dos Advogados do Brasil, a realizar-se em Lisboa, no dia 22 de outubro próximo.
Atenciosamente, Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
votado oportunamente.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

OF. Nº 581/2009 – GSMS
Brasília, DF, 15 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Com vistas à dispensa das providências solicitadas no OF. P/111/2009, do Senhor Deputado José
Paulo Tóffano, Presidente da Representação Brasileira no Parlamento Mercosul, informo a V. Exª que não
mais participarei do Seminário Harmonização de Legislações Nacionais sobre Política Urbana e Uso Social da Propriedade Urbana, a realizar-se em Buenos
Aires, no próximo dia 20.
Assim, no mesmo dia 20, retornarei diretamente
para Brasília, ﬁcando a Casa dispensada das providências relacionadas com a emissão dos bilhetes para o
trecho Montevidéu/Buenos Aires/Brasília e com o pagamento de diárias.
Aproveitando a oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e alta consideração. – Senadora
Marisa Serrano.
OF. GSMS Nº 108/2009
Brasília, 15 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar Vossa Excelência,
nos termos regimentais, que passo a exercer o cargo de líder da representação parlamentar do PSC no
Senado Federal.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência protestos da mais alta consideração. – Senador Francisco
de Assis de Moraes Souza (Mão Santa).
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei recebidos da Câmara dos Deputados que passo a ler
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Projeto de Lei da Câmara nº 202, de 2009,
nos termos do inciso V do § 1º do art. 91 do Regimento Interno, e as demais proposições (Projetos de
Lei da Câmara nºs 203 a 218, de 2009), nos termos
do inciso IV do referido dispositivo regimental, serão
apreciadas terminativamente pelas Comissões competentes, onde poderão receber emendas, perante a
primeira ou única Comissão do despacho, pelo prazo
de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da
referida Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº
799/2007, na Casa de origem, do Deputado
Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
– Projeto de Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº
843/2007, na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a
ﬁm de permitir a ausência ao serviço para realização de exame preventivo de câncer; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 161, de 2008 (nº
6.015/2005, na Casa de origem, do Deputado
Beto Albuquerque), que institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de
renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas
as doações efetuadas aos Fundos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, avisos do Tribunal de Contas
da União que passo a ler.
São lidos os seguintes:
AVISOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 1.138/2009, de 9 de setembro último, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.085/2009, proferido nos autos do TC 008.532/2009-1, bem como do
Relatório e do voto que o fundamentam, em resposta
ao Requerimento nº 144, de 2009, do Senador Alvaro Dias; e
– Nº 1.121/2009, de 30 de setembro último, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.090/2009, proferido
nos autos do TC 014.379/2009-2, bem como do Rela-
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tório e do voto que o fundamentam, relativo ao Requerimento nº 1.300, de 2007, do Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – As informações foram encaminhadas, em cópia, ao Requerente.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Há oradores inscritos.
Sem prejuízo da ordem de oradores, concedo a
palavra ao Senador Heráclito Fortes, do Democratas
do Piauí.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos aqui hoje
em mais uma sexta-feira sem lei, que é aquele dia, Senador Marco Maciel, em que temos um tempo menos
pressionado para fazer algumas reﬂexões. Mas, antes
de mais nada, eu quero agradecer os companheiros,
que, sabendo da minha necessidade de me deslocar
para o Piauí logo mais, permitiram-me iniciar esta sessão como primeiro orador.
Senador Geraldo Mesquita, eu tenho na vida comigo alguns propósitos. O primeiro deles é não persistir
em erro; o segundo é reconhecer acertos.
Eu vou falar hoje aqui sobre um fato que alguns
podem estranhar, mas quero separar as questões
políticas, as questões administrativas, e analisar um
fato. Quero dizer que, por incrível que pareça, por mais
adversário que eu seja, numa hora como esta, eu não
posso deixar de ser solidário ao Governador do Piauí,
Wellington Dias.
Vejam os senhores: o Governador do Piauí está
simplesmente sitiado no Piauí. Imaginem os senhores:
sitiado! É o termo exato para se qualiﬁcar a situação
em que se encontra o Governador. Mas ele não está
sitiado pelos que têm fome, ele não está sitiado pelos
sem-teto, ele não está sitiado por nenhum movimento
do MST. Ele está sitiado por uma categoria perigosa na
política brasileira, ele está sitiado pelos sem-voto.
E veja só de onde parte essa ação contra o Governador! Dos seus próprios correligionários. Os correligionários anteciparam o pleito. O Governador vinha
insistindo em que a sucessão só deveria se dar no ano
que vem, mas colocaram no laboratório, como candidato ao governo, um rapaz muito bom, embora de
pouco voto, mas um rapaz extraordinário, o Secretário
da Fazenda, Antônio Neto.
Pois bem. Fizeram pesquisa, contrataram empresa de publicidade e o Antônio Neto não deslanchava.
Numa atitude de desespero, tiraram o tapete do Antônio Neto e lançaram, no começo desta semana, o
Secretário de Educação, Antônio José Medeiros, como
candidato ao Governo do Estado. Com que objetivo?
Sitiar o Governador. O Governador que, na primeira
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eleição, elegeu-se com uma aliança com Mão Santa –
pegou a robusta garupa do Mão Santa em 2002, montou
nela e se elegeu; na eleição seguinte, juntou-se com o
PTB, na robusta e portentosa garupa do Senador João
Vicente e reelegeu-se; e, agora, desesperadamente,
procura uma garupa visando a 2010, mas aí os semvoto, seus correligionários, deram-lhe o ultimato. E,
à sua revelia, reuniram-se nesta semana e lançaram
como candidato o Sr. Antônio José Medeiros.
Mas, veja só, Senador Marco Maciel: ﬁzeram o
lançamento do Secretário de Educação no exato dia
em que o IBGE lança uma pesquisa que mostra que
o Piauí tem a segunda pior colocação entre os Estados do Brasil na corrida do combate ao analfabetismo.
E esse cidadão é, há sete anos, o responsável pela
educação no Estado do Piauí. Há 7 anos! Saiu para
se candidatar a Deputado Federal, numa campanha
milionária... Há, inclusive, um episódio: o Ministro da
Educação foi ao interior do Piauí e perguntou a uma
pessoa inscrita num daqueles programas se ela estava sendo treinada. Ela disse: “Não, não estou, não,
senhor”. “Mas a senhora não é inscrita, não está recebendo?” “Estou recebendo.” “Mas o que a senhora está
fazendo?” “Estou botando o pirulitinho do Deputado na
porta lá de casa todo dia.” Pirulito é aquela propaganda
que você recolhe no ﬁm da tarde.
Pois bem, no dia em que o IBGE anuncia o fracasso do Piauí na educação, esses aprendizes de
aloprado que cercam o Governador do Piauí dão-lhe
uma apunhalada pelas costas, imobilizam-no e lançam
uma candidatura.
Mas o engraçado – e estou-me dirigindo aos
piauienses – é que se você examinar a fotograﬁa da
cena, Senador Geraldo Mesquita, verá, de um lado,
o Antônio Neto, sacado da candidatura, com cara de
choro, e, do outro, o Antônio José, recém-lançado,
com cara de assustado. E a composição, Senador
Mão Santa, da fotograﬁa, se você somar, não dá cinco mil votos, se você tomar por base o ano de 2002,
quando o PT do Piauí cabia, de maneira bem folgada,
numa Kombi.
Aí você vê: é uma verdadeira federação de suplentes que, após a conquista do governo pelo Sr. Wellington
Dias, mais em uma ação de mobilização pessoal do
que partidária, esse pessoal passou a trabalhar com
uma arrogância, uma prepotência... Mas não tem voto.
Aí meteram a faca nos peitos do Governador, Senador
Mão Santa. E o Governador está em estado de sítio,
estado de sítio político, não vai para lugar nenhum. Já
ameaça ﬁcar no Governo até o último dia, que é o que
mais interessa a esse pessoal que não tem voto. O que
esse pessoal quer é o Governador com a caneta na
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mão, é o Governador usando a máquina administrativa
para elegê-los. E o resto que se lixe.
Eu sou adversário, mas gosto de ser adversário
correto. Se o Governador não tiver imunidade parlamentar a partir de 2011, ele estará em maus lençóis,
por conta da administração desastrosa do ponto de
vista ético que vem se realizando no Piauí nos últimos anos.
Aí você começa, Senador Mão Santa, a examinar
por que o Antônio José foi o escolhido, já que, como
Secretário de Educação, a sua gestão é um fracasso – e quem diz isso é o próprio IBGE. Mas ele tem
uma virtude: no Piauí, ele é o rei das ONGs. Ninguém
controla mais ONGs no Piauí do que o Secretário de
Educação. Ele tem uma ONG na sua terra natal, União,
que é o Centro Manoel Otávio; ele tem o Instituto Civitas, que, aliás, é o que capacita e treina alunos e
professores no Estado. Estou pedindo, inclusive, ao
Ministério Público, na CPI das ONGs, que examine
isso, porque não é possível esse Instituto Civitas treinar pessoal durante sete anos e continuar o fracasso
educacional no Piauí. E ele ainda tem o Cepac, que é
Centro Piauiense de Ação Cultural, que recebe uma
polpuda ajuda do Governo Federal. A última foi de R$1
milhão – a última, mas são várias.
Portanto, Senador Mão Santa, esse é o Piauí
velho que conhecemos e com o qual estamos acostumados a conviver. Os sem-votos invadiram e sitiaram
o Governador Wellington Dias. E ele que se lixe!
É preciso fazer com que os suplentes se elejam
pela primeira vez, e os sem-voto se reelejam. Temos
suplentes no Piauí com um prestígio danado com o
Governador. Agora mesmo, está lá uma crise, a mudança de um Secretário, mas, para manter o quinto
suplente no exercício, a Assembléia já convocou –
imagine, Senador Geraldo Mesquita – oito suplentes.
Desses oito, cinco são para manter o Presidente do
PT em exercício na Assembléia Legislativa.
“Mundo velho sem porteira!”, Senador Marco Maciel, diria o velho Rodrigo Cambará, naquela famosa
obra do Érico Veríssimo. Mas esse é o Piauí!
Quero, encerrando, trazer um outro assunto.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Heráclito...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois
não!
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Eu vinha no carro – aqui é precisão britânica – e já estava o Mozarildo aí, às 9h, presidindo. E essas segundas e sextas
foram consolidadas. Esforço da nossa equipe de Senadores. Nunca o Senado foi tão bem representado,
porque esta Casa nunca funcionou às segundas e
sextas-feiras na história do Brasil. Só conosco. Agora,
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as sessões festivas serão ou às sextas, ou às segundas. Mas, Heráclito Fortes, o que eu queria dizer é o
seguinte: V. Exª raciocina bem. Ele ﬁcou de tal maneira
que aqui ele é defendido pelos nosso Senador de São
Paulo, que está...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
super-homem!
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – ... vivendo um
momento complicado, difícil! Mas eu queria dizer que
tem um fato que V. Exª retratou bem. É verdade. Interessante que estou recebendo um e-mail agora – é
esse negócio dessa massiﬁcação da comunicação na
terceira onda: é portal, é blog, é twitter – que diz assim:
“Dias de mentira. Governo Dias de mentira” – porque
o nome dele é Wellington Dias. Dias de mentira. Mas
a verdade, Heráclito, é que chegam, fazem pesquisa
e, às vezes, fazem para o Governo, mas a gente tem
amigo, e a notícia chega até nós. O fracasso da candidatura Dilma. Olha, esse José Serra empinou lá, empinou no Piauí. E, em segundo, empinou o Ciro Gomes,
porque é de Sobral, é vizinho. E o Vice-Governador,
com perspectivas de subir. Então, a Dilma está ridícula
nas pesquisas no Piauí! Quem é que tem que levantar
essa Dilma? É um trabalho... Não é, Luiz Inácio, mole
não levantar essa Dilma! Esse é o quadro no Piauí. E
o Piauí sempre foi altaneiro, o que se reﬂete no Nordeste e no Brasil. Essa é a realidade. Então, ela está
em terceiro lugar. Os votos de protesto e o encantamento da Marisa, que invoca Deus, é teologista e tal.
Essa Dilma... E quem é que vai levantar essa Dilma?
Porque é peso! Você ﬁcou magro. Fez uma cirgurgia e
está magérrimo. Está leve, bonito! Mas a Dilma é pesada mesmo. Então, para levantar a Dilma... O problema
não é nosso. Como V. Exª nos alertou...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – ...estamos apoiando o Serra, que está disparado no Piauí. E o candidato
do PSDB, que surgiu aí para Governador, com o qual
V. Exª tem intimidade, que é o Prefeito de Teresina –
o Winston Churchill do movimento. Então, olha, vi a
pesquisa! Como é que eles vão levantar essa Dilma?
Aí é que está: tem que ser o Governador. Lamento!
Quem é que vai levantar? Eu não vou. V. Exª não vai.
O povo do Piauí não vai, porque ela não tem história,
não tem aﬁnidade. É um problema de estrabão para
eles resolverem.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Senador Mão Santa, agradeço o aparte de V. Exª.
Quero apenas dizer, para ﬁnalizar esse episódio
do Governador do Piauí, que seus colegas do PT deixaram-no numa situação difícil. Ele, para se reeleger
Governador, assumiu um compromisso com o atual
Vice-Governador, Wilson Martins, no sentido de que
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ele assumiria nesse período da desincompatibilização.
E assumiu um compromisso, segundo consta, de que
teria como candidato à sua sucessão o atual Senador
e colega nosso João Vicente Claudino. Diante dessa
pressão e desse estado de sítio a que ele está submetido, parece-me que o PT não quer que o Governador
honre a palavra. E o resto que se lixe!
Mas, Senador Marco Maciel, Senador Geraldo
Mesquita, vou encerrar minhas palavras lendo aqui
manchete da Folha de S.Paulo: “Em Pernambuco, Lula
ironiza Serra e ataca TCU, Justiça e bispo”.
Será possível que o Presidente Lula não tenha
ninguém que lhe aconselhe a evitar pronunciamentos
após almoço demorado? O que o Presidente Lula está
fazendo aqui é um absurdo! Atacar o TCU porque ﬁscaliza? O TCU está fazendo um bem ao Presidente da
República e um bem ao País ao ﬁscalizar. Aliás, tem
sido uma velha tática de Sua Excelência: ora ele ataca o Congresso, ora ele ataca a Justiça, ora ataca a
igreja, e agora a moeda da vez é o TCU. É preciso que
o Presidente da República se porte com a estatura de
um chefe de Estado.
Senador Mão Santa, o Presidente da República pode dizer tudo, menos que José Serra não olhou
para o Nordeste. Aliás, os nordestinos são agradecidos a José Serra, porque foi quem primeiro fez o genérico, o trabalho de interiorização da saúde, o Bolsa
Escola, quando Ministro do Planejamento do governo
passado.
Talvez essa frase infeliz do Presidente Lula faça
com que os nordestinos reavivam na memória o que
fez Serra quando Ministro da Saúde e Ministro do Planejamento pelo Nordeste brasileiro.
São demais, são demais essas agressões! Mas,
infelizmente, são um fato. Estamos diante de um fato
concreto. Sua Excelência goza de uma popularidade
e acha que essa popularidade o blinda. Era bom que o
Presidente da República examinasse que o Brasil, na
sua história, teve grandes blindados, e que, de repente,
essa blindagem acaba. A história está aí para contar.
Senador Mão Santa, eu não podia deixar esta tribuna sem antecipar meus votos de parabéns a todos os
piauienses pelo dia 19. Segunda-feira é o Dia do Piauí,
e quero me juntar aos piauienses que me ouvem nesta manhã para que possamos comemorar de maneira
altiva esse dia. E dizer a eles que tenham um pouco
de paciência, que esses dias de tristeza, de números
negativos na educação, de corrupção desenfreada
acabarão. Aliás, o velho Shakespeare disse: “Não há
noite tão longa que por ﬁm não encontre o dia”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes.
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Antes de anunciar o próximo orador inscrito, a
Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores
que está convocada sessão solene conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 8 de dezembro
do corrente, terça-feira, às 10 horas, no plenário do
Senado Federal, destinada a comemorar o Dia do
Marinheiro.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, Srs.
Senadores Mão Santa, Geraldo Mesquita Júnior, Heráclito Fortes e Sadi Cassol, desejo falar, hoje, sobre
um tema ligado à educação e, de modo particular, à
educação à distância.
Recorro à Wikipédia, ao que o progresso da Internet nos permite, para tentar deﬁnir, de acordo com
a enciclopédia livre, o que se entende por educação à
distância, também chamada de teleducação:
“(...) é a modalidade de ensino (assim diz
a Wikipédia) que permite que o aprendiz não
esteja ﬁsicamente presente em um ambiente
formal de ensino-aprendizagem, assim como,
permite também que faça o seu auto uso em
tempo distinto. Diz respeito também à separação temporal e espacial entre o professor e
o aprendiz.”
O ensino à distância deve ser visto (a
meu ver) como possibilidade de inserção social, propagação do conhecimento propagação
do conhecimento individual e coletivo e, como
tal, pode ajudar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária (que, aliás, é o
objetivo de uma sociedade verdadeiramente
democrática). É nesta direção que a Universidade vê a possibilidade de formar cidadãos
conscientes do seu papel sócio-político, ainda
que vivam em regiões onde a oportunidade de
ensino de qualidade seja remota ou que a vida
contemporânea reduza a disponibilidade para
investir nos estudos.
A interligação (conexão) entre professor
e aluno se dá por meio de tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet, em
especial as hipermídias, mas também podem
ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o
vídeo, o CD-rom, o telefone, o fax, o celular,
o ipod, o notebook, entre outras tecnologias
semelhantes.
Na expressão ensino à distância a ênfase
é dada ao papel do professor (como alguém
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que ensino à distância). O termo educação é
preferido por ser mais abrangente, embora nenhuma das expressões, segundo o professor,
seja plenamente completa.
Essas observações, eu as faço porque, ontem,
celebramos, como observou ainda há pouco o Senador Mozarildo Cavalcanti, o Dia do Professor. Sabemos que o professor é o principal ator no processo
de formação dos jovens, daí por que é fundamental
insistir na necessidade de formar bons professores,
professores habilitados.
Não há boa cidadania se não houver bons professores. Na medida em que surgem bons professores,
surgem bons alunos e, daí, surgem bons proﬁssionais,
os escritores, os pensadores, os cientistas, os tecnólogos, enﬁm, toda uma cadeia que deﬂagra o processo de crescimento de um país. Não conheço país que
tenha conseguido obter bom desempenho no ranking
das nações que não haja investido maciçamente em
educação, porque só a educação liberta, só a educação dá ao cidadão a sua soberania.
Anísio Teixeira, o grande mestre baiano, costumava dizer que educação não é privilégio e, sim, direito
do educando e dever do educador público e privado.
Para alcançar todos, o ensino tem de ir a eles e não
só esperar que eles cheguemà escola.
A sensível melhora dos índices educacionais do
Brasil pode e deve ir muito mais adiante, numa época
em que, mais do que nunca, tornou-se verdadeiro o
conceito de que saber é dever, formulado por Francis
Bacon, uma personalidade do chamado Renascimento inglês.
Gosto de citar sempre Norberto Bobbio, grande
formulador político no século XX. Esse grande cientista
político italiano demonstra, nos tempos atuais, quanto
a sociedade moderna do presente e do futuro aﬁrmase como sociedade do saber.
É dele uma frase que diz que há nações ricas e
pobres, fortes e fracas, mas também, as que sabem e
as que não sabem. Então, é fundamental que possamos avançar nesse campo do saber, porque isso será
decisivo num mundo que, cada vez mais, vai investir
em educação, através de novas mídias disponíveis, isto
é, via a utilização do progresso da ciência e da tecnologia, que tem permitido um grande desenvolvimento
dos países, sobretudo daqueles mais habilitados.
Relatório do IBGE conﬁrma, na passagem da
maioria da escolaridade fundamental para a do nível
médio, que tal não surge nem proﬁssionalizante e nem
formativo e, sim, que os concluintes do médio trabalham
antes e entram depois para a universidade. Isso quer
dizer que a escolaridade é fundamental para o nível
médio e somente após essa etapa, que é precedida
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pela alfabetização, o estudante pode-se preparar para
chegar à universidade.
Devo mencionar que, no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que investiu em educação, teve apenas um só Ministro da Educação, ou seja,
teve uma política, durante oito anos consecutivos, que
não se alterou.
No Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, conseguimos a universalização do ensino
fundamental, a partir do ano 2000. Isso foi uma grande vitória.
O Brasil de agora precisa enfrentar o desaﬁo da
universalização do ensino médio. As autoridades do
ensino não estão se preparando para essa nova etapa, ao subestimarem o ensino à distância. Enﬁm, devemos recorrer a todos os instrumentos disponíveis,
um dos quais é, certamente, o ensino à distância. Não
quero magniﬁcar, supervalorizar o papel do ensino à
distância, mas acho que não podemos dispensá-lo,
porque é uma fonte auxiliar subsidiária à formação de
novos quadros.
No ensino à distância e em outras instituições
do gênero, cumpre insistir para melhorar a qualidade
do ensino. Sobretudo num país de grande extensão
territorial como o Brasil, que é muito desigual, pode
superar a diﬁculdade de acesso de todos à educação.
Sabemos que há regiões do País, sobretudo no Norte
– e estão aqui o Senador Geraldo Mesquita Júnior e o
Senador Mozarildo Cavalcanti, que conhecem bem a
Região e a representam –, em que, às vezes, é difícil
chegarem professores bem preparados às localidades
mais remotas.
Nisso, não podemos deixar de reconhecer que o
ensino à distância pode dar uma grande contribuição,
suscitando, inclusive no educando, o interesse pelo
seu aprimoramento, pela conquista de novos estágios
em sua formação intelectual.
No mundo todo há experiências com muito êxito.
Eu citaria como exemplo as universidades inglesas, que
combinam cursos telepresenciais, gravações, exercícios orientados e monitorias estruturadas.
A televisão incorpora-se, obviamente, a essa metodologia. Tudo isso se apresenta fundamental em um
país como é o caso do Brasil, com quase 200 milhões
de habitantes, segundo o IBGE. É um país que tem
dois terços da sua população habilitados ao exercício
do voto. Somos o segundo maior colégio eleitoral do
mundo ocidental; depois dos Estados Unidos, somos
o maior colégio eleitoral.
Então, isso nos leva, sobretudo quando estamos
nos preparando para as eleições de 2010, a fazer um
exercício de difusão, através do ensino à distância,
dessas essas novas técnicas educacionais, para que o
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eleitor esteja habilitado ao exercício do voto. Ou seja, o
eleitor esteja em condições de fazer uma escolha correta de seus dirigentes, sobretudo se considerarmos
em 2010 teremos eleições nacionais para Presidente
e Vice-Presidente da República, Governadores, ViceGovernadores, dois terços do Senado e a totalidade
da Câmara Federal, Assembléias Legislativas, Câmara
Distrital, etc. São eleições muito importantes e, como
no Brasil o voto é obrigatório, é fundamental que todos
estejam habilitados ao exercício do voto e conscientemente preparados para escolher as melhores opções,
os melhores candidatos.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
Ouço, com satisfação, o aparte do nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, que é professor e representante de
Roraima aqui no Senado Federal, e que muito poderá
contribuir para o debate sobre esse tema.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Marco Maciel, quero cumprimentar V. Exª pelo
tema, o qual, aliás, abordei há algumas sessões, por
entender que o ensino a distância é uma ferramenta
da qual o Brasil não pode abrir mão, considerando que
somos um País continental. Só a Amazônia representa 61% dos 8 milhões de quilômetros quadrados que
possuímos no Brasil. Então, é importante, principalmente para uma região como a Amazônia, o ensino a
distância, assim como para todo o Brasil. V. Exª frisou
também um ponto importante: não só o ensino formal,
que poderia ser complementado com os instrumentos
