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Ata da 242ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 9 de dezembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Marconi Perillo, da Srª Serys Slhessarenko, e dos Srs. Heráclito Fortes,
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É o seguinte o registro de comparecimento:
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ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– A Presidência, de acordo com a indicação da Liderança
do PSOL na Câmara dos Deputados (Ofício SGM/P nº
2.430/2009), designa o Deputado Ivan Valente como titular e
o Deputado Chico Alencar como suplente, para integrarem
a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a ﬁnalidade de “apurar as causas e condições e responsabilidades
relacionadas a desvios e irregularidades veriﬁcados em
convênios e contratos ﬁrmados entre a União e organizações ou entidades de reforma de desenvolvimento agrário, investigar ﬁnanciamentos clandestinos e evasão de
recursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar
a estrutura fundiária e agrária brasileira, em especial a
promoção e a execução da reforma agrária”.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
SGM/P 2430/2009
Brasília, 8 de dezembro de 2009
Assunto: Indicação de membros para a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito.
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n. 666/2009-CN, recebido
23 de outubro de 2009, tendo a honra de encaminhar
a Vossa Excelência o Ofício n. 118/09, da Liderança do
PSOL, que indica os membros para o preenchimento
das vagas destinadas à sua bancada na “Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar as
causas, condições e responsabilidade relacionadas a
desvios e irregularidades veriﬁcadas em convênios e
contratos ﬁrmados entre a União e organizações ou
entidades de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o ﬁnanciamento clandestino, evasão de recursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar a
estrutura fundiária agrária brasileira e, em especial, a
promoção e execução da reforma agrária.”
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.
Mem. n. 118/09/Assessoria
Em 8 de dezembro de 2009
Ao Exmo. Sr. Presidente da CD
Deputado Michel Temer
Assunto: Indicação de parlamentar para ocupar a titularidade e suplência de Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito.
Venho comunicar a Vossa Excelência, nos termos das atribuições regimentais previstas no art. 10
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do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que as vagas de titular e suplente na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que, de acordo com seu
requerimento de criação, visa “apurar as causas, condições e responsabilidades relacionadas a desvios e
irregularidades veriﬁcadas em convênios e contratos
ﬁrmados entre a União e organizações ou entidades
de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o
ﬁnanciamento clandestino, evasão de recursos para
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção e execução da reforma agrária” serão ocupadas
respectivamente por mim, Deputado Federal Ivan Valente, líder do Partido Socialismo e Liberdade, e pelo
Deputado Federal Chico Alencar.
Atenciosamente, – Deputado Ivan Valente, Líder do PSOL.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A Presidência, de acordo com a indicação da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados (Ofício
SGM/P nº 2.432/2009), designa o Deputado Professor
Sétimo como titular, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a ﬁnalidade de “apurar
as causas, condições e responsabilidades relacionadas
a desvios e irregularidades veriﬁcadas em convênios
e contratos ﬁrmados entre a União e organizações
ou entidades de reforma de desenvolvimento agrário,
investigar ﬁnanciamento clandestino e evasão de recursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar
a estrutura fundiária e agrária brasileira, em especial
a promoção e execução da reforma agrária”.
Será enviada a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
SGM/P 2432/2009
Brasília, 9 de dezembro de 2009.
Assunto: Indicação de membros para a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito.
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 666/2009-CN, recebido
em 23 de outubro de 2009, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o Ofício nº 1.269/09, da Liderança do Bloco PMDB, que preenche a vaga de titular
destinada