capazes de tornar o ensino a distância, mesclado com
períodos presidenciais, e com a troca de monitoramento adequado. Eu quero ressaltar que lá no meu Estado, por exemplo, nós temos uma universidade virtual
que atinge todos os Municípios do Estado. Então, é
realmente uma experiência e uma oportunidade que
as pessoas do interior estão tendo, porque as distâncias na Amazônia são enormes. Para se ter uma ideia,
por exemplo, só um Município do Estado de Roraima,
Caracaraí, é maior do que Estados como Sergipe e
outros Estados do Nordeste. Então, é importante que
o Governo pense – e quando falo de Governo, são os
Governos Federal e Estaduais – e possa usar essa
ferramenta. E V. Exª abordou mais um ponto que ainda
considero mais importante: utilizar esse veículo como
um veículo para a educação, para a informação, para
conscientizar o eleitorado. Fiquei estarrecido quando
li uma pesquisa na Folha de S.Paulo, no dia 4 deste
mês, sobre a questão da visão do eleitor no que tange
à corrupção, principalmente a corrupção eleitoral. Isso
é fruto exatamente da desinformação. Eu tenho certeza
de que com uma informação adequada, começando
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na família, mas principalmente por meio de veículos de
comunicação, como a televisão, nós poderemos mudar
este Brasil. Parabéns pelo pronunciamento! Fico muito
feliz em ver uma pessoa da estatura de V. Exª também
defendendo essa tese.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Fico muito sensibilizado com o aparte que V. Exª faz à minha
intervenção. Quero cumprimentá-lo pela contribuição
que trouxe ao debate do tema, mesmo porque, cada
vez mais, estou convencido de que a grande questão
brasileira é a da educação. Só seremos a Nação que
estamos destinados a ser se investirmos em educação de forma continuada, sabendo que apenas por
esse caminho estaremos habilitados a ter um papel
muito importante neste mundo do terceiro milênio da
Era Cristã.
Devo também, meu caro Senador Mozarildo Cavalcanti, lembrar quanto foi importante a universalização do ensino fundamental, como ocorrido a partir do
ano 2000, que se aﬁgurava impossível.
Recente editorial do Estado de S.Paulo, intitulado
“Os novos números da educação”, diz o seguinte:
Depois de vencida a etapa da universalização do
ensino fundamental, a partir de 2000 [como já frisei], o
País agora tem pela frente o desaﬁo da universalização
do ensino médio. Mas, como advertem os especialistas,
essa é uma meta que só será atingida a longo prazo.
Os indicadores do IBGE revelaram ‘um salto grande,
mas não dá para ir mais rápido’, diz Moura Castro
[Cláudio Moura Castro é especialista no assunto e,
inclusive, já foi Secretário do Ministério da Educação]
E ele acrescenta]. ‘Isto porque não adianta expandir
quantitativamente o número de matrículas do ensino
médio sem, ao mesmo tempo, adotar programas para
melhorar a qualidade da educação’
Então, o nosso desaﬁo não é só assegurar a
todos o acesso à escola, mas à boa escola, e assegurar também a formação de bons professores, para
que possamos ter bons alunos e, a partir disso, como
disse há pouco, bons escritores, bons leitores, bons
cientistas, bons tecnólogos etc.
Sabemos que o Ensino Médio no Brasil ainda necessita de muito aperfeiçoamento, para que possamos
realmente decolar deﬁnitivamente nesse campo.
Também precisamos – a meu ver – racionalizar
os custos dos investimentos na educação ao lado de
outras medidas orçamentárias. É fundamental a correlação entre custo e benefício.
Os resultados do ensino à distância são excelentes: aumento da eﬁciência e diminuição dos custos. É
esta a direção apontada pelo futuro.
Na teleducação elimina-se, pela via eletrônica, o
espaço intelectual entre mestre e aprendiz.
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No Brasil, houve o êxito do Projeto Minerva – e
eu diria que outras experiências – inclusive em Portugal também a experiência do Telescola, no espírito
do movimento pedagógico denominado cultural, em
Portugal, ao inserir os aprendizados especializados
no conjunto da cultura. A Unesco, uma instituição da
ONU que muito se preocupa com a questão não somente cultural, mas especiﬁcamente com a questão
educacional, sintetiza muito bem esse culturalismo:
“Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser”. No fundo, a educação tem
um sentido humanístico, ou seja, de formar um homem
integralmente. Para isso, é necessário que tenhamos
condições adequadas para oferecer ao educando os
instrumentos de que carece.
As novas técnicas da World Wide Web viabilizaram teleconferências, chats, fóruns de discussão,
correios eletrônicos e plataformas virtuais em sempre
maiores interações.
Esses métodos virtuais recebem considerável
impulso pela criação da banda larga, integrando a
internet no sistema educacional. Assim a educação,
em rede nacional e internacional, entra em plena modernidade.
Sr. Presidente, ignorar ou subestimar tudo isso
signiﬁca insistência em pedagogias de ensino presencial, que só se mantém em parte e em algumas matérias de ensino, como determinadas aulas práticas
de anatomia em laboratório ou outras de engenharia
ao ar livre.
Sem motivações mais fortes, numa época de dispersão dos conhecimentos superﬁciais pelo excesso
de informações, a maioria da juventude e dos adultos
tende a abandonar a escola secundária e, às vezes,
a própria universidade. Para essa autêntica revolução metodológica, cumpre preparar novas gerações
de professores, em uma urgente luta contra o tempo.
Ele trabalha por nós também brasileiros quando com
ele colaboramos e volta-se contra nós ao ignorá-lo,
subestimá-lo ou negá-lo.
Sr. Presidente, então, eu gostaria de dizer que
é primordial que não descuremos a importância do
ensino a distância. Alceu Amoroso Lima aﬁrmou com
muita propriedade – ele que foi um grande pensador
social: “O sábio é aquele que não apenas conhece,
mas guia.” De alguma forma, Padre Antônio Vieira
também assim se manifestou quando disse: “Instruir é
construir”. Se não se dá instrução ao aluno, certamente ele não tem condições de avançar. Daí ele não terá
condições de ter uma maior participação na sociedade democrática, que por deﬁnição deve dar a todos o
acesso às condições de plena fruição do processo de
desenvolvimento.
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Aliás, João Guimarães Rosa, cujo centenário de
nascimento celebramos recentemente, disse certa feita
que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de
repente aprende.
Então, Sr. Presidente, concluiria minhas palavras
chamando a atenção, mais uma vez, para a importância do ensino a distância. O sentido de educar deve
ser ensinar a tolerância. E praticar a tolerância está
também em conhecer o outro, todos os outros que
vivem de forma distinta da que conhecemos. Assim
construiremos uma comunidade onde haverá fraternidade, onde todos poderão dar ao País a contribuição
que esperamos.
Muito obrigado a V.Exª.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Marco Maciel,
que representa o Estado de Pernambuco e o Partido
Democratas. Ele já exerceu a Presidência da República
quase cem vezes – foi o Vice-Presidente de Fernando
Henrique Cardoso – e é o exemplo das virtudes da política e da crença na democracia do Brasil.
Convidamos para usar da palavra o Senador
Sadi Cassol. Ele representa o Estado do Tocantins e
o Partido dos Trabalhadores.
Esta é a 183ª Sessão Não Deliberativa da 3ª
Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. E é
a 533ª sessão que eu presido no Senado da República, ô Marco Maciel. V. Exª, sem dúvida nenhuma, foi o
brasileiro que por mais vezes assumiu a Presidência
da República. Quantas vezes?
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Fora do
microfone.) – Oitenta e sete vezes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Oitenta e sete vezes assumiu a Presidência da República. Exemplo a ser seguido.
Eu sei que a história é cheia de vice-presidentes
importantes, desde Marechal Floriano Peixoto, Aureliano Chaves, o atual Vice-Presidente, José Alencar,
mas nenhum excedeu em virtudes a Marco Maciel. V.
Exª enriquece a democracia e este Senado da República.
Com a palavra o Senador Cassol, do Partido dos
Trabalhadores do Tocantins. S. Exª está aqui como suplente, mas isso não quer dizer nada. O maior político
deste País, o estadista Fernando Henrique Cardoso, era
suplente de Senador. Aqui ele adentrou como suplente,
chegou à Presidência da República e é um estadista.
Então eu lhe desejo essa mesma avenida.
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O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Estimados colegas Senadores, eu gostaria de,
nesta manhã de sexta-feira, levar ao conhecimento de
todos que tivemos na semana passada, no Tocantins,
a eleição do Governador Carlos Henrique Amorim,
conhecido como Gaguim, num processo de eleição
indireta, por determinação do TSE. Em uma votação
na Assembleia Legislativa, o Governador Gaguim teve
apenas uma abstenção. Afora isso, foi unânime a decisão de todos os Deputados, de todos os partidos. Nós
queremos comemorar essa eleição de forma unânime,
que demonstra a união dos nossos valorosos políticos
do Tocantins em defesa da administração desse mandato tampão de um ano e poucos meses, que tem até
o ﬁm de 2010.
Por isso, acho que o Governador tem agora pela
frente um desaﬁo muito grande, uma responsabilidade
muito grande, mas também o apoio de todos os partidos políticos, com exceção apenas de uma abstenção,
que vão ajudar nesse processo administrativo.
Mas venho à tribuna nesta manhã, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, para falar um pouco sobre algumas grandes obras que estão acontecendo no Estado
de Tocantins, em benefício do nosso Estado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, tive a grata satisfação de ocupar a tribuna
desta Casa para celebrar o aniversário de 21 anos de
criação do Estado do Tocantins, data que coincide com
a promulgação da Carta Magna de 1988, a Constituição
Cidadã. Naquela oportunidade, divulguei dados econômicos e sociais do nosso Estado que comprovam
o quanto foi acertada a decisão de tornar autônoma a
antiga região do norte de Goiás.
Também ﬁz questão de citar nominalmente as
lideranças políticas que tiveram o papel de destaque
no processo de autonomia daquela região, desde os
pioneiros dessa secular luta emancipacionista, como
Teotônio Segurado, até os governadores que já ocuparam o Palácio Araguaia e certamente deram uma
importante contribuição para que o Estado atingisse o
atual nível de desenvolvimento; como Siqueira Campos,
autor da emenda constitucional que criou o Tocantins,
o Governador Moisés Avelino, Marcelo Miranda e o
recém-eleito Carlos Henrique Gaguim, a quem compete o desaﬁo de conduzir os destinos do Estado neste
momento de instabilidade administrativa.
À pequena lista de homens públicos que exerceram e estão exercendo o Governo do Tocantins nesses
seus vinte e um anos de existência, eu me permito
acrescentar um outro nome cuja sensibilidade política
tem sido fundamental para alcançarmos avanços sociais
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relevantes ao nosso Estado. Reﬁro-me ao Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, a quem conﬁro o título de
maior governador da história do Tocantins, pelo apoio
efetivo que o seu governo tem dado para organizar a
infraestrutura do Estado em setores vitais como a de
transporte e energia. Sem esse apoio logístico tornase impossível desenvolver o potencial econômico do
Estado, que possui vocação natural para o desempenho de atividades primárias, especialmente nas áreas
de agricultura, pecuária e extrativismo.
O Tocantins possui condições climáticas privilegiadas, com estações deﬁnidas e terras férteis. O
Estado é banhado pelos caudalosos rios Tocantins e
Araguaia, a maior bacia ﬂuvial integralmente brasileira. Seu território abriga a transição do bioma cerrado
para o bioma amazônico, ostentando uma das maiores
biodiversidades do Planeta.
Para desenvolver esse vasto potencial, entretanto,
era imperativo que os governantes enxergassem a importância de investir em infraestrutura. Sem condições
ﬁnanceiras para realizar esses investimentos sozinho,
o Tocantins buscou na parceria com o Governo Federal
o instrumento para pavimentar o caminho do crescimento sustentado. Sensível ao apelo do Estado mais
novo da Federação e entendendo que a melhoria das
condições sociais está diretamente relacionada com a
autonomia ﬁnanceira, o Presidente Lula tem dispensado tratamento diferenciado ao Tocantins nesses seus
sete anos de governo. Lá, a União vem empreendendo
obras estruturantes que irão beneﬁciar não apenas o
Estado, mas toda a Região Norte e o próprio País.
A Ferrovia Norte-Sul chama a atenção como o
mais importante projeto na área de transporte de cargas
do País nas últimas décadas e inverte a tendência de
priorizar o transporte rodoviário para percorrer longas
distâncias, quando o mais lógico seria investir nos modais ferroviário e hidroviário, especialmente se levarmos
em conta as dimensões continentais do Brasil.
O traçado inicial da Ferrovia Norte-Sul previa a
construção de 1.574Km de trilhos, cortando os Estados do Maranhão, Tocantins e Goiás. Posteriormente,
foi incorporado o trecho Açailândia-Belém ao traçado
original, o chamado ramal norte. Em seguida, a ferrovia estendeu o seu traçado até a cidade paulistana de
Panorama, o ramal sul, o que fará com que a NorteSul tenha, quando concluída, 2.760 km de extensão,
minimizando custos de transporte de longa distância
e interligando as regiões Norte e Nordeste às Sul e
Sudeste, através de suas conexões, que alcançam
5.000 km de ferrovias privadas.
O trecho ferroviário ligando as cidades maranhenses de Estreito e Açailândia já está concluído e
em operação comercial desde 1996. Esses 215 km de
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linha ferroviária se conectam à Estrada de Ferro Carajás, permitindo o acesso ao Porto de Itaqui, em São
Luiz, esse trecho de ferrovia já é largamente utilizado
para escoamento da produção de soja da região de
Balsas, no Maranhão, e do Projeto Prodecer, em Pedro Afonso, no Tocantins, com uma economia no custo
de transporte para os produtores superior a 30% em
relação ao modal rodoviário.
A integração ferroviária das regiões brasileiras
será o grande agente uniformizador do crescimento autossustentável do País, na medida em que possibilitará
a ocupação econômica e social do cerrado brasileiro
– com uma área de aproximadamente 1.800.000 km²,
correspondendo a 21,84% da área territorial do País,
onde vivem 15% da população brasileira. O objetivo é
oferecer uma logística adequada à concretização do
potencial de desenvolvimento dessa região, que possui
excelentes condições para a expansão das fronteiras
agrícolas, tanto pelas propriedades físicas do solo
quanto pela topograﬁa plana e condições climáticas
favoráveis, aliadas à disponibilidade de grande extensão de áreas agricultáveis para a produção de grãos,
celulose, bioenergia e madeira, além da pecuária.
No Estado do Tocantins, a Ferrovia Norte-Sul
avança e proporciona inúmeros benefícios para a população, através de geração de divisas e da abertura
de novas oportunidades de trabalho. Em maio de 2007,
o Presidente Lula inaugurou o trecho AguiarnópolisAraguaína, com 146 km de extensão. Em dezembro
do ano passado, o Presidente Lula inaugurou mais 94
km do trecho entre Araguaína e Colinas do Tocantins.
Os 132 km da ferrovia entre Colinas e Guaraí estão
prontos, devendo ser inaugurados em breve. No trecho
de 150 km entre Guaraí e a Plataforma Multimodal de
Palmas, as obras estão em fase adiantada, com previsão de conclusão para maio de 2010, o que signiﬁca
dizer que, em breve, alcançaremos um total de 522 km
de implantação da ferrovia em território tocantinense.
Para chegar até Palmas, a Valec, empresa pública responsável pela construção da ferrovia, estima um
custo total da ordem de R$1,250 milhões, dos quais
já foram gastos cerca de R$1,028 milhões. Parte desses recursos é oriunda do Orçamento Geral da União
e outra parte originária da subconcessão conferida à
Companhia Vale do Rio Doce, que adquiriu o direito
de sua exploração comercial por um período de trinta
anos, responsabilizando-se pela operação, conservação, manutenção, monitoração, melhoramentos e
adequação do trecho Açailândia-Palmas.
Quanto ao trecho da Norte-Sul de Palmas (TO)
até Anápolis (GO), compreendendo uma distância de
855 km, as obras também estão em andamento, devendo ﬁcar prontas no ﬁnal de 2010.
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O expressivo volume de investimento necessário
à total implantação da Ferrovia Norte-Sul tem levado a
Valec a buscar na subconcessão um novo modelo de
captação de recursos que viabilize a construção dos
demais trechos do projeto. Por isso, já está em estudo
a subconcessão dos trechos que vão de Palmas até
Estrela do Oeste (SP), como forma de garantir também
a conclusão de todo o traçado da ferrovia.
É importante ressaltar que a execução da Ferrovia Norte-Sul se insere num projeto mais amplo que é
a implantação do Corredor Multimodal de Transportes
Centro-Norte, o qual consiste na utilização simultânea
dos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário para
reduzir o custo do frete e possibilitar a colocação, em
condições competitivas, da produção agrícola do cerrado brasileiro no Porto de Itaqui, no Maranhão, e a
partir dali alcançar o mercado externo.
Para viabilizar esse corredor, além da Ferrovia
Norte-Sul, estão sendo realizados investimentos maciços na malha rodoviária. A Rodovia Belém-Brasília,
principal eixo de transporte do Tocantins, que atravessa todo o Estado no sentido norte-sul, foi totalmente
restaurada, oferecendo mais segurança aos usuários.
A construção e pavimentação da BR-242, trecho Peixe-Paranã-Taguatinga, está em plena execução, com
recursos previstos no Orçamento da União deste ano
da ordem de R$64 milhões. A rodovia fará a ligação
leste-oeste do território tocantinense até a divisa com
a Bahia. De igual modo, a construção das pontes de
Xambioá, no rio Araguaia, e de Lajeado, no rio Tocantins, possibilitará a integração de importantes regiões
produtivas do Estado, projetos para os quais já existe
dotação orçamentária.
A implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins
também é fundamental para viabilizar o Corredor Multimodal Centro-Norte. Para viabilizá-la, serão necessários pesados investimentos na construção de eclusas
no rio Tocantins, como as de Lajeado e de Tucuruí,
permitindo assim a utilização do leito do rio para a
navegação comercial.
No plano energético, são três as hidrelétricas que
já operam no nosso Estado, aproveitando de maneira
sustentada a grande disponibilidade de água do rio Tocantins. A maior delas é a Usina do Lajeado, batizada
de Luís Eduardo Magalhães, que foi a primeira a ser
construída no Estado, no tempo recorde de 39 meses.
Localizada próxima à capital Palmas, a Usina do Lajeado possui cinco unidades geradoras instaladas e em
operação, cada uma delas com 180 Mw de potência,
totalizando uma capacidade instalada de 902 Mw.
A Usina de Peixe-Angical, localizada próxima à
cidade de Gurupi, entrou em operação em 2006 e tem
potência instalada de 452 Mw.
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Em fevereiro de 2009, em sua sexta visita ao
Estado do Tocantins, o Presidente Lula inaugurou a
de São Salvador, na divisa dos Estado do Tocantins
e Goiás. A conclusão da obra foi antecipada em dois
anos, o que permitiu que o empreendimento de R$848
milhões, com capacidade para gerar 243 Mw de energia, pudesse entrar logo em operação.
Estão ainda em andamento as obras da usina
hidrelétrica de Estreito, na divisa dos Estados de Tocantins e Maranhão, com capacidade de produção de
1.087 Mw. Também estão previstas no PAC as usinas
hidrelétricas de Tupiratins e Ipueiras, no rio Tocantins,
e a usina de Novo Acordo, no rio Sono. Toda essa capacidade de produção instalada faz o Tocantins ser um
Estado exportador de energia elétrica, gerando divisas
e empregos para os tocantinenses.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além de
todos esses projetos nos setores de transporte e energia, o Governo Federal vem patrocinando as diversas
outras ações da maior relevância em nosso Estado.
Na área da agricultura irrigada, destaca-se o Projeto
Formoso, o maior projeto de irrigação do País, com
uma área agricultável de 27.787 hectares de várzeas,
com o cultivo ostensivo de duas safras irrigadas por
ano de arroz, soja, melancia, milho e feijão.
Recentemente, o Presidente Lula inaugurou a
primeira etapa do Projeto Propertins, na região de Dianópolis, com área de 5.000 hectares. A conclusão da
barragem sobre o rio Manuel Alves possibilitará a regularização de sua vazão, a geração de energia elétrica
e o fornecimento de água às cidades localizadas na
sua área de inﬂuência, tanto para o consumo humano
como para a produção agrícola. O Governo Federal já
investiu R$88 milhões no projeto, que beneﬁciará uma
população superior a 25 mil pessoas, que vivem numa
região de extrema carência.
Encontram-se em curso no Estado, também, as
obras dos Projetos de Irrigação São João e Sampaio,
localizados em Porto Nacional e em Sampaio, respectivamente. O Projeto São João objetiva a utilização das
águas do reservatório da usina hidrelétrica de Lajeado
para a irrigação de uma área de 3.582 hectares com
infraestrutura de uso comum implantada, dividida em
lotes para pequenos produtores, destinados ao cultivo
de hortícolas e frutíferas, beneﬁciando uma população
estimada em 18 mil habitantes. O projeto recebeu investimentos da ordem de R$155 milhões.
Já o Projeto de Irrigação Sampaio consiste no
aproveitamento hidroagrícola de 1.000 hectares, destinados à fruticultura e à cultura do arroz, contemplando a região do Bico do Papagaio, no extremo norte do
Estado. O Governo Federal já investiu R$48 milhões no
projeto, que irá beneﬁciar cerca de 21 mil habitantes.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, somandose a esses projetos estruturantes que integram o PAC e
que ensejarão signiﬁcativo incremento nas economias
do Tocantins e de toda a Região Norte, o Governo Lula
tem ajudado bastante o nosso Estado, por intermédio
das transferências voluntárias. Sabe o Presidente que
um Estado tão jovem, localizado em uma região que
apresenta enorme atraso na área social, depende
quase que integralmente da ajuda do Governo Federal, para organizar a sua economia e criar as bases
do seu desenvolvimento econômico.
Assim, é com satisfação que venho a esta tribuna, para manifestar a satisfação do povo tocantinense
pelas ações conduzidas pelo Presidente Lula ao nosso
Estado, onde, aliás, já tivemos o prazer de receber Sua
Excelência por diversas vezes, durante o seu governo,
para inaugurar obras e anunciar investimentos.
Os números revelam o compromisso do Governo Lula com o Tocantins. No período de 2006 a 2009,
foram repassados para o Estado R$952 milhões, destinados a investimentos, conforme dados do Sistema
de Administração Financeira (Siaﬁ). Quase R$1 bilhão
em transferências voluntárias tem sido aplicado por
intermédio da celebração de convênios nas mais diversas áreas. Essa ajuda tem sido imprescindível para
tocar os projetos que geram emprego e renda para os
tocantinenses.
O Governo de Tocantins ainda pleiteia a integralização dos repasses devidos desde a sua criação,
uma vez que a União reconheceu o direito de o Estado
receber uma ajuda ﬁnanceira para a implantação da
sua infraestrutura, em tratamento isonômico ao conferido ao Estado de Mato Grosso do Sul, quando da
sua criação. Do total previsto de R$1 bilhão, relativo
ao reconhecimento dessa dívida, o Estado já recebeu
R$500 milhões, recursos que foram utilizados para a
pavimentação de estradas, dentro de um ousado plano
rodoviário que permitiu a ligação por asfalto da quase
totalidade dos municípios tocantinenses.
Todo esse esforço do Governo Federal em ajudar o Estado do Tocantins só vem conﬁrmar a visão
de estadista do Presidente e o seu compromisso em
trabalhar em prol da redução das desigualdades regionais e da justa distribuição de renda. As conquistas
sociais obtidas pelo Governo Lula dão a exata ideia da
opção do Presidente de reverter o histórico processo
de concentração de renda veriﬁcado no País...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Cassol, V. Exª me permite um aparte?
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Pois
não. Por favor, sim.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero dizer que ouvi atentamente o pronunciamento de
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V. Exª – vejo que já está para concluí-lo – e ﬁco feliz
em saber quão acertada foi a ação. Fui Constituinte
junto com o Deputado Siqueira Campos, ﬁzemos um
movimento juntos e, naquela altura, só conseguimos a
criação do Tocantins por desmembramento de parte da
região norte de Goiás e a transformação de Roraima
e Amapá em Estados. Então, a redivisão territorial do
País – e V. Exª está dando um eloquente depoimento
de quanto acertada foi... Então, Tocantins, Roraima e
Amapá existem por uma decisão parlamentar. Como V.
Exª citou, vários outros Parlamentares de Goiás tentaram a criação de Tocantins e nunca conseguiram por
iniciativa do Governo Federal. Então, acompanhei a
criação de Tocantins desde o seu nascimento; eu era
Constituinte, repito. Vi, inclusive, a greve de fome que
o Deputado Siqueira Campos fez, para que pudesse
ser incluída, nas decisões da Constituinte, a criação de
Tocantins. E Roraima, que não tem termos de comparação, em relação à riqueza e ao desenvolvimento, com
o Estado de V. Exª, nem recebeu o apoio do Governo
Federal que V. Exª diz que Tocantins recebeu, de qualquer forma, beneﬁciou-se muito, porque só mesmo a
transformação em Estado já levou para lá... Nós tínhamos 120 mil habitantes na época, e, hoje, somos quase
500 mil, fora o aspecto da criação de universidade, de
escola técnica, que hoje faz no Estado de Roraima uma
diferença enorme; fora o aspecto da cidadania, porque
aquele povo, agora, pode eleger seu Governador, ter
seus Senadores, ter uma representação mais digna na
Câmara dos Deputados. Portanto, quero parabenizar,
já que Tocantins, Roraima e Amapá ﬁzeram 21 anos
de existência no dia 5 de outubro passado. Então, ao
mesmo tempo em que quero dar as boas-vindas a V.
Exª nesta Casa, assumindo o lugar do Senador Leomar Quintanilha, quero dizer que ﬁco feliz. E gostaria,
inclusive, de conclamar que continuássemos trabalhando pela redivisão territorial do País. Estados como o
Amazonas, por exemplo, que sozinho é maior do que
os sete Estados do Sul e Sudeste, o Pará, que equivale à área desses sete Estados, e Mato Grosso, que
se aproxima disso, então, esses três Estados que citei
são 50% do território nacional. Com essa geograﬁa,
nem a Região Norte nem a Centro-Oeste não vão se
desenvolver. Tocantins é mais um exemplo. Temos o
exemplo do Mato Grosso do Sul anteriormente, e, agora, Tocantins é o maior exemplo, dos três que foram
criados, do acerto da Constituinte em transformá-lo
em Estado. Portanto, parabéns pela abordagem, pelo
depoimento que V. Exª faz, para dizer exatamente que
foi acertada a criação do Estado do Tocantins.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo. Quero dizer que sou
oriundo de um Estado dos mais ricos do País, o Es-
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tado do Rio Grande do Sul, o qual deixei há 20 anos
e fui para o Tocantins. Mas é com muito orgulho, mas
orgulho mesmo, Senador Mozarildo, que digo que o
Estado do Tocantins deu certo. Lá o desenvolvimento
é visto diariamente acontecendo. E quero dar continuidade ao projeto que o Senador Quintanilha apresentou
nesta Casa, o Senado, para o plebiscito do território
de Carajás.
Quero ajudar, já ﬁz diversas reuniões com o movimento emancipacionista do território do Carajás. Estamos dando todo o apoio para essa comissão, para
que consiga sua independência, para que esse pessoal consiga ter seu Estado do Carajás criado, o que,
com certeza, será bom para a administração do Pará
e para os paraenses, que vão ter seus benefícios mais
próximos. O Estado é muito grande. Nós defendemos,
sim, a ideia e a necessidade de fazer a sua divisão.
A emancipação é sempre muito boa até na idade das
pessoas, imagina a emancipação política de poder estar
junto com seus governantes mais próximos e administrar melhor, dessa forma, e com mais facilidade.
Somos defensores, sim, de que os Estados muito
grandes possam ter suas divisões; administrativamente, com certeza, é bem melhor.
Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que, em
decorrência dessa clara opção do Governo Lula pelo
social, na qual o Presidente alcança índices impressionantes de popularidade em meu Estado, numa
demonstração de apoio da população tocantinense
à política adotada pelo Governo Federal, é também
por causa dessa orientação do Governo que reaﬁrmo aqui o meu apoio pessoal e da maioria absoluta
da bancada parlamentar do Tocantins ao Governo do
Presidente Lula, reconhecendo os méritos da sua administração na conquista da estabilidade econômica
do País, na efetiva melhoria de qualidade de vida da
população brasileira.
Eu agradeço a V. Exª, Senador Mão Santa, pela
tolerância.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Sadi Cassol.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Pois
não, Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
concede um rápido aparte?
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Sim,
por favor.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Para registrar que é com satisfação que vejo um Senador de Tocantins fazendo um balanço da presença do Governo
Federal, das forças políticas do Estado de V. Exª nesse
processo, principalmente, de superar as diﬁculdades de
infraestrutura num Estado estratégico do Centro-Oeste
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brasileiro. Então, quero parabenizá-lo pelo balanço que
faz e por registrar obras estruturantes para um Estado
que tem vocação agrícola, para a pecuária. Enﬁm, quero
dizer da minha alegria. Eu estava me deslocando para
o Senado e ouvindo o discurso de V. Exª; os números
de políticas públicas que estão sendo executadas e
implementadas no Centro-Oeste brasileiro. O Senador Mozarildo fez também um registro interessante.
São Estados novos, criados nos últimos trinta anos,
vinte e poucos anos. Tocantins é o mais novo. Então,
eu quero parabenizá-lo pelo registro, mas parabenizar
também por estar atento, acompanhando as políticas
do nosso Governo. É evidente que está de parabéns o
Governo, mas está de parabéns a população, a economia familiar, os grandes produtores, a empresa rural, o
comércio, as famílias que vivem nessa extensão que
é o Estado de Tocantins no Centro-Oeste brasileiro.
Estão de parabéns a população, que está ali morando, trabalhando, estudando, vivendo no Centro-Oeste
brasileiro. Parabéns ao povo de Tocantins e parabéns
a V. Exª por estar acompanhando as políticas públicas
executadas, implementadas no Estado de Tocantins.
Muito obrigado.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Muito
obrigado, Senador João Pedro.
Para concluir, Sr. Presidente, agradecendo sua
tolerância, quero dizer que todos esses dados que
citei já saíram do papel e estão prontos para serem
utilizados por qualquer pessoa.
Com todos esses investimentos, já se observa
grande crescimento na capital, Palmas. Para que os
Srs. Senadores e os que nos acompanham na TV
Senado tenham uma ideia, nos últimos noventa dias,
Mão Santa, somente na capital, Palmas, cidade que
tem menos de 200 mil habitantes – veja a importância
do fator econômico, o que está gerando numa capital
de menos de 200 mil habitantes! –, abriu o Carrefour –
claro que essas grandes redes de supermercados não
vão aonde não há uma circulação boa de dinheiro –,
o Macro está por ser inaugurado no dia 30 e está em
construção o Pão de Açúcar, já com as pilastras muito
altas, acredito que até o ﬁm do ano também será inaugurado. Essas três maiores redes de supermercado do
País estão se estabelecendo, algumas já estão estabelecidas, como o Carrefour, numa cidade de menos de
200 mil habitantes. Isso é bom para os tocantinenses.
E é bom para o Brasil saber que o nosso Estado está
em desenvolvimento, sim, que os investimentos dos
recursos estadual e federal principalmente ﬁzeram com
que se movimentasse a economia em todo o Estado,
sobretudo na capital.
Somos muito agradecidos, muito gratos a todas
as lideranças políticas do Tocantins, de todos os par-
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tidos, que têm trabalhado para levar esses recursos.
Acredito que o nosso papel de Parlamentares, aqui,
é chegar e solicitar recursos, correr atrás, buscar recursos e fazer o reconhecimento, quando os recursos
são verdadeiramente empenhados naquilo que os
projetos propõem.
Fico muito satisfeito de pertencer ao Estado do
Tocantins hoje; é um Estado pujante, com um bom
desenvolvimento. E nós vamos cada vez mais levar
qualidade de vida para o nosso tocantinense.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Sadi Cassol,
do PT de Tocantins. S. Exª traduziu a pujança desse
Estado.
Essas sessões são justamente para os Senadores
apresentarem as melhores teses. E, nestes debates –
como disse o Padre Antônio Vieira, “um bem sempre
vem acompanhado de outro bem” –, concluiu-se pela
necessidade de esse Congresso levar a sério a nova
redivisão de Estados. Aí estão os exemplos no Brasil:
os Estados novos apresentam um crescimento. Isso
resultou do debate.
Mozarildo Cavalcanti citou a pujança do Mato
Grosso do Sul e de Tocantins. E, como pai da Pátria,
como Senador, para o Congresso ter um rumo sério,
digo: é preciso reestudar os projetos que visam a uma
nova divisão de Estados, à criação de novos Estados.
Bastaria citar que o México tem menos da metade do
território do Brasil e tem 35 Estados. Os Estados Unidos têm uma área geográﬁca menor e têm 50 Estados.
Senador Geraldo Mesquita, se olharmos – atentai bem!
– o mapa dos Estados Unidos, veremos que ele parece
um traçado de azulejo; já o nosso é desproporcional.
Então, aqui desperto o Congresso para ter o
rumo de reestudar esses projetos de criação de novos
Estados. O Piauí, por exemplo, é disforme, começa
estreito no litoral e termina largo na Bahia. Defendo
sua divisão em dois Estados, fazendo surgir o Estado
do Gurguéia.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior, que, ontem, foi muito contundente ao fazer uma
análise da educação no País. Faço uma homenagem
ao seu pronunciamento, que foi realista, contundente,
para acordar – como diz o Hino Nacional, “em berço
esplêndido” – o nosso Governo quanto à educação no
País. Este Senado funciona tão bem, que recebi um
e-mail e quero homenageá-lo. A pessoa que escreveu
o e-mail é do Maranhão, de Tutóia, e diz que conhece meu ﬁlho Francisco Júnior, que mora em Tutóia.
Francisco Pimentel Diniz Neto faz uma homenagem
ao professor:
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Professor, mestre sonhador...
és para muitos
pai, amigo e doutor
conselheiro e motivador.
Patrimônio nacional
cidadão trabalhador
que ultrapassa 40 horas semanais
eterno estudante e pesquisador.
Desvalorizado, muitas vezes injustiçado,
autêntico e valente
que rega sementes
desabrochando ﬂores únicas e diferentes
Amado e respeitado
Inteligente e gabaritado
singelo aprendiz
educador feliz!
Está em todos os lugares
nas tribos e ilhas
no campo e na capital
nas favelas e no pantanal,
enfrentando desaﬁos
crises e conﬂitos
sinônimo de guerreiro
crítico, ético e verdadeiro.
Viva! Paulo Freire
grande defensor
da liberdade e esperança
do docente animador.
Parabéns professores, mestres sonhadores...
Neto Pimentel”
Neto Pimentel, o autor dessa homenagem, é do
Maranhão.
E foram contundentes as palavras de V. Exª, que
dissecou a educação no Brasil.
Tem a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, que
preside esta sessão, nesta sexta-feira, dia 16 de outubro.
Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, Senador
Mão Santa, preparei-me para falar hoje sobre dois projetos de lei de minha autoria que autorizam o Poder
Executivo a instalar escolas técnicas no meu Estado.
Vou abordar esse assunto, mas não posso me furtar,
de maneira alguma, de fazer comentários sobre a caravana eleitoral empreendida pelo Presidente Lula e
por sua candidata de algibeira pelo Nordeste e suas
palavras infelizes, mais uma vez.
Senador Mão Santa, ontem à noite, assistindo ao
jornal da Band, presenciei o jornalista Joelmir Beting
fazendo um comentário que é de uma clarividência
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incrível. Ele, analisando a passagem do Presidente
da República – está lá nas margens do rio São Francisco –, primeiro, citou números. São bilhões previstos
para serem gastos na obra de transposição do rio São
Francisco. Mencionou centenas de milhões previstos
para serem utilizados neste ano. E, para surpresa de
todos nós, brasileiros, conclui que uma fração muito
pequena desse valor o Governo Federal conseguiu
executar este ano ainda.
Hoje, lendo os jornais, as declarações infelizes
do Presidente da República, atirando para todo lado,
agredindo o Tribunal de Contas, agredindo a Justiça
brasileira, agredindo pessoas, eu me dei conta de que
não resta outro caminho ao Presidente da República
a não ser atirar para todo lado, agredir todo mundo,
Senador Mozarildo, porque, na verdade, o Presidente
não tem o que mostrar, fora o programa Bolsa Família,
que, aliás, não foi iniciativa sua. O Presidente mudou
o nome do programa, ampliou o programa. Parabéns
para ele! Mas, fora isso, o Tribunal de Contas dá a chave da questão. Está aqui, e, mais uma vez, vou citar.
Só no meu Estado, Senador Mozarildo, de 27 obras
importantes, 18 estão com recomendação do Tribunal de Contas de retenção cautelar de recursos, por
irregularidades veriﬁcadas na sua execução, e nove
delas estão com irregularidades graves. É impressionante! Isso se dá só no Acre, um pequeno Estado da
Federação. No restante do País, o Tribunal de Contas
identiﬁca dezenas e dezenas de obras na mesma situação, ou seja, o tal do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), um programa midiático, tem seu nível
de execução que é uma titica, Senador Mozarildo. A
verdade é essa.
Então, agora, entendo por que o Presidente da
República tem de sair por aí agredindo todo mundo,
no seu delírio chavista. Penso que o Presidente tem
uma inveja danada do Chávez, porque lá o Chávez
fala, e não há oposição no Parlamento. O Presidente
deve se sentir muito incomodado quando alguém vem
a este Parlamento e chama atenção de sua postura
ou descompostura pública.
Ora, tenha dó, Senador Mão Santa, tenha paciência! O Presidente da República deﬂagrou um processo eleitoral antecipadamente. Está aí numa caravana
eleitoral pelo Nordeste brasileiro, com sua candidata
a tiracolo, de algibeira. O Presidente deveria ter mais
respeito com o Poder Judiciário brasileiro, que, talvez,
olhe de forma até complacente demais esse périplo que
o Presidente da República realiza no País, numa clara
antecipação do processo eleitoral. Agride o Tribunal de
Contas, ofende o Tribunal de Contas, ao qual devia era
agradecer. O Presidente deveria agradecer.
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Portanto, eu me dei conta – e concluo agora,
Senador Mozarildo – de que não resta alternativa ao
Presidente da República, a não ser sair por aí atirando a esmo, agredindo esse ou aquele, instituições sérias e compenetradas no nosso País. Agora, deu para
agredir até a Igreja. A gente abre o jornal, e está aí o
Presidente agredindo, ofendendo a Igreja, o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, pessoas que exerceram
cargos públicos. Eu me dou conta de que o Presidente
não tem escapatória, tem de fazer isso, porque não tem
mesmo o que mostrar, Senador Mozarildo. A verdade
é essa, a verdade é essa.
Esse Governo se notabilizou, na sua primeira
edição, por ser campeão de corrupção, Senador Mozarildo. Está aí o mensalão que não nos deixa mentir.
O Judiciário está apreciando uma denúncia do Ministério Público que envolve, em uma denúncia de formação de quadrilha, quarenta amigos e ex-colaboradores
do Presidente da República. Isso não é pouca coisa,
não! Isso não é pouca coisa, não! Nisso aí, o Governo Lula é campeão! Como ele mesmo diz, nunca, em
tempo algum, alguém superou esse Governo no nível
da prática de corrupção. E vem agora o Presidente da
República ofender instituições sérias e consagradas
no nosso País, em campanha eleitoral, aberta, deﬂagrada claramente, escancarada. É uma vergonha isso!
É uma vergonha!
Falo isso com tristeza, Senador Mozarildo. O Presidente da República deveria cuidar de mandar seus
bancos oﬁciais resolverem a questão dos seus servidores. Os servidores da Caixa Econômica e do Banco
da Amazônia ainda estão paralisados, por insensibilidade das direções desses Bancos e por consequência do Governo mesmo, porque esses Bancos são do
Governo Federal, são Bancos estatais. Os bancários
da rede privada se entenderam com os banqueiros,
acertaram-se com eles. O Presidente da República,
em vez de falar sandices por aí no Nordeste, deveria
determinar a seus dirigentes da Caixa Econômica e
do Banco da Amazônia a se entenderem com seus
servidores e terem respeito pelos servidores. Em vez
disso, ﬁca falando bobagem por aí, agredindo pessoas e instituições.
Isso é uma pena, Senador Mozarildo! Concedo
a V. Exª um aparte, com muito prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª me
concede um aparte, Senador Geraldo Mesquita?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu já
estou com o aparte.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – O Senador Mozarildo já está com o aparte.
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O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo Mesquita, V. Exª falou que não compreende
por que o Presidente Lula está fazendo isso.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Não, falei que, agora, compreendo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Aliás,
V. Exª disse que compreende isso, mas não compreendo isso, não consigo compreender isso. O Presidente
Lula, com essa aceitação nas pesquisas, estando a
um ano e dois meses do ﬁnal do seu mandato, mesmo que as obras estivessem atrasadas, por irregularidades ou por má gestão dos seus Ministros, que não
sabem aplicar os recursos adequadamente, poderia
dizer claramente: “Estou fazendo minha parte, a parte
que me cabe fazer”. Mas acontece que o Presidente
não está fazendo a parte na questão de gestão. Como
Presidente, não manda nos Ministros dele. É um saco
de gato, um Ministro briga com outro: o da Agricultura
com o do Desenvolvimento Agrário, o da Agricultura
com o do Meio Ambiente, o dos Transportes com o do
Meio Ambiente. Então, é uma confusão. E aí, evidentemente, quem, na verdade, administra é a Chefe da
Casa Civil, a candidata dele, e ﬁca esse descompasso.
Mas o que me deixa preocupado aqui, como médico
inclusive, analisando o comportamento do Presidente
Lula, líder deste País, eleito e reeleito, que, segundo
os institutos de pesquisa, tem de 60% a 80% da aprovação da população, é que o Presidente tinha de ter
tranquilidade, para não ﬁcar fazendo essa campanha,
uma tentativa de desmoralização das instituições, sem
necessidade. Os jornais de hoje, por exemplo, deixamme pasmo. Primeiro, o editoral de O Estado de S.Paulo
diz: “O palanque do São Francisco”. Na verdade, até
mesmo o Presidente disse que era um comício, quer
dizer, saiu espontaneamente da realidade do que estava fazendo e disse que era um comício. E lá ironizou o Serra, que nem estava lá, e atacou o Tribunal de
Contas da União, a Justiça e o Bispo, que é contra a
transposição, como se não tivesse direito o Bispo ou
qualquer cidadão de ter uma opinião contrária. O que
é pior: atacou políticos que, segundo o Presidente,
têm duas caras. Eu queria saber quem são os políticos de duas caras. O Presidente deveria nominá-los,
porque, inclusive, podem estar ao lado dele, fazendo
jogo duplo. E disse que o Brasil não é mais governado por coronéis, que os coronéis governaram o País
por quinhentos anos. Então, como são 509 anos de
Brasil, desde o período colonial, por nove anos não
somos governados por coronéis. Quais serão os nove
anos? Será que são sete anos dele e mais dois anos
do Fernando Henrique? Porque ﬁcaram de fora nove
anos. Disse que, durante quinhentos anos, foram os
coronéis que governaram o País. Mas quais coronéis?
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O Presidente deveria mencioná-los. Será que alguns
desses coronéis de que está falando não estão ao lado
dele? O Presidente não devia fazer esse tipo de coisa com os brasileiros que governaram o País ou que
governaram os Estados durante um tempo em que
ele não era Presidente. O Presidente gosta muito de
dizer, já cunhou... Estou até lendo um livro, Senador
Geraldo Mesquita, cujo título é Dicionário Lula, para
ver como o Presidente Lula é bom com frases de efeito. Mas, agora, o Presidente está descompensando.
E, como eu disse, como médico, ﬁco preocupado se
o equilíbrio emocional do Presidente está correto, se
não está tendo algum desvio, porque é preocupante o
Líder do País ter esse tipo de conduta. O que dirá um
adolescente, um menino que assiste às falas do Presidente? O que ﬁca na imagem do cidadão comum que
vê o Presidente dizer essas coisas abertamente, como
ele diz, num comício oﬁcial? Fico realmente triste de
ver um País que atingiu o estágio que atingimos... E o
Presidente Lula é um exemplo de como a democracia
pode fazer mudanças, porque, do contrário, ele não
estaria aí. O Presidente ﬁca atacando as principais
instituições democráticas. O Legislativo nem se fala,
pois o Presidente já disse que há trezentos picaretas
na Câmara. Agora, ataca o Judiciário, o Tribunal de
Contas da União. Isso é realmente muito ruim, partindo
de quem tem a obrigação de zelar pela Constituição,
de zelar pelas instituições que garantem a democracia
no País. Fico muito triste com isso e lamento que, no
ﬁnal de um governo que tem a aprovação popular, o
Presidente esteja descompensando com essas frases
de efeito, insuﬂando, portanto, a população contra as
instituições democráticas.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti,
por suas reﬂexões, que contribuem decisivamente para
a linha de raciocínio que formulei há pouco a respeito
da caravana eleitoral do Presidente da República.
Concedo um aparte ao Senador João Pedro,
com muito prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Geraldo Mesquita, do importante Estado do Acre, ouço
V. Exª e gostaria de dialogar com V. Exª. Respeito o pronunciamento de V. Exª, na condição de um dissidente
do PMDB, porque o PMDB faz parte do Governo. Está
sendo discutido o papel relevante do PMDB...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC) – Sou dissidente com muito orgulho, Senador.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Não é
isso?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com muito orgulho.
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O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Vejo isso.
O Brasil todo acompanha o PMDB, o PMDB com os
Ministérios, o PMDB é importante nas votações nesta
Casa, e V. Exª faz oposição.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Com muito orgulho.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª faz
oposição, e respeito isso. Mas eu gostaria de ponderar
com V. Exª que, primeiro, penso que há um setor da
mídia que faz oposição ao Governo. Essa é a verdade. O nosso Governo não tem a oposição apenas do
Democratas e do PSDB, mas também de um setor da
mídia que é contra esse projeto e que diz que “essa é
uma viagem eleitoral, a campanha está antecipada”.
Esse é um equívoco; com isso, tenta-se atingir o projeto
político do Governo. O Presidente está passando por
canteiros de obras do Governo Federal. Meu Deus, o
Presidente não pode visitar as obras do seu Governo?
Quer dizer que é democrático a imprensa não permitir
que o Presidente visite as obras de revitalização do
São Francisco? Não é transposição, e esse é outro erro
da mídia brasileira. No Senado, neste plenário, com
artistas e com intelectuais, foi feito o debate sobre a
revitalização do rio São Francisco, um rio importante
sob o ponto de vista cultural, econômico e social para
centenas de cidades. Então, o Presidente está visitando obras, indústria de vinho, plantios de uvas – uvas
no Nordeste! –, e aí um setor da mídia diz que isso é
campanha. Essa é a ponderação. V. Exª tem o direito
de fazer oposição, de fazer a crítica, mas chamar uma
visita de trabalho de campanha eleitoral? Quero, com
tranquilidade, discordar desse adjetivo que é dado a
um trabalho normal de um Presidente que não é candidato à reeleição. O Presidente ainda tem um ano e
dois meses de trabalho. Ou seja, o Presidente tem de
ﬁcar preso no Palácio do Planalto? Não pode sair por
que é eleição, por que antecipou? O Presidente precisa viajar não só para o rio São Francisco. Espero que
possa visitar o Purus, o Amazonas, o Brasil, fazendo
o melhor pelo Brasil. O Governo tem feito muito pelo
Brasil. Não vai fazer tudo, mas é, sem dúvida alguma,
um Governo que tem méritos. Vou continuar ouvindo V.
Exª e respeito a opinião de V. Exª na condição de Senador de oposição, que tem o direito de fazer a crítica,
mas estou fazendo o aparte para discordar, peremptoriamente, da aﬁrmação de que essa é uma viagem
eleitoral; é, sim, viagem de trabalho. O Presidente não
pode ﬁcar isolado no Palácio do Planalto, impedido,
por conta das eleições que vão acontecer, de sair e
de visitar suas obras. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu lhe agradeço, Senador João Pedro. Em
respeito a V. Exª, vamos fazer o seguinte: vamos fazer

Sábado 17

441

52403

de conta que, de fato, não se trata de uma caravana
eleitoral, em que pese o fato de o próprio Presidente
da República, em seus discursos, nessa caravana,
referir-se, sistematicamente, ao processo eleitoral,
propor, inclusive, uma eleição plebiscitária. Se isso
não é manifestação de antecipação de uma campanha eleitoral, não sei mais o que é. Mas vamos fazer
de conta que não se trata disso. O povo brasileiro não
é besta, eu não sou besta, todos estão cientes do
que está acontecendo. E cada um que assuma sua
responsabilidade!
Já que me referi à greve, que permanece, dos
bancários da Caixa Econômica e do Banco da Amazônia, que são Bancos federais, quero destacar apenas um e-mail do Manoel Façanha Tavares Neto, que
é Diretor de Imprensa do Sindicato dos Bancários do
Acre, que faz algumas considerações sobre o que falei
e que diz que a greve da categoria continua na Caixa
Econômica Federal e no Banco da Amazônia.
O Banco regional trava discussões a respeito da
distribuição, da participação dos lucros e resultados,
apesar de aﬁrmar que seus funcionários são o maior
patrimônio da instituição, mas, na hora de valorizar,
negam o discurso. Já na Caixa Econômica Federal,
a distribuição da PLR também trava um acordo entre
empresas e grevistas. É a apreensão de uma categoria importante de bancários, de bancos oﬁciais, que
continua ainda nesse impasse, por intransigência dos
dirigentes dessas instituições.
Mas, como eu havia me comprometido e anunciado, quero tratar de um assunto que me é muito caro,
Senador Cassol.
Em 2005, no Brasil, havia 71 Centros Federais
de Ensino Técnico (Cefets), 37 escolas agrotécnicas
federais, 30 escolas técnicas vinculadas a universidades e uma escola técnica federal no Rio de Janeiro.
Em documento oﬁcial do Ministério da Educação daquele mesmo ano, denominado Criação de Escolas
Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais,
estava registrado textualmente:
“Decorridos 95 anos da criação das primeiras instituições federais de educação proﬁssional, não existe até hoje nenhuma instituição
federal de educação tecnológica nos Estados
do Acre, do Amapá e de Mato Grosso do Sul
e no Distrito Federal.”
Isso foi dito em 2005. Naquele mesmo documento, ainda se assinalava que, “em cada um dos
Estados do Acre e do Amapá, na Região Norte, está
prevista a criação de uma Escola Técnica Federal”. E,
em relação ao nosso Estado, ao meu Estado do Acre,
acrescentava-se:
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“Tomando-se por referência os estudos
promovidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, veriﬁcamos que os
indicadores educacionais do Estado do Acre
soam alarmantes: a taxa de analfabetismo
gravita em torno dos 35%; entre as pessoas
com mais de 25 anos, 48% não completaram
a quarta série do Ensino Fundamental, e 70%
possuem menos de oito anos de estudo; apenas 1% [da população] tem acesso a cursos
de formação proﬁssional de nível básico ou
técnico, sendo que o Estado possui apenas
duas escolas de ensino proﬁssionalizante,
ambas na área de saúde.”
O mundo todo se preocupa com a preservação
do meio ambiente e com o aproveitamento racional
dos recursos naturais. De nossas ﬂorestas, obtemos
atualmente alimentos, madeiras, medicamentos naturais e matérias-primas para a indústria de cosméticos,
além do extrativismo do látex, atividade tradicional do
Estado. Delas retiramos óleo de copaíba, açaí, pupunha e a folha da pimenta longa, usada como ﬁxador
de perfumes, além do urucum, empregado na indústria de cosméticos.
Uma escola técnica, Senador Mão Santa, voltada
para a nossa vocação natural poderia, há muitos anos,
proporcionar riqueza para o Estado, renda e bem-estar
para a nossa população e progresso cientíﬁco e econômico para todos. O mais grave é que essa escola
técnica já existiu em 1940, foi transferida, no ano seguinte, para o Estado do Amazonas, dando origem à
atual Escola Agrotécnica de Manaus.
Técnicos em agroindústria, agropecuária, ecologia
e meio ambiente, manejo ﬂorestal, recursos pesqueiros e zootécnica poderiam proporcionar ensinamentos
e difundir técnicas para o aproveitamento racional de
nossos recursos naturais, assegurando trabalho e emprego para alguns milhares de nossos conterrâneos.
Foi em face dessa realidade que, em maio de
2005, apresentei projeto de lei autorizando o Poder
Executivo a criar a Escola Agrotécnica de Rio Branco
e, em agosto de 2006, a Escola Técnica Federal de
Construção Naval de Cruzeiro do Sul, que contaria com
um estaleiro-escola destinado à formação de mão de
obra especializada em construção naval de natureza
artesanal. As duas propostas, diga-se de passagem,
foram aprovadas pelo Senado: a primeira foi aprovada em 14 de dezembro de 2005, e a segunda, em 13
de dezembro de 2006. Os projetos estão na Câmara
dos Deputados.
Uma pequena parcela do que gastam os governos com propaganda de seus feitos e publicidade de
suas promessas teria permitido a materialização des-
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sas duas escolas técnicas, que tornariam não apenas
o Brasil e o Acre um País e um Estado melhores do
que são hoje, mas também consumariam medidas
que iriam beneﬁciar sucessivas gerações de acreanos,
cumprindo o que, mais do que um direito, é um dever
do Poder Público.
Se todos juntos reclamarmos que se cumpra a
promessa do Governo Federal de instalar as escolas
técnicas prometidas ao Acre e que o Ministério da
Educação há anos anuncia que serão criadas e se
as autoridades estaduais e municipais se juntarem a
esse pedido, seguramente seremos atendidos. O Acre,
como o Brasil, precisa de ação do Poder Público, mais
do que de vagas promessas que não saem do papel,
permanecendo como meras intenções daquelas de
que o mundo está cheio.
As escolas técnicas de que os jovens acreanos
necessitam não constituem um favor dos governos, mas
um dever que dará oportunidade de educação para os
jovens, empregos para muitos e benefícios para toda a
coletividade. Senador Mão Santa, qualquer nação só
progride quando os homens públicos, acima de suas
divergências, são capazes de se unir em benefício de
seu povo, na busca do progresso, do bem-estar de
seus habitantes e de benefícios, como a educação, o
ensino e o conhecimento, com os quais são capazes
de superar obstáculos e diﬁculdades, para que todos
possamos viver em um País melhor do que aquele que
herdamos de nossos antepassados. Esse é o sonho
que nos falta ver realizado.
Agradeço-lhe a tolerância do tempo, Sr. Presidente.
Era o que eu tinha a dizer, nesta manhã de sexta-feira.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Sadi Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Após o pronunciamento do ilustre Senador Geraldo
Mesquita, concedo a palavra ao próximo orador, o Exmº
Senador Mão Santa, pelo tempo de 20 minutos.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Cassol, que preside esta sessão de sexta-feira,
16 de outubro; Parlamentares na Casa; brasileiras e
brasileiros, aqui, e os que nos assistem pelo sistema
de comunicação do Senado; hoje são 16 de outubro.
Mozarildo, no dia 18 de outubro, comemoramos o Dia
do Médico.
Ô Presidente Cassol, encanta-nos, encantou-nos
e nos encantará a proﬁssão de médico. Sou do Parti-

OUTUBRO 2009
Outubro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Social Cristão. O Lucas, o evangelista Lucas, era
médico. A própria passagem do Senhor nos encantou
não pelos discursos que Ele proferiu, que foram belos.
O Pai-Nosso é um belo discurso do Cristo. As bemaventuranças também: “Bem-aventurados os que têm
fome e sede de justiça”.Mas, Mozarildo, fé sem obras
já nasce morta. Cristo saiu para as obras. Isso é que
nos faz seguir Cristo. Uma das primeiras obras Dele
foi saciar a fome, multiplicando alimentos: pão e peixe – o peixe é o símbolo do meu Partido, do Partido
Social Cristão do Brasil, o que mais cresce no Brasil,
porque tem sua doutrina cristã.
Cristo encantou a todos, ô Mozarildo, justamente
quando ele foi médico, quando ele usou a sua força e
teve o poder de cura, de fazer cego ver, aleijado andar, mudo falar, surdo ouvir, de livrar endemoninhado
e limpar os corpos dos leprosos, com a força, ainda,
do renascer. Ao visitar doentes como Lázaro, alimentar os famintos, dar água a quem tinha sede, vestir os
nus, visitar os Pedros, assistir os doentes, ele tornouse mais grandioso.
Com essa inspiração histórica, sem dúvida nenhuma, uma das coisas que me encantou, ô Mozarildo,
foi o nosso Simón Bolívar. Dom João XVI disse: “Filho, coloque essa coroa na cabeça antes que algum
aventureiro a coloque”. Esse aventureiro a que ele se
referia era Simón Bolívar. Simón Bolívar estava libertando todos os países, derrubando todos os reinos.
Ele nasceu onde reina hoje o Chávez, saiu e andou
também pela Colômbia.
Ô Mozarildo, eu, quando era Deputado, fui, em
uma excursão, a Bogotá, à Clínica Pró-Família, para
um curso de planejamento familiar. Fui à praça principal, e bem próxima da praça tinha a casa de Simón
Bolívar. João Pedro, quando V. Exª for... Aí eu fui a
uma casinha branquinha, um sobrado – ele nasceu
em Caracas, mas morou onde ele libertou –, e tinha
uma estátua. Na estátua, estava escrito, ô Mozarildo,
que ele tinha sido tudo: soldado, cabo, sargento, capitão, major, coronel, marechal, comandante-em-chefe,
ditador, presidente e El Libertador. Aí, ele disse, João
Pedro, que abdicaria de todos esses títulos, mas não
abdicaria de ser um bom cidadão. O Chávez deveria
ler isso, mas não leu e ﬁcou ali, não é? “A ignorância
é audaciosa”, repetia meu professor de cirurgia, Mariano de Andrade.
Eu quero dizer também que Deus e o povo me
proporcionaram ser um bocado de coisas. Estou aqui
depois de ter recebido um bocado de títulos. Cheguei
aqui hoje e posso dizer: somos pais desta Pátria. Mas
quero dizer também, Mozarildo, que abdicaria de todos
esses títulos que tive ao longo da minha vida – muitos
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–, mas não abdicaria de ter sido um médico, um bom
médico. Essa é a homenagem que quero fazer.
Sou orgulhoso. Aprendi, como reza a Organização
Mundial da Saúde, que saúde não é apenas ausência
de enfermidade ou doença, mas o mais completo bemestar físico, mental e social. Daí o médico adentrar a
política, porque ele, na política, como nós ﬁzemos,
como todos os médicos ﬁzemos – orgulhosamente,
somos simbolizados pelo maior de todos, Juscelino
Kubitschek –, pode fazer o bem-estar social, combater o pauperismo, a miséria e a fome. Daí os médicos
adentrarem a política, por vocação, por entendimento
e por amor. Sem dúvida nenhuma, atentai bem, brasileiros e brasileiras, porque a exercitamos com a maior
grandeza – tem uns que dizem que até a exercitamos
como um sacerdócio –, somos melhores, somos mais
preparados. É a única proﬁssão cujo juramento já é um
código de ética, o Juramento de Hipócrates, e é de ética que a sociedade e a democracia precisam.
Entendam, ética, eu sou do Piauí e entendo o
povo, é vergonha na cara. É disto que nós precisamos
– brasileiras, brasileiros e nós, políticos –, de vergonha
na cara, pois a proﬁssão, o Pai-Nosso... Assim como
Sócrates foi o pai da sabedoria, Platão, da política, e
Galeno, da Farmácia, Hipócrates foi o pai da Medicina. Ele exigiu um juramento, uma ética, e o dia 18
consagra-se aos médicos.
Gastei os melhores anos de minha vida para
buscar ciência e consciência, e, com ciência, servir a
minha gente.
Estamos aqui. Mozarildo, nós damos valor à etiologia. A etiologia estuda a origem das coisas. Se tem um
doente com febre, ninguém está nem aí, nem com convulsão. A gente quer saber a causa. Isso é etiologia.
Brasileiros e brasileiras, eu vou dizer a causa. A
causa das falácias dessa democracia não é nossa, dos
médicos. Eu citei um, apenas, e vou citar dezenas e
centenas: Juscelino Kubitschek, médico como eu, de
Santa Casa, cirurgião, prefeitinho, Governador, humilhado e cassado bem aí. Bem aí, ele foi cassado, e é
um símbolo. Ele disse, além de deixar essa obra que
você vê, que é melhor ser um otimista. O otimista pode
errar, mas o pessimista já nasce errado e continua errando. Este foi o nosso patrono: Juscelino.
Mozarildo, eu quero confessar aqui, para o Brasil, que sou médico, encantado pelos médicos, e, de
repente, o povo de minha cidade me elegeu Prefeito.
Mozarildo, eu quero confessar – e adentra Gim Argello, que é metido a machão, a corajoso –, aqui, que
fui eleito Prefeito de minha cidade e, aí, eu tive medo.
Medo, medo.
Está ouvindo, João Pedro? Interessante, não é?
Quando eu vi, me tornaram, como se torna numa desti-
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nação. Eu não dormia, com medo, João Pedro. Eu dizia
assim: E agora, Mão Santa? Deus guiou suas mãos
para curar um aqui, outro ali. Agora Prefeito?
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O
meu templo sagrado, a minha igreja, era uma sala de
cirurgia: “fazer o bem sem olhar a quem”. Eu estava
com medo. E se aproximava o dia primeiro, e aumentava, Cassol, o medo. Eu dizia: “Vou me lascar. Está
tão bom aqui como cirurgião...” Senador João Pedro,
eu fui um bom cirurgião: era o Pelé fazendo gol; o Roberto Carlos cantando; o Dom Hélder celebrando, e eu
operando. E eu dizia: “Vou me lascar! Como eu entrei
nessa fria de ir para a prefeitura”.
Aí, acredito em Deus, acredito no estudo, que
leva à sabedoria, e comecei a estudar, de noite, administração. Vi que Getúlio foi um grande brasileiro e
administrador. Este País teve o Dasp – Departamento
Administração do Serviço Público –, tinha escolas de
serviço público. Tem um livro de Wagner Estelita, Cheﬁa
e Administração. E eu estudei e eu aprendi. Fui ler o
primeiro livro de administração, Henri Fayol, unidade
de comando, unidade de direção, planejar, designar,
coordenar, orientar e fazer o controle. Aí estão as faculdades de administração.
João Pedro, estava bem próximo do dia primeiro;
Cassol, e o medo. Eis que eu estava lendo de madrugada, Adalgisa dormia, e eu peguei um livro, Best&Taylor,
de capa amarela, um mago da Administração. Aí, no
meio do livro, Cassol – eu, com medo de ser Prefeito:
“Vou-me lascar; eu não sei administrar, eu sei operar”
–, e lá pelo meio do livro Best&Taylor disse: “Administrar é fácil. É como um cirurgião: tem de ter coragem,
tem de trabalhar em equipe, tem de saber começar e
terminar, tem de dividir em etapas”. Aí eu disse: “Ah
é? É como cirurgião?”. Aí eu tomei coragem, tomei
forças. Lá, ele dava o exemplo de cirurgião: domínio,
liderança, coragem, saber começar e terminar. Se eu
dava uma anestesia raquidiana para operar um pobre,
eu tinha 45 minutos para fazer a operação. As minhas
obras todas terminaram porque em etapas; foi assim
que Juscelino deu certo.
Aprendi, João Pedro, que o pré-operatório que
fazemos é o planejamento; que a obra é a operação
em si, é o que chamamos de transoperátorio; e o pósoperatório, o acompanhar, é o controle que o Tribunal de
Contas tem de fazer. Então, para onde se vai, leva-se
à nossa formação proﬁssional. Foi assim que Juscelino se tornou o mais aperfeiçoado administrador: sua
vocação de cirurgião.
Foi assim que nós chegamos aqui, depois de Secretário de Saúde de dois Municípios do Piauí, depois
de Prefeito de minha cidade e de governar o meu Estado. E é isso. E é a isso que queremos prestar homena-
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gem. E o Piauí, através de mim, com muita autoridade,
esse Piauí construiu Brasília... Gim Argello, são 300
mil piauienses aqui, que ﬁzeram desta a mais encantadora cidade do mundo, porque tem 300 mil piauienses, por isso Brasília é importante. Somos a segunda
colônia daqui. Quando vocês andarem, entrarem na
Catedral, agradeçam aos piauienses. Só perdemos
para a colônia dos mineiros, porque Juscelino veio na
frente. Somos 300 mil piauienses aqui. Daí esta cidade
ter a bravura do homem piauiense, ter a ﬁdelidade da
mulher piauiense. Está vendo, Pedro Simon: Brasília,
ﬁlha da coragem dos homens piauienses e da ﬁdelidade das mulheres piauienses!
O Piauí, no Dia dos Médicos, eu o represento.
Pedro Simon, Getúlio Dornelles Vargas, ao adentrar no
Governo, botou tenentes em quase todo o Brasil. No
Piauí, nós nos livramos do tenente e ﬁcou um médico:
Leônidas Melo, que fez o Hospital Getúlio Vargas, o
maior de todo o Nordeste e Norte. Foi ícone. “Um bem
é acompanhado de outro bem”. Surgiu o Sanatório
Meduna, o maior hospital psiquiátrico do Norte e Nordeste, por Clidenor Freitas. Teresina, hoje, é excelência
em referência de Medicina, são quatro faculdades de
Medicina. Quatro faculdades!
E eu, um dos seus governantes médicos, coloquei aquele Estado na era do transplante. Mozarildo,
eu vi e assisti os bravos médicos fazerem lá transplante
cardíaco com êxito, Mozarildo!
Então, o povo, agradecido, deu ao Piauí vários
Governadores médicos: Leônidas Melo; Eurípides
Aguiar; Rocha Furtado; Tibério Nunes; Dirceu Mendes
Arcoverde, que tombou nesta tribuna em seu primeiro
discurso de Senador; Lucídio Portela, Senador austero,
irmão mais velho de Petrônio Portela – Lucídio Portela,
que também por aqui passou; era o mais velho e foi ele
quem deu força à grandeza de Petrônio –, e eu, que fui
Governador daquele Estado por duas vezes.
A deferência do povo ao médico é tão grande que
hoje temos, João Pedro, dos candidatos, todos extraordinários, quatro médicos disputando a preferência do
povo do Piauí. O Vice-Governador, um médico extraordinário, foi Líder de meu Governo. Ele é neurocirurgião;
um homem de muita força. O Deputado Marcelo Castro,
professor de psiquiatria, Líder, Deputado Federal pelo
PMDB, participou do meu Governo – e eu o agradeço –
como Presidente do Iapep e Secretário de Agricultura.
Flávio Nogueira, um excelente e extraordinário homem,
que também participou do nosso Governo, e liderou o
PDT lá, e é um cirurgião-geral, toráxico extraordinário.
E o Prefeito da capital, Silvio Mendes, traumatologista,
ortopedista, que simboliza as forças oposicionistas.
Ele é, por assim dizer, como Winston Churchill comandando a Segunda Guerra Mundial, reunindo as forças
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libertadoras da democracia que buscam a alternância
do poder no Piauí e no Brasil.
E quero dizer que, aqui, no Senado, cinco Senadores engrandecem esta Casa: o Senador Mozarildo
Cavalcanti, o Senador Papaléo Paes, o Senador Tião
Viana, a encantadora Senadora Rosalba Ciarlini e eu.
E por que, Pedro Simon? Os médicos, nós não temos
culpa. O primeiro Senado da República – meditai e atentai bem, Pedro Simon, V. Exª que simboliza a história,
a virtude e a decência da política, porque nós vamos
buscar a causa dessa desgraceira de falta de ética na
nossa política –, atentai bem, Pedro Simon, lá no gabinete do Senador José Sarney olhava as “caras” dos
42 primeiros Senadores. Pedro Simon, Pedro Simon,
Pedro Simon, “em verdade, em verdade, eu vos digo”:
dos 42 – só os brasileiros, porque tinha um português
–, 22 eram da área jurídica. Que vergonha! De lá para
cá, fazem só leis boas para eles. Quanto ganha um
da área da Justiça? Quanto ganha uma querida professorinha, que ontem homenageamos? Novecentos
e cinquenta reais, e eles não deixam passar. Isso não
é falta de justiça, é falta de vergonha!
Nós votamos aqui um piso, não é, Pedro Simon?
Continuo o mesmo, obedecendo-lhe, seguindo-o, porque eu fui para o Partido Social Cristão. “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça”. Pedro Simon, quanto ganha a professorinha? Quanto ganha o
magistrado? Quanto ganha o “medicozinho”, o “soldadozinho”, os dentistas, a enfermeirinha? Pedro Simon,
precisaria um médico vir aqui para trazer a etiologia,
a doença é velha. De 42, 22 eram da área da Justiça,
dez militares – Duque de Caxias, Senador –, sete religiosos – Padre Feijó, exempliﬁcando –, dois médicos.
Nós já melhoramos, Mozarildo. Nós somos cinco hoje.
Atentai bem o que era o primeiro Senado e o que é
hoje. E esse pessoal da Justiça, Pedro Simon... Isso
aqui deveria ser como o Rotary. Eu sou rotariano. “Dar
de si antes de pensar em si”. “Quem não vive para
servir não merece viver”. Mas, Mozarildo, lá tem uma
coisa que nós não temos aqui. Ô Pedro Simon, medite e faça. Aqui tem que passar a ser como no Rotary:
não pode ter mais de 10% de uma classe não. A gente
não pode encher lá de médico não.
Eu entrei na vacância de um médico-cirurgião, Dr.
Cândido de Almeida Athayde. Quando ﬁquei veterano,
convidei outro médico. Tem que dar um freio aqui nesse
pessoal da área da Justiça. Eles não estão buscando
justiça, eles estão legislando em causa própria. Olhe
o salário dessa gente e olhe o das professorinhas, das
enfermeiras, dos soldados, dos médicos, dos geólogos e dos outros!
Pedro Simon, só quem pode dizer isso é o Senado da República. Eu sou o pai da Pátria, V. Exª é já

Sábado 17

445

52407

avô da Pátria, e avô é melhor do que pai. Está aí Barack Obama dizendo para o mundo: se não fossem os
avós dele, ele era um maconheiro.
E eu vi ontem uma reunião de aposentados, Pedro Simon. V. Exª fez vigília, trouxe a sua encantadora
esposa, namorou aqui a noite inteira, para dar solidariedade aos velhos. E eu, quando vi os velhos aqui chorando porque foram roubados nas suas aposentadorias
– “roubado”, o nome é esse, é lá no Piauí, o Piauí é
que é verdade. Fez-se um contrato, eles trabalharam,
descontaram, assumiram o compromisso, e hoje quem
pagou 10 salários por 30, 40 anos, com sonho, com
o propósito de ajudar os netos, recebe cinco salários;
quem pagou cinco, dois.
Pedro Simon! Ô Pedro! Pedro, você se lembra de
Cristo. O outro Pedro falhou três vezes. V. Exª nunca
falhou com o Brasil. Atentai bem, Pedro Simon. Aí, dizem que Barack Obama chamou o nosso Presidente
de “cara”, João Pedro: “É o cara”. Mas, se ele não resolver o problema dos aposentados, que nós, governo...
O governo não é ele não. Que se manque! O governo
não é mais L’État c’est moi . Somos nós, são os três
Poderes: é o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Ô
João Pedro, se ele não devolver o dinheiro dos aposentados e o Barack Obama vir os aposentados sofrendo,
humilhados, morrendo, alguns se suicidando, ele pode
completar a frase e dizer que “o cara” era “cara-de-pau”
e que o enganou.
Tem que devolver o dinheiro dos aposentados.
Isso não existe em país nenhum, em sociedade nenhuma, um fator redutor. Isso foi aprovado aqui por unanimidade. O projeto é do PT, é do Paim. Eu fui o Relator,
ele me convocou e eu o defendi na Comissão de Justiça, na Comissão de Economia, de Direitos Humanos,
de Assuntos Sociais e aqui, por unanimidade.
E, naquela Casa, onde o Luiz Inácio foi muito
verdadeiro, muito forte e muito certo, ele disse que
não quis voltar porque lá havia 300 picaretas. Eu acho
que aumentou. O projeto está lá. Está todo aprovado.
Não tem dinheiro? É dinheiro para país de fora,
é dinheiro para as Olimpíadas, é dinheiro para Carnaval – como é que não tem dinheiro? –, é para trio
elétrico, é para farra, é para política, é para se contratar pela porta larga, sem concurso. É! Sessenta mil
contratados! Um DAS-4 o Governador tem. Mas aqui
tem é DAS-6, Mozarildo, R$10.548,00. E não se pagam às professorinhas R$950,00. Que País é este?
Que injustiça é essa?
Então, eu queria dizer que o médico não tem culpa
disso. Em nome dessa decência, dessa coragem, dessa
dignidade, eu quero fazer a minha saudação a todos
os médicos do Piauí, a todos os médicos do Brasil. E
o nosso exemplo maior: Juscelino Kubitschek.
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E o povo tem esse pensamento. Tanto é verdade
que, para mim... O Presidente da Associação Piauiense
de Prefeitos é médico, Francisco Macedo; o Prefeito de
Teresina é médico; e dezenas de prefeitos são médicos,
mostrando que o povo acredita na classe médica.
Então, nossas últimas palavras. Recebi um e-mail
aqui, Dia do Médico. Vou terminar com ele em homenagem. Dia do Médico, política de ajuda ao médico e viceversa. Ele é da Direção Clínica do Pronto Atendimento
da Policlínica de São Paulo. Pede aos crentes em Deus
e em Jesus, a seus cultos, uma mensagem com essa
intenção para que, em cada coração, seja tomado um
momento de reﬂexão seguido de muitos atos e muitos
progressos para a saúde pública brasileira.
Esta é uma mensagem muito bem feita pelo Dr.
Francisco Mário de Azevedo, mostrando as diﬁculdades, as mazelas, os honorários baixos e o pedido de
apoio dos médicos.
O meu Partido é o Partido Social Cristão. Inspirado em Lucas, o evangelista e médico, e nas ações de
Cristo eu queria homenagear esse partido que mais
cresce no País. Tem dois médicos que são Deputados
Federais, viu, Mozarildo? Um é o Jorge Eduardo Amorim, Deputado Federal por Sergipe. E entrou agora o
Marcondes Gadelha, um dos nomes mais inﬂuentes
na medicina e na política da Paraíba e do Nordeste,
homem de uma inteligência privilegiada.
Ontem o Marcondes Gadelha veio aqui me convidar para a posse dele como Presidente do Partido
Social Cristão da Paraíba, ele que tem perspectivas
invejáveis na política desse Estado e do Brasil.
Lamento não poder estar lá no próximo ﬁm de
semana, pois esse Partido cresce não só na Paraíba,
mas no Piauí e no Brasil e é – como disse Francisco
Santos: onde haja desespero, seja a esperança – o
Partido da esperança por virtude.
Então, ao Gadelha,... Porque eu estarei em uma
missão internacional, representando o Senado da
República, em um encontro da cultura portuguesa e a
brasileira. Mas ao Marcondes Gadelha a nossa homenagem. São dois médicos do nosso Partido.
Então, oh Deus, oh, Deus! Oh Lucas, nosso patrono, abençoe os médicos do Brasil!
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Sadi Cassol deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Obrigado, Senador Mão Santa, que vai para
Portugal representar o Senado. Quantos dias?
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ligeiro. Só
três dias.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – É ligeiro. Três dias.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
do Estado de Roraima. V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador João Pedro, que preside a
sessão neste momento, quero falar, como também
falou o Senador Mão Santa, homenageando meus
colegas médicos, cujo dia se comemora no próximo
domingo, dia 18.
Eu queria apenas, antes de começar o pronunciamento propriamente dito, fazer uma pequena correção,
porque o Senador Mão Santa disse que nós éramos
apenas cinco médicos. Nós somos seis médicos aqui,
que são: o Senador Augusto Botelho, o Senador Mão
Santa, eu, o Senador Papaléo, o Senador Tião Viana e a Senadora Rosalba. Somos seis médicos. Dois
apenas faltando para ser um décimo da composição
do Senado, portanto.
Mas é verdade que, ontem, nós homenageamos
aqui os professores e eu tive oportunidade de falar do
quanto a proﬁssão de professor está desprestigiada,
sem a devida atenção que deveria ter. E falei de todos
os aspectos: da necessidade de termos qualidade de
ensino, de ter o professor bem pago, bem qualiﬁcado,
bem assistido. Não é muito diferente, e eu disse isso
ontem também, com relação aos médicos.
Este ano, em dezembro, vou fazer quarenta anos
de formado. Embora não exerça mais o dia a dia da
medicina, porque tinha que fazer uma opção entre fazer uma medicina bem feita ou fazer uma política com
toda a minha dedicação, optei pela segunda hipótese, porque entendi que o meu Estado, a minha região
Amazônica e o Brasil precisam realmente de pessoas
que se dediquem exclusivamente à atividade. No caso,
eu não tenho outra atividade, Senador João Pedro, a
não ser a de ser Senador. E tenho muito orgulho disso,
como tenho muito orgulho de ser médico.
E falando, portanto, da medicina, quero dizer que
a medicina é uma das mais antigas e celebradas proﬁssões de toda a humanidade. Em homenagem aos
médicos, o dia 18 de outubro lhes é consagrado no
calendário de efemérides brasileiras. No Brasil, país de
tradição cristã, o dia foi escolhido por ser, no calendário litúrgico, a festa de São Lucas, considerado desde
o século XV, como o patrono dos médicos.
A história narra que Lucas teria se formado médico em Antioquia, em correspondência à tradição de
desenvolvimento da medicina no Oriente muito antes
de alcançar o próprio Ocidente. Além de médico, Lucas é tido como pintor, músico e historiador, o que lhe
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confere status de intelectual em época em que os estudos eram privilégio de pouquíssimos.
Com o passar dos tempos, a proﬁssão de médico foi adquirindo contornos mais nítidos e deﬁnindo
especialidades, em função dos avanços do conhecimento sobre o funcionamento do corpo humano e das
terapêuticas para as suas disfunções.
O fato, Sr. Presidente, é que ser médico não é só
uma proﬁssão, é também uma vocação voltada para
o cuidado dos os outros, na intimidade do tratamento
do corpo e da mente de cada um.
A medicina, fundada, em seu início, em bases
muito mais de misticismo do que de ciência, foi adquirindo bases cientíﬁcas que permitiram que possa,
nos dias atuais, preservar e proteger a vida de todos,
mesmo que a natureza ainda lhe imponha limitações e
reveses na sua pretensão proﬁlática, isto é, preventiva
e também curativa.
Hoje, tornar-se médico exige esforço elevado e
especial dedicação aos estudos em faculdades exigentes, já na entrada, com vestibulares os mais difíceis,
porque mais concorridos.
Todavia, Sr. Presidente, infelizmente, para o Brasil, o exercício da medicina anda não atende aos objetivos sociais a que a proﬁssão se propõe, por causa,
principalmente e em primeiro lugar, da distribuição de
proﬁssionais dentro do território nacional. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem mais médicos do que o recomendado, que é de um para mil. Se
considerarmos o Brasil como um todo, nós estamos
em um índice muito bom. Ocorre que a distribuição de
médicos pelas regiões do País é muito desigual.
As regiões Sul e Sudeste, em particular os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, detêm a maioria
absoluta de proﬁssionais médicos do País, com um índice de 2,33 e 1,81 médicos para cada mil habitantes,
como eu mencionei, que é a recomendação da OMS.
A região Centro-Oeste segue com 1,76 médicos por
mil habitantes – e esse índice é bom –, índice puxado
pelo Distrito Federal, que é de 3,57 por mil habitantes,
o mais elevado do País. Poucos talvez saibam disso,
mas no Distrito Federal é onde existe o melhor índice
na relação médico/habitantes. Na extremidade oposta se situam o Nordeste, com 1,03, e o Norte, que é
o pior, com 0,85 médico por mil habitantes. Senador
João Pedro, nós que somos da região Norte, temos,
lamentavelmente, essa triste realidade.
Esses índices, Sr. Presidente, acompanham a
distribuição das escolas de medicina. É muito fácil
constatar isso. A distribuição acompanha a distribuição
de escolas de medicina pelo País, com forte concentração no Sudeste. O Sudeste, sozinho, tem 81 das
178 escolas de medicina do Brasil. Vejam bem, 81
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das 178 escolas de medicina do Brasil. Nas demais
regiões, as escolas se distribuem: 12 no Centro-Oeste,
37 no Nordeste, 31 no Sul e 17 apenas no Norte. E
isso porque recentemente se criaram novas escolas
na região Norte.
Eu inclusive tenho orgulho de dizer que, como
membro da Universidade Federal de Roraima, elaborei,
junto com outros dois colegas, o projeto de criação do
curso de medicina em Roraima. E eu vim defender, no
Conselho Nacional de Saúde, a criação desse curso,
que não teve muita receptividade, o que lamento, por
representantes de instituições médicas inclusive, porque tinham a ﬁlosoﬁa de que não se pode mais criar
escolas médicas no Brasil. Não se deve criar mais
escolas médicas onde já existem, mas tem que se
criar, como se criou no Acre, em Rondônia e, como
estou citando, em Roraima. Tivemos várias reuniões
do Conselho Nacional de Saúde para que pudesse,
enﬁm, o curso de medicina de Roraima ser aprovado.
E hoje, para surpresa de muitos, é um dos mais bem
avaliados do País. Já formou várias turmas e, portanto,
está criando a condição de que médicos lá formados
façam residência e voltem para lá porque criam vínculos com a região.
Mas esses índices, Sr. Presidente, acompanham,
como disse, a distribuição das escolas. Com tal distribuição espacial, não ﬁca estranho constatar que mais
da metade dos médicos existentes no Brasil, 329 mil
em 2008, se concentrava em um único Estado, São
Paulo. Dos 329 mil, 188 mil proﬁssionais estavam em
um Estado só, que é São Paulo.
Essa constatação nos leva a uma reﬂexão sobre
como inserir os médicos recém-formados no mercado de trabalho, incentivando-os a se deslocarem para
municípios onde há poucos ou nenhum. Comparativamente, meu Estado de Roraima não está em posição
tão desconfortável, já que seu IDB foi calculado com
valores de 2008, resultando em 1,15 médico por mil
habitantes. Mas aí já há uma explicação. É justamente
a existência de uma escola de medicina, já há vários
anos. E também, surpreendentemente, pela presença
de médicos cubanos que foram para lá, dentro de uma
política do Governo do Estado, à época, para suprir a
necessidade dos médicos no interior.
A distribuição dos médicos no País acaba por
obedecer à lei semelhante às escolas de medicina.
No Sul e Sudeste, predominam as escolas, no total de
112 – se somarmos Sul e Sudeste, 112 escolas – das
178 existentes, e os médicos, com 238 mil dos 329 mil
existentes. Quer dizer, o Sul e Sudeste sozinhos têm
quase a totalidade dos médicos: 238 mil dos 329 mil.
Enﬁm, Sr. Presidente, incentivar os novos médicos formados nas regiões mais ricas a se deslocarem

448

52410

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para regiões pobres ou carentes, reequilibrando-se o
índice de distribuição dos médicos do País, deve ser
uma prioridade para o Governo brasileiro. Para isso,
devem-se desenvolver estímulos, como empregos garantidos, subsídios para instalação de clínicas ou consultórios, mas, principalmente, infraestrutura hospitalar
nos Estados deﬁcientes de atendimento.
Em 2007, havia um médico para cada 1,5 mil habitantes no Estado do Maranhão. É um médico para
cada 1,5 mil habitantes no Maranhão, enquanto essa
proporção era apenas de um para 275 no Rio de Janeiro. Vejam, 1,5 médico para mil habitantes no Maranhão,
um médico para cada 275 habitantes no Rio de Janeiro
e um para cerca de 400 habitantes em São Paulo.
A distribuição desigual dos médicos pelo Brasil
é consequência de outro problema: a concentração
dos serviços de saúde, das escolas médicas e dos
centros especializados em regiões economicamente
mais favorecidas.
“Atualmente, mais de 400 municípios no Brasil
não contam com um único médico disponível à população.” Vejam bem, 400 municípios no Brasil não
contam com um único médico. “Isso leva o País a um
grande constrangimento, à medida que a saúde é um
princípio constitucional e um direito universal”, disse
Rômulo Maciel Filho, pesquisador do Centro de Pesquisas da Aggeu Magalhães da Fundação Oswaldo
Cruz, em Recife.
“Esses municípios estão concentrados fundamentalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”,
apontou o autor do livro Rumo ao interior: médicos,
saúde da família e mercado de trabalho, que acaba
de lançar pela Editora Fiocruz, ao lado de Maria Alice Fernandes Branco, também do Departamento de
Saúde Coletiva do CPqAM/Fiocruz.
“A lógica de desenvolvimento urbano concentrado no Sul e no Sudeste não só amplia as ofertas de
trabalho para os médicos, como também concentra
os aparelhos formadores desses proﬁssionais.” Hoje,
o Brasil conta com cerca de 178 faculdades de medicina, sendo aproximadamente 63% no Sul e Sudeste,
como já mencionei. Essa concentração está longe de
ser ideal, mas as condições já foram piores no início
da década.
A realidade do Brasil demonstra a necessidade
de descentralizar a formação dos médicos, levando
para centros menos desenvolvidos a formação técnica e dotando os municípios de infraestrutura de saúde adequada às modernas necessidades e práticas
médicas.
Como qualquer proﬁssional moderno, os médicos
necessitam manter-se atualizados com as evoluções
mais recentes da proﬁssão – diria até que mais do que
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muitos proﬁssionais, porque, aﬁnal de contas, lidam
com a vida, com a saúde das pessoas – e precisam
manter contato com outros proﬁssionais.
As escolas de medicina proporcionam, regra geral, esse cabedal. Todavia, desenvolver habilidades em
locais ermos e desprovidos de qualquer infraestrutura é extremamente difícil. E novamente quero chamar
a atenção para a nossa Região Amazônica – e falo
também do Nordeste e do Centro-Oeste. É preciso
que haja políticas públicas de apoio à prática médica;
não é apenas colocar o médico. Não adianta colocar
o médico, por exemplo, nesses 400 municípios que
não têm médico, com apenas um estetoscópio e um
tensiômetro; ele não vai resolver coisa nenhuma, se
não houver a infraestrutura, no mínimo, de um centro
de saúde adequado.
Sr. Presidente, portanto, nesse Dia do Médico,
que se comemora na segunda-feira, dia 18, desejo
felicitar meus colegas de proﬁssão pela abnegação
no cumprimento de sua missão de preservação da
saúde da população.
Com sua dedicação ao bem-estar individual e coletivo das pessoas, os médicos dão o suporte indispensável à elevação do Índice de Desenvolvimento Humano
de que o Brasil necessita, para alcançar patamar de
justiça social compatível com seu projeto de ingressar
no seleto clube dos países desenvolvidos.
Falta, ainda, que o SUS, idealizado como um
sistema democrático de atendimento universalizado
para todos os brasileiros, possa cumprir seu papel,
permitindo que nossos médicos cumpram o juramento
de Hipócrates em sua plenitude.
É muito importante discutir esta questão de uma
atualização do SUS. O SUS é um excelente programa,
bem idealizado, mas precisa ser ajustado. Inclusive, há
uma proposta do Governo, patrocinada pelo Ministro
Temporão, que é a das fundações estatais, para gerir
o sistema de saúde.
Há que mudar; há que se atualizar para a realidade nacional. E quero dizer especialmente aos meus
colegas de turma – em dezembro, agora, comemoramos 40 anos de formados – que me sinto muito feliz de
ser médico. Se começasse de novo, seria novamente
médico, porque amo a proﬁssão que abracei.
E quero citar aqui, Senador João Pedro, algumas
sugestões que, entendo, poderiam colaborar muito,
para mudar essa realidade da saúde no País. Primeiro, está dito, é a mudança da distribuição das escolas
de saúde nas regiões. Segundo, apresentei um projeto, que infelizmente não foi aprovado, que estabelecia
normas para registro do diploma de graduados em
escolas de medicina, enfermagem, farmácia, bioquí-
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mica, odontologia e ﬁsioterapia, quer dizer, em todas
as áreas de saúde.
Aqueles proﬁssionais formados nas escolas públicas, portanto, pagas pelo contribuinte, teriam, ao
ser graduados, um certiﬁcado provisório e seriam
deslocados, conforme as necessidades dos Estados
e do Governo Federal, para localidades onde teriam
que fazer um estágio de um ano, para só depois disso
terem o registro no Conselho Regional de Medicina
respectivo. Esse é um modelo que já foi adotado por
outros países, como a Austrália, e que deu certo. Isso
seria uma espécie de Projeto Rondon ampliado, porque
uma pessoa que se formasse em São Paulo poderia...
E aqui no meu projeto está previsto o seguinte: eles
iriam para municípios onde houvesse uma proporção
de menos de um médico por habitante. Então, já iriam
atender aos 400 municípios que não têm médico e a
mais uma porção de municípios. Até em São Paulo,
existem municípios que têm carência de médicos, embora a concentração deles seja muito grande.
Então, vou reapresentar esse projeto, porque
entendo que o cidadão que se forma em medicina ou
em qualquer outra área de saúde em uma universidade pública, seja municipal, seja estadual ou federal, foi
pago pela população, para se formar. Não é nada demais que tire um ano da sua proﬁssão, após formado,
para fazer uma pós-graduação em Brasil e, depois, ter
seu registro deﬁnitivo e poder trabalhar onde queira.
Com isso, teríamos uma política pública capaz de realmente levar o médico para onde mais se necessita
dele, que é o interior.
Quero também fazer o registro, Senador João
Pedro, de um projeto do Deputado Ribamar Alves, que
foi apresentado no ano passado e que altera o salário
mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas.
Acho que só estabelecer um salário nacional para
todos não acaba com essa desconcentração. É preciso que haja uma diferença, e o problema da saúde da
família tem essa diferença.
Contudo, o que acontece? Quero até pedir, para
terminar mais rápido o meu discurso, que sejam transcritas, como parte do meu pronunciamento, três matérias que li. Primeiro, “Médicos deixam Sergipe em
busca de melhores salários”; outra, “Interior do país
tenta atrair médicos com salários de até R$13 mil”; e,
ﬁnalmente, “Médicos buscam mais do que salário para
trabalhar no interior”.
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O que o médico busca além do salário condigno?
Condições de trabalho.
Como eu disse, não adianta colocar um médico
em um município “x” da Região Norte, ou da Nordeste,
ou da Região Centro-Oeste ou mesmo das Sul e Sudeste, onde não tiver médico, e ele vai para lá e não
há estrutura alguma para atender ninguém.
Há município neste País, Senador João Pedro – V.
Exª sabe disso – onde o que o prefeito faz pela Saúde
é comprar uma ambulância: quando ocorre algum problema, ele pega o paciente e o coloca na ambulância
para levá-lo ao município mais próximo para ser atendido. Temos inúmeros casos no Brasil, sobrecarregando a rede pública daquele município que tem uma estrutura, porque o prefeito do município vizinho ou não
tem dinheiro para fazer ou não se interessa em fazer,
e é mais fácil comprar uma ambulância para, quando
alguém passar mal, transportar para o município que
tem estrutura.
Quero encerrar o meu pronunciamento, repetindo
o pedido para que sejam transcritas essas três matéria, como parte integrante do meu pronunciamento,
mas, principalmente, desejando a todos os colegas
de todo o Brasil, colegas médicos e colegas médicas,
mas especialmente os do meu Estado de Roraima
que, hoje, fazem um baile em homenagem aos médicos e, no dia 18, farão a tradicional confraternização
com um churrasco. Vai ser a primeira vez que eu não
vou poder estar presente. Quero, portanto, mandar
um abraço a todos eles na pessoa do Presidente do
Conselho Regional de Medicina, Dr. Iran Gonçalves,
do colega Augusto Botelho que foi para lá. Portanto,
abraçar a todos e dizer que tenho por eles uma admiração muito profunda, porque, apesar dessas diﬁculdades do exercício da proﬁssão, eles não perdem a
fé de que é sempre possível fazer alguma coisa para
prevenir doenças, para curar doenças e para aliviar as
dores dos pacientes.
Parabéns, portanto, a todos os médicos do Brasil.
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.)
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2008
(Do Sr. Ribamar Alves)
Altera a lei nº 3.999, de 15 de dezembro
de 1961, que altera o salário mínimo dos
médicos e cirurgões-dentistas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera os artigos 5º e 7º da Lei nº 3.999,
de 15 de dezembro de 1961, que passa à vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 5º Fica ﬁxado o saláriomínimo dos
médicos em R$7.000,00 (sete mil reais) mensais, sendo o valor horário de R$31,81 (trinta
e um reais e oitenta e um centavos).
..............................................................
.......................................................................
Art. 7º O salário a que se refere o art. 5º
será reajustado anualmente pelo mesmo índice
de correção do salário mínimo”. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Para atender adequadamente um paciente, o
médico necessita ter uma boa qualidade de vida para
evitar que esse proﬁssional leve seus problemas pessoais para seu serviço, que hoje são vários.
Devido a má remuneração, os médicos acabam,
se endividando para poder pagar estudos e se atualizar. Em geral se observa que nos hospitais públicos
há um grande descaso com a saúde, onde médicos
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trabalham em condições precárias e tem que dar a
devida prestação do seu serviço ao paciente, que exige, e com toda a razão, um tratamento adequado por
pagar esse serviço através de impostos altos.
Uma melhora na remuneração dos médicos reduzirá a prática de trabalho em vários hospitais para
uma melhor remuneração, sendo que essa forma de
trabalho, acaba esgotando o medico e reﬂetindo no
seu tratamento aos pacientes, não dando tempo ao
medico estudar para poder se atualizar e oferecer um
bom atendimento ao seu paciente. Por isso esse projeto
entende que uma boa remuneração evita o acúmulo de
atividades que desgastam o médico. Portanto sendo
esse médico melhor remunerado evita o acúmulo de
trabalho e o deixa com uma maior qualidade de vida
para que possa se atualizar e não se preocupar com
problemas ﬁnanceiros.
A Constituição prevê “salário mínimo ﬁxado em
lei, nacionalmente uniﬁcado, capaz de atender às suas
necessidades vitais básicas e às de sua família, como
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado
periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo,
vedada sua vinculação para qualquer ﬁm” – capítulo
II, dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV. No cálculo
do DIEESE a família considerada é de dois adultos e
duas crianças.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres
pares para aprovação do que ora se propõe.
Sala das Sessões, de de 2008. _ Deputado Ribamar Alves, PSB/MA.
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O SR. PRESIDENTE (João Pedro. Bloco/PT –
AM) – Encerrado o discurso do Senador Mozarildo,
a Mesa acata a solicitação de inserção das matérias.
Fica atendida a solicitação de V. Exª.
O Sr. João Pedro deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao Senador João Pedro,
do PT do Estado do Amazonas.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mozarildo, que preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, neste ﬁnal de manhã de sexta-feira no Senado,
quero reﬂetir acerca das notícias e da forma como alguns
setores da mídia nacional tratam a viagem do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de alguns Ministros: o Ministro Geddel, da Integração Nacional; o Ministro Franklin Martins; a Ministra Dilma, da Casa Civil; bem
como de outros Ministros e Deputados, como o Deputado
Ciro Gomes, na condição de liderança do Nordeste brasileiro, de liderança nacional, mas por conta de ter sido
Ministro da Integração Nacional e ter sido responsável,
no Governo do Presidente Lula, pela revitalização do rio
São Francisco. E ainda hoje setores da mídia também
tratam da transposição do rio São Francisco.
Lembro que num debate, aqui mesmo, neste plenário, com a sociedade civil, com intelectuais, com artistas, com lideranças que vivem nesse território do rio São
Francisco, chegamos à conclusão de que, na realidade,
não é transposição e sim revitalização de um percentual
de menos de 5% das águas do rio São Francisco.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a oposição diz que
a viagem do Presidente Lula é uma viagem eleitoreira; o Governador José Serra, lá de São Paulo, aborda
a viagem, fala sobre a viagem e critica a viagem do
Presidente Lula.
Eu ﬁco a reﬂetir e a me perguntar: a oposição quer
que o Presidente Lula ﬁque trancado esses 14 meses que
restam para o encerramento do seu mandato? Daqui a
pouco a oposição vai tentar impedir a vinda do Presidente
Barack Obama no início de 2010, porque o Presidente
Barack Obama estará reforçando a campanha eleitoral.
Não existe campanha eleitoral, e a oposição vai ter que
conviver com a agenda presidencial. Ou o Presidente da
República estará impedido de visitar as suas obras, as
regiões do nosso País? O Brasil todo sabe das inúmeras obras do PAC, do Rio Grande do Sul ao Amazonas,
a Roraima. O Presidente não vai poder ﬁcar trancado, e
nós não podemos, de forma alguma, admitir que visitas,
que a inspeção, que a vistoria, que o olhar do Presidente
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da República e dos seus Ministros possam ser tratados
como tendo por objetivo a eleição de 2010.
A oposição, no meu ponto de vista, está angustiada. Mas é normal! Mas nós não podemos confundir.
Ainda hoje, no Estadão, aparece o posicionamento das lideranças dos Democratas, dizendo: “A oposição precisa deﬁnir a sua candidatura”. A deﬁnição do
nome é um problema da oposição.
Mas querer caracterizar uma visita de trabalho,
uma visita de lideranças, de encontro? O Presidente
Lula se encontrou com o Governador de Minas, com
o Governador Aécio. O encontro do Presidente com o
Governador Aécio tem caráter eleitoral, diz respeito às
eleições de 2010? O Presidente, então, está antecipando a campanha? É claro que não, absolutamente não!
É justo que o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, visite o rio São Francisco por conta
da sua importância social, por conta da importância
econômica do rio São Francisco, por conta da importância cultural do rio São Francisco, por conta da obra
magnânima de revitalização do rio São Francisco.
Na realidade, o Rio São Francisco é pauta de discussão dos dirigentes políticos do Brasil. Dom Pedro II
já se preocupava com o rio São Francisco, justamente
pela importância econômica desse rio que perpassa
importantes Estados do Brasil, como Bahia, Pernambuco, Minas Gerais.
Enﬁm, o Presidente da República, nessa viagem,
tem encontros com governadores e com engenheiros. O
Presidente Lula está visitando canteiros de obras. O Presidente Lula, nessa viagem, tem encontros com setores
importantes da economia nacional, como os produtores
de uva, de vinho – o Brasil inclusive exporta, vinhos dessa
região do São Francisco, do Nordeste brasileiro.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta
manhã, primeiro, manifesto-me apoiando a viagem do
Presidente Lula e de seus Ministros; segundo, espero
que o objeto da obra seja alcançado: a revitalização do
São Francisco. Para o bem do Presidente Lula? Não! O
Presidente Lula tem um mandato. Mas para o bem das
populações que ali trabalham; para os trabalhadores
que vivem no Nordeste brasileiro, fundamentalmente;
para a agricultura familiar; para a exportação de produtos daquela região.
Eu quero a revitalização para que haja vida! Para
que haja economia, economia solidária, economia familiar. Que ganhem os trabalhadores, as trabalhadoras
das pequenas comunidades, das pequenas cidades,
das médias cidades do Nordeste brasileiro!
O nosso Governo, o Governo do Presidente Lula,
não quer, com essa obra, atrasar a dinâmica social e
econômica do Nordeste. Muito pelo contrário; revitalizar
o rio São Francisco é assumir compromisso hoje, mas
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assumir compromisso com o futuro daquela região. Então, em vez de discutir a viagem no âmbito da eleição,
da pré-eleição, da campanha eleitoral, nós poderíamos
estar discutindo a própria obra, para que a obra sirva ao
trabalho, à luta, ao dia a dia de milhares de brasileiros
que vivem às margens do rio São Francisco.
Então, está correta a viagem do Presidente Lula,
acompanhado dos seus Ministros. E erra mais uma
vez a oposição, por tratar a obra, por tratar a viagem,
como campanha eleitoral para 2010.
O Estado brasileiro, a sociedade brasileira, nós
avançamos; não podemos misturar as coisas. Obras
como a revitalização do São Francisco são obras estruturantes para o presente, mas fundamentalmente
para o futuro do Brasil.
E nós não podemos criar esta confusão; o povo
brasileiro sabe do Governo que tem. Quero lembrar,
inclusive, pensando sobre essa viagem, a crítica de alguns setores da mídia que faz a oposição, como partido
político, que o Presidente Juscelino Kubitschek passou
por isso. O Presidente que construiu Brasília, a capital
do Brasil. No ﬁnal do Governo de Juscelino Kubitschek
também, pelas viagens para Brasília, as viagens para
observar e acompanhar o andamento, a execução das
obras desta capital, também o Presidente era violentamente criticado – Juscelino Kubitschek –, por conta de
antecipar as eleições, no sentido de beneﬁciar o seu
sucessor. Essa era a crítica a Juscelino Kubitschek, um
Presidente profundamente criticado pela oposição e por
setores da mídia quando de suas visitas às obras da
construção de Brasília. Ou seja, essa cultura na oposição brasileira vem de longe. O Presidente Lula faz uma
visita ao rio São Francisco para acompanhar a execução
das obras do seu governo, e a oposição e setores da
mídia nacional criticam a visita do Presidente.
Eu espero que a viagem continue e que a visita do Presidente funcione no sentido de aprofundar,
de construir, de melhorar a vida dos nordestinos que
moram, que trabalham, que sonham com um Brasil
melhor, com uma região melhor às margens do rio
São Francisco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna abordar um assunto que considero da maior importância.
E acho estranho o fato de que esse debate todo que
a imprensa, em manchetes, tem noticiado esteja até
agora sem um aprofundamento necessário.
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O Governo Federal está num confronto, digamos
assim, aberto com o Tribunal de Contas da União. A linguagem, às vezes, chega a ser áspera. O Presidente
Lula disse que a lei das licitações atrapalha as obras.
O Presidente Lula, na posse do novo Ministro do
Tribunal, disse que o tinha mandado para lá exatamente
para fazer um balanço, um levantamento, para que o
Tribunal não continue a diﬁcultar, a tumultuar, a impedir
que o Governo cumpra o seu extraordinário papel, das
realizações, principalmente, das obras do PAC.
Cláudio Humberto, inclusive, fala:
“TCU paralisa 13 obras do PAC. O Tribunal de Contas apurou irregularidades graves
em 13 de 99 obras do Programa de Aceleração do Crescimento...
Em outros 17 projetos, o Tribunal de Contas da União recomendou a retenção parcial de
valores, devido a irregularidades graves.
Em outras 49 obras, apesar dos indícios
de irregularidades, a recomendação é de continuidade dos trabalhos.
Outras 14 apresentam irregularidades,
mas não têm recomendações especíﬁcas.
Apenas 6 obras não tiveram nenhuma
ressalva do Tribunal.
O Lula diz que a Lei das Licitações atrapalha as
obras e propõe uma reunião com parlamentares, com
empresários, com membros do Tribunal, com membros
do Governo, para debater a matéria.
Eu fui o Relator que apresentou o substitutivo que
foi vitorioso, à época, na Lei das Licitações. Depois do
impeachment, depois da Lei dos Anões do Orçamento,
depois de uma série de casos os mais graves, fez-se
uma nova lei de licitações.
O projeto veio do Executivo, foi para a Câmara, de
lá veio para o Senado e aqui apresentamos um substitutivo, de minha autoria, aprovado pela unanimidade do
Senado. E a Câmara, que geralmente não aprova o que
sai do Senado, aprovou. É a lei que está em vigor.
Na época, ela foi recebida com aplausos generalizados. O Partido que mais me ajudou, que mais
apoiou e mais estimulou, foi o PT, que, àquela época,
era um apaixonado defensor da ética, da seriedade e
do controle dos gastos públicos. O PT fez questão de
participar da Comissão, de participar do debate. E, na
equipe que montei para fazer o substitutivo, a maioria
dos nomes era do PT, que estava apaixonado pela
matéria, principalmente quando nós aprovamos aqui
um substitutivo. Lá, na Câmara, o grande responsável
pela aprovação foi o PT. Repito: à época, considerado
um grande avanço, um grande avanço, no que tange
à seriedade na coisa pública.
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Tinha havido grandes confusões. A participação
das empreiteiras, a formulação do Orçamento, a Comissão de Orçamento. Os escândalos eram tão intensos
e tão vários que, à época, a imprensa participou ativamente. E foram grandes, muito grandes os debates.
A Lei das Licitações não passou en passant, como
tem passado atualmente códigos, legislações e tudo o
mais. Ela passou com amplo debate. A sociedade veio
debater; as entidades representativas, as empreiteiras
das construções de obras públicas vieram debater; o
governo veio debater. E essa lei foi fruto de, talvez,
uma das mais democráticas decisões de participação
do conjunto da sociedade neste Congresso.
O Lula disse que a Lei de Licitações atrapalha
as obras e que o Tribunal de Contas é algo que atrapalha o Governo.
Eu já ouvi muitas acusações aos tribunais de
contas, nacionais e estaduais, muita discussão de que
tribunais de contas por aí afora facilitavam a irregularidade nas obras.
Eu me lembro que, quando discuti o substitutivo lá
na Câmara, uma das questões muito debatida foi que
o meu substitutivo aﬁrmava que as licitações deveriam
passar também pelos tribunais de contas. À época,
um Deputado muito importante, o Deputado Serra, foi
contrário. Eu estranhei e fui procurá-lo.
Ele me disse: “Olhe, Simon, o seu tribunal de
contas do Rio Grande do Sul pode ser,mas, por aí
afora, geralmente, deﬁnir que as licitações têm de passar pelos tribunais de contas é abrir mais um guichê,
para pagar mais uma comissão, para que o projeto
possa andar”.
Então, reparem que as acusações contra o Tribunal
de Contas eram de participação no negativo, no erro,
eram de liberação no sentido de deixar a coisa andar,
bem diferente do que o Lula está falando agora. Agora,
a discussão é no sentido de que o Tribunal de Contas
está entravando, impedindo a obra. Naquela época, a
discussão era que o Tribunal de Contas era alguém que,
maliciosa ou até imoralmente, participava de vantagens
e de comissões para deixar a obra andar.
Eu quero fazer uma proposta aqui. Estou me dirigindo ao Senador Casagrande, Presidente da Comissão
de Fiscalização e Controle. Meu caro Presidente Lula
disse, em 10 de maio – vejam que vem há um ano essa
discussão – que ia fazer essa reunião para discutir a
questão; não a fez. Eu acho que essa reunião tem que
ser feita aqui no Congresso, aqui no Senado.
Estou me dirigindo ao Senador Casagrande para
que a Comissão que ele preside, sozinha ou com a
Comissão de Assuntos Econômicos, promova uma
grande discussão, um grande debate, se possível, um
grande seminário, convocando o Tribunal de Contas,
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os seus assessores, o Governo, os órgãos do Governo
que participam desse debate, a sociedade civil organizada interessada nessa questão e o Congresso, para
debater com profundidade a Lei das Licitações. Vamos
ver em que, conforme diz o Presidente Lula, atrapalha
o Governo e as obras do Governo.
Um outro aspecto que é importante, e é uma referência também, o Tribunal de Contas faz o embargo a
uma obra, e a Justiça ﬁca um tempo enorme sem fazer
nada, sem despachar. Então, a obra para e não adianta,
não avança. Eu acho que devemos convidar também
a Justiça para participar, para debater, para analisar
essa questão. Eu creio que esse assunto, realmente, é
muito sério. E acho que nesse assunto o Senado tem
que entrar. Não entrar para convocar o ministro tal ou
Beltrano, mas para fazer um grande seminário, um
grande debate. O Tribunal de Contas, o Senado, que
é o órgão encarregado, e o Governo. E vamos debater, vamos discutir, ponto por ponto, em que a Lei das
Licitações diﬁculta as obras do Governo.
O Presidente Lula mudou muito no governo. Isso
é normal. No governo, é obra; é toca obra!
O jogos panamericanos saíram dez vezes mais
do que tinha sido previsto! Dez vezes mais! Imaginem
as Olimpíadas, previstas em 40 bi! Se saírem dez vezes mais, serão 400 bi.
Fiz o levantamento de algumas obras, cuja paralisação foi determinada pelo Tribunal de Contas, e
os números são impressionantes. A multiplicação dos
gastos, duas vezes, três vezes, dez vezes mais é algo
que não dá pra entender.
E o Presidente Lula dá a entender que ele quer
uma liberação: “O PAC é importante; no ano que vem,
teremos eleição...” Então, deixa tocar. Deixa tocar!
O ex-Senador desta Casa, brilhante, o último
Ministro que mandamos para o Tribunal de Contas da
União está em O Globo de hoje dizendo: “As críticas
que estão sendo feitas ao tribunal pelo rigorismo do
tribunal não me preocupam. Eu me preocuparia se eles
estivessem dizendo que o tribunal é a mãe do PAC. Eu
me preocuparia se estivessem batendo palmas para o
tribunal. Estão criticando pela rigidez? Que bom!”
Não vejo nenhuma crítica ao Tribunal de Contas
no sentido de que as obras estão sendo paralisadas
porque há alguém no tribunal interessado em ganhar
comissão ou coisa que o valha. Não vi nenhuma crítica
no sentido de dizer que lá, no tribunal, há uma empreiteira que perdeu e que está fazendo essa onda toda
para discutir; e que tem alguém no tribunal interessado
em algum dinheiro, em alguma comissão. Isso é bom
esclarecer. Por isso é que é bom vir à Comissão do
Senado e por isso trago esse debate a claro.

462

52424

Sábado 17

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Muitas vezes, ouvi muitas acusações ao Tribunal
de Contas. Até agora, o que estou vendo é exagero na
ﬁscalização. Vamos debater. Pode ser que tenha alguns
casos que sejam corretos. Vamos debater. Mas acho
que o Presidente Lula está exagerando.
Em primeiro lugar, como autor do substitutivo,
eu gostaria de saber onde é que nossa Lei das Licitações atrapalha. Sim, porque as informações que
a gente tem é que, em termos de corrupção, a coisa
nunca foi tão profunda como está. Generalizou-se, e
o Governo liberou.
Em todos os Governos anteriores, a Petrobras era
entregue a técnicos, a homens que conheciam, que
nasceram, que viveram e que se criaram na Petrobras
e que cresceram com a Petrobras. Aquela empresa inviável, ridícula e que ninguém levava a sério foi indo,
foi indo, foi aprofundando e hoje é um dos espetáculos
da tecnologia moderna, a questão das águas profundas. E isso foi feito pela Petrobras, pelos técnicos da
Petrobras, que hoje estão sendo afastados, para botar
gente do PSDB, do PDT, do PMDB, do PCdoB, do PT
e companhia na presidência, nas diretorias.
O hoje Presidente do PTB, na época em que ele
depôs sobre a denúncia que resultou no mensalão, dizia:
“O Governo decidiu lotear os cargos, os Ministérios e
as estatais; e cada estatal cabe a um partido político, e
aquele partido ﬁca ‘com os méritos e tudo o mais’.”
O Lula diz: “Eu nunca vi ninguém nomear inimigo. Tem que nomear amigo. Vou nomear amigo.” Não
estou discutindo isso, mas, na diretoria do Banco do
Brasil, na presidência da Petrobras?!
A Ministra Dilma lutou, quando foi Ministra de
Minas e Energia, contra o PMDB e contra o PT, contra o Presidente desta Casa. Ela queria técnicos. A
Ministra Dilma não queria nem PT, nem PMDB. Ela
queria um quadro técnico na Petrobras, na Eletrobrás,
nesses cargos.
Ela foi derrotada, não quando ela estava no Ministério de Minas e Energia, porque, quando ela esteve
no Ministério de Minas e Energia, era um técnico, mas,
quando ela saiu para a Casa Civil, ela já foi derrotada na
escolha do seu sucessor. Terminou o Sarney indicando,
que depois foi afastado por dúvidas de corrupção. E aí
passaram-se às nomeações: uma diretoria do PCdoB,
outra do PMDB, outra de não sei o quê, outra de não sei
o quê. É como no Banco do Brasil: hoje, o Presidente, a
Diretoria é toda partidária. Nem na ditadura, nem antes
da ditadura, nem no tempo de Juscelino, nem no tempo
de ninguém, esses órgãos foram partidários.
Agora, está uma briga tremenda pelos fundos de
pensão. Estão criando um novo órgão, que vai exatamente coordenar os fundos de pensão, que são um
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mar de dinheiro. Dentro desse contexto, temos de debater essa matéria.
Entendo que o Presidente está apaixonado para
terminar o maior número de obras até a eleição e acho
que está correto nisso. Não discuto as caminhadas,
nem as viagens às terças-feiras, às quartas-feiras e
às quintas-feiras, andando pelo São Francisco. Não tenho muita coisa a discutir. O Presidente deve insistir no
sentido de cobrar realização de obras. Sou favorável.
Mas vamos debater onde a Lei de Licitações atrapalha
as obras. Deve-se liberar, abrir?
Olha, chega a ser fantástico! Uma das coisas em
que parece que a Lei de Licitações atrapalha é que, realmente, algumas empreiteiras se reúnem e decidem: “Para
tal obra, todos apresentamos um projeto, uma proposta;
tu apresentas a mais barata; na empresa tal, tu apresentas a mais barata; na empresa “x”, tu apresentas a mais
barata; na empresa “z”, tu apresentas a mais barata”. Na
verdade, todas estão apresentando duas vezes mais caro.
Isso está acontecendo, sei que isso está acontecendo, e
não ouvi o Governo gritar nesse sentido. Sinceramente,
não ouvi o Governo gritar nesse sentido.
Aqui, digo que houve agora o debate, uma discussão tremenda em torno dessa questão da educação, da
anulação, e aí o Ministro da Educação disse: “O problema é que, com a Lei de Licitações, deve-se levar o preço mais baixo”. E, na hora de se colocar o preço mais
baixo, ele termina sendo alto, e termina não se podendo
fazer a seleção de quem é a melhor. E se deu – esse é
um assunto que acho que tem de ser discutido – como
responsabilidade pelo que aconteceu no concurso o fato
de que ele não pôde fazer a ﬁscalização como devia na
decisão da licitação, exatamente porque tem de levar o
preço. Essa é uma discussão que concordo em debater;
essa é uma discussão que concordo em debater.
Na verdade, há um tremendo avanço do empresariado brasileiro, das empresas, da tecnologia, da
malícia, e, hoje, está impregnado: tu não sabes onde
termina a empresa empreiteira e onde começa a empresa contratante. Às vezes, é um partido lá, e é o mesmo
partido aqui. Isso é muito grave, isso é muito sério.
Espero que o Senador Casagrande – vou falar
com S. Exª ainda hoje – concorde em, na próxima semana – pode ser até mais de uma comissão, a dele, a
de Economia, a de Finanças –, debatermos, com profundidade, essa matéria. Vamos chamar o Tribunal de
Contas, vamos ver as razões do Tribunal de Contas. Uma
das razões que acho tremendamente importante, mais
uma vez, é a Justiça, que é amarrada e não anda aqui
também. O Tribunal de Contas embarga a obra. Como
disse o Tribunal de Contas, embargou a obra “x” e pediu
os levantamentos para poder tomar a decisão. Passou
um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cin-
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co meses, seis meses, e não vieram as respostas. Os
elementos, em cima dos quais ia haver o debate, não
chegaram ao Tribunal de Contas. E se cobra do Tribunal
de Contas: “Mas já faz seis meses, e nada aconteceu?”.
Nada aconteceu porque o processo não andou.
Esse assunto é sério, sério, sério demais. Essa reunião deve ser feita com urgência. Vamos reunir o Tribunal
de Contas, o Executivo, a sociedade, o Judiciário e nós, do
Congresso, e vamos ver o que fazer, como fazer, porque
não podemos viver numa sociedade com o Presidente
da República dando manchetes duras contra um órgão
como o Tribunal de Contas sem fazemos nada.
Dá para fazer um belo trabalho, Sr. Presidente,
e pretendo fazê-lo.
Na terça-feira, estive nesta tribuna fazendo um
apelo para que o Ministro Mantega tomasse uma decisão com relação à determinação da restituição do Imposto de Renda. Todas as informações são no sentido
de que isso vai ser feito. O Governo entendeu o equívoco que estava cometendo, o profundo erro que estava
cometendo, e está voltando atrás. Eu o felicito. Acho
isso absolutamente correto e ﬁco muito contente.
Vim aqui e bati duro, dizendo que era profundamente lamentável que exatamente a classe média e a
classe média baixa fossem atingidas, porque os que
se organizavam no sentido de receber a restituição
do Imposto de Renda e pagar compromissos que já
estavam feitos iriam para o “beleléu”: não receberiam
a restituição, os compromissos venceriam e os juros
levariam às dividas altas.
A decisão de resolver essa questão e de que até o
ﬁm do ano tudo estará equacionado, não ﬁcará nada para
o ano que vem, foi uma boa decisão. E eu a felicito.
O Governo recuou duas vezes: recuou dessa determinação de reter a restituição do Imposto de Renda
e recuou na taxação da poupança. Eu o cumprimento.
A imprensa toda está dizendo que foi porque são duas
questões eleitorais em um ano eleitoral, mas não importa
a causa, importa o ato, e o ato foi altamente positivo.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 78/2009-CMA
Brasília, 13 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado,
nesta data, o aditamento ao RMA nº 48/2009, em anexo,
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que criou a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014, no âmbito desta
Comissão, com as seguintes modiﬁcações:
. A Subcomissão passa a ser denominada de
“Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016”;
. Nova composição com 9 titulares e 9 suplentes.
Informo também as seguintes mudanças na sua
composição conforme anexo:
. No Bloco de Apoio de Governo: Senadora Marina Silva como suplente na vaga do Senador João
Ribeiro;
. Na Minoria: indicação do Senador Adelmir Santana como titular e Senadora Marisa Serrano como
suplente;
. No PDT: indicação do Senador Jefferson Praia como
titular e Senador Cristovam Buarque como suplente;
Diante do exposto, solicito as alterações necessárias para conhecimento dos senadores desta Casa.
Atenciosamente, – Senador Renato Casagrande,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
ADITAMENTO AO
REQUERIMENTO Nº 48, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, que seja aditado ao Requerimento nº 48, de 2009 – CMA, que criou
a Subcomissão Permanente de Acompanhamento da
Copa de 2014, a competência para acompanhar e
ﬁscalizar os gestos com, recursos públicos nas Olimpíadas de 2016, que será realizada na cidade do Rio
de janeiro. Dessa forma, requeiro também que a subcomissão passe a ser denominada Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de
2014 e das Olimpíadas de 2016 e que seja composta
de nove membros titulares e nove suplentes.
Justiﬁcação
Vencido o desaﬁo de convencer os delegados
do Comitê Olímpico Internacional que o Rio poderia
sediar o evento esportivo mais importante do planeta,
há, ainda, a luta para derrotar a desconﬁança interma
de que o Brasil tem reais condições de realizar um com
trabalho, sem, desperdício de dinheiro público, com
obras que beneﬁcie a cidade e que deixe um legado
duradouro para o nosso esporte.
É compreensível tal descrédito. Os números que
cercam um evento desse porte são gigantescos. Já se
fala em quase R$30 bilhões em investimentos, dezenas
de obras e reformas. A maior parte desses recursos,
vinda dos cofres públicos. Nunca é demais lembrar;
na administração pública, a transparência nos gastos
é essencial para melhorar a eﬁciência. Todos os olhos
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da sociedade precisam ﬁcar atentos para o modo com
que recursos públicos serão investidos.
O Presidente Lula ganhou merecidamente uma
parte dos louros pela vitória do Rio, mas devemos
discordar dele quando aﬁrma que “Nós temos que
perguntar não quanto o Brasil vai gastar, mas quanto
o Brasil vai ganhar com a realização das Olimpíadas”.
Ora, não existe oposição entre as duas coisas. E mais,
os problemas em relação dos gastos do Pan reforçam
ainda mais a necessidade de mais controle.
O bom, é que a sociedade parece ter compreendido
isso. Um bom exemplo é o perﬁl no twitter ﬁscalizaRJ2016,
criado por pessoas que torceram pelo Rio, mas querem
ﬁscalizar os gastos e o cumprimento das promessas.
Para nós do Senado, a ﬁscalização é mais do que uma
necessidade, é mesmo um dever constitucional.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2009. – Senadora Marina Silva – Senador Renato Casagrande.
Ofício nº 340/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 14 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou
o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 545, de
2007, de autoria do Senador Papaléo Paes, que “Altera
os arts. 2º, 4º, 11, 32, 35, 37 e 64 da Lei nº 8.934, de
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18 de novembro de 1994, para adequar sua redação
à terminologia empregada na Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turnos suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Com referência ao Ofício nº 340, de 2009, do
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, que acaba de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 545, de 2007, poderão ser oferecidos
emendas até o encerramento da discussão, no turno
suplementar, perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 24
minutos.)

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 19

141

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*
PSC - 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
Minoria-PSDB - 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*
Minoria-PSDB - 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 ( PSDB, DEM )
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 )
(12,22)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Fátima Cleide (PT-RO)

1. João Pedro (PT-AM)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(2,6,20)

(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 ( PSDB, DEM )
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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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo final prorrogado: 02/05/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

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 ( PSDB, DEM )
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.

outubro de 2009

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 gfg fgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgf Cavalcanti e outros Senhores Senad
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

Gilberto Goellner (DEM-MT)
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 (PSDB-PR)

(5,6)

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).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Severiano Alves
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

SEVERIANO ALVES
PDT-BA

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 07.05.2009)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai
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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

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

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

(1)

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(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: Vago (2)
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)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(3,4)

1. Senador João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

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)

(3)

1.

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

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

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)

(1)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

(2)

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 (PSDB)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4,6)

Maioria ( PMDB, PP )
(3)

Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

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

(3)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

(3)

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

(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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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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 PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 24.11.20093
1

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2
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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)

(29)

Marcelo Crivella (PRB)
Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(37)

(11,33)

4. Ideli Salvatti (PT)

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(28)

6. Sadi Cassol (PT)

(32)

(36,72)

(4,31,81,82,83)

7. João Ribeiro (PR)

(38)

(40)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
(61,67)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(58,63)

(64,71)

Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,60)

(54,59)
(62,78)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

Neuto De Conto (PMDB)

(56,65)

1. Romero Jucá (PMDB)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,68,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(1,57)

(2,57,80)

(62,77)

7. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(49)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

(17,42)

(47)

Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)

(48)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(51)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

(14,16,44)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,46,76,79)

6. José Agripino (DEM)

(23)

(52)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,50)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(25)

(18,45)

3. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(42)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(43)

(43)
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1. Sérgio Zambiasi

(12,43)

2. Fernando Collor

(43)

(24,75)

(3,57)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
29. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
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32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
33. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
36. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
37. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
38. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
47. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
48. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
49. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
50. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
53. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
56. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
60. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
VAGO

(3,18,34,71,81)

1. VAGO

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(36)

(26)

(35)
(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(33)

(27,76,77,78)

Fátima Cleide (PT)

(30,78)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(32,60,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(32,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(29,31)

(32)
(32,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
(9,51)

Gilvam Borges (PMDB)

(6,55)

Paulo Duque (PMDB)
VAGO

(48,68,72)

(57,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(54)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(52)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(53,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(50,75,79)

(49)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(40)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,46)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(21,43,84)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(39)

(20,66)

(25)

(7,11,59)

(44,70,73)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(22,67,85)

6. Expedito Júnior (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

(10,38)

(4,37)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(41)

(23,82)

(24,45,83)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(19,47)

1. Cristovam Buarque

(17,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
22. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
25. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
28. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
29. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
30. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
34. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
35. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
37. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
38. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
39. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
40. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
41. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
44. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
45. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
46. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
76. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
82. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
83. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
84. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

1. Paulo Paim (PT)

(10,12,15)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

1. Leomar Quintanilha

(4)

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
10. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

2. João Tenório (PSDB)

(9)

(2,3)

(2,11)

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

(4)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(12,14,15)

1. Paulo Duque

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 19

179

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 (PSC)

1. Wellington Salgado de Oliveira

(2,3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(38,71,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,31)

2. Augusto Botelho (PT)

(38)

Eduardo Suplicy (PT)

João Pedro (PT)

(33)

(35)
(16,17,34,70)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(38)

Ideli Salvatti (PT)

(1,15,16,30)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(16,36)

(39,45,87,88,89)

5. César Borges (PR)

(32,45)

6. Marina Silva (PV)

(19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,65)
(58,65)

Almeida Lima (PMDB)

(62,63)
(57,64,86)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(59,65)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(56,65)

4. Lobão Filho (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,65)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,55,67)

(60,69,78)

(5,66,76)
(44,61,68)
(3,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

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

(51)

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

(42)

(46,82,85)

Lúcia Vânia (PSDB)

(40)

(24,73,91)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(27)

(49)

(41)

(4,50)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,52)
(25)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(26,75)

9. Expedito Júnior (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(48)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

2. Adelmir Santana (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(47)

1. Efraim Morais (DEM)

(29,72,90)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(11,12,23)

1. Flávio Torres

(13,22,53,79,80)

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 Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
12. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
13. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
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, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
17. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador 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.
40. 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).
41. 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.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
48. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
49. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
50. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
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 Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
69. 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).
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70. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. 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).
74. 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).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
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3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

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: VAGO (91)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Roberto Cavalcanti (PRB)
(34)

Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)

1. João Pedro (PT)

(34,81,90,92,94)

2. VAGO

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(31)

(37,76,78,80,95)
(35,85,86,87)

Sadi Cassol (PT)

(12,32)

(38)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
Ideli Salvatti (PT)

(36,95)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34)

(34,45,66)

Paulo Paim (PT)

(1,30)

6. João Ribeiro (PR)

(33,71)

7. Marina Silva (PV)

(33,80)

(33,67,94,96)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(58)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(56)

(55)

Gerson Camata (PMDB)

(59)
(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(62)

(60)

5. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,54)

(61)

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

(4,47)

(11,46)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,41)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(42)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,44)

Adelmir Santana (DEM)

(48)

(50)

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

(40)

(52,77,82)

(43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,49)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

(2,51)

Alvaro Dias (PSDB)

(23)

7. Expedito Júnior (PSDB)

(29,69,75,84,89)

Flávio Arns (PSDB)

(24,93)

8. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(26,68,74,75)

(22)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(25)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,39)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(39)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
32. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
33. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
38. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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39. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
49. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
50. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
90. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
91. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Ideli Salvatti (PT)
Paulo Paim (PT)

(7,13)

1. VAGO

(8,14)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16)

Gerson Camata (PMDB)

(3,18)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)

(11)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)
3. VAGO

(19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,20)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,17)

1. VAGO

(17)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

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

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 19

195

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)

(7,26,43,45)

Marina Silva (PV)
João Pedro (PT)

(26)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)
(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)
4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(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)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

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

(27)

(33)

1. Adelmir Santana (DEM)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

(31)

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. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

Eliseu Resende (DEM)

(30)

(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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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

(1,2)

1. Fátima Cleide (PT)

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 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

(3)

2. João Pedro (PT)

(4)

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(1)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(20,53,60,61)
(20)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

(20)

(3,23,48,49,57)

José Nery (PSOL)

(24)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,19,28)

4. Marina Silva (PV)

(19,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(19,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(40,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(39)

3. Valter Pereira (PMDB)

(36,43)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

4. Mão Santa (PSC)

(33)

(35)

(38,56,58)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(10,12,37)

(34)

(41)

2. Romero Jucá (PMDB)

(42,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
(2,27)

José Agripino (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(25)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(30,51,54)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(29)

4. Adelmir Santana (DEM)

(9,13,32)

Arthur Virgílio (PSDB)

(16)

5. Expedito Júnior (PSDB)

(18,47,59)

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(16)

(8,46)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(15)

1. Jefferson Praia

(14)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
28. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
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Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO

(16)

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)

(6)

(3,10)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1,4,11)

1. Adelmir Santana (DEM)

Mário Couto (PSDB)

(13)

(7)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(12)

1. Cristovam Buarque

(9)

PTB
Sérgio Zambiasi

(14)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of. CDH
078/09).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(1,2)

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).
2. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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

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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 19

211

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. Aloizio Mercadante (PT)

(47)

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

(46,73)

2. Marina Silva (PV)

(39,72)

(44,68,85,88,89)

(40,83,84)
(45,75)

3. Renato Casagrande (PSB)
4. Magno Malta (PR)

(38)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(41)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,54,70,86,87)

(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 ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,66)
(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)

(8,51)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(57)

(18,29,56)

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, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).

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

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) 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)
Valdir Raupp (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

(1,3)

2. Romero Jucá (PMDB)

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
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)

(17,34,59)

Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(19,34,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(17)
(18)

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

1. Marina Silva (PV)

(17)

4. VAGO

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)
(22)

(25)

(24,70,72,73)

6. João Pedro (PT)

(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)
Mão Santa (PSC)

(8,10,11,46)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,53,71,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(26,52)

3. Pedro Simon (PMDB)

(45)

5. VAGO

(54,58)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(47)

(3,6,48)

(44)

(43,63)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,60,64)

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

(36)

(29)
(35)

Heráclito Fortes (DEM)
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(30,67,69)

(7,37)
(41,62,65)

Arthur Virgílio (PSDB)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

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

João Tenório (PSDB)

(40,56)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,32)

(14)
(15,57,65)

(14,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(33)

(28)

(27)

(13)

(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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
17. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
28. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
33. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
34. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(23)
(2,28)

Serys Slhessarenko (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,26)
(24,50)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)
3. Tião Viana (PT)

(25)

(27)

4. VAGO

(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 ( PSDB, DEM )
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)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(35)

(9,12,32)

(6,14,31)

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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 19

227

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)
Sadi Cassol (PT)

1. Paulo Paim (PT)

(17)

(19,62)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(17)

2. Fátima Cleide (PT)

(4,6,18)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(20,32,49)

(22,54)

(23,60,61,63,65)
(21,52)

4. Serys Slhessarenko (PT)

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

(40,43)
(36,46)

Gerson Camata (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(2,11,41,44,59)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)
(35,39)

3. Renan Calheiros (PMDB)
4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(42,47)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(8,10,30,57,58)

4. José Agripino (DEM)

(25)

Expedito Júnior (PSDB)

(15,53,56,64)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(13,55)
(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
20. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
23. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
48. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PSDB)

(6,7)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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)
(21)

Renato Casagrande (PSB)

(22)
(19,52,54)

2. Flávio Arns (PSDB)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(20)
(18,41,47)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(18,44)

(18,43)

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)

(7,10,40)

(38,42)

(8,9,36,46,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2,53)

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

(30)

(3,31)

(6,12,26)
(23)
(16)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)

(1)

3. Marco Maciel (DEM)

(24)

4. Kátia Abreu (DEM)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,29)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(25)

(28)

(27)

(17,29)

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

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
Flávio Torres

(13,32,50,51)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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 Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
27. 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).
28. 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).
29. 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.
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(2)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(3)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(1)

PDT
Flávio Torres (CE)

(4)

PR
Expedito Júnior (PSDB-RO)

(5)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 29/09/2009
Notas:
1. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
3. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
4. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
5. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
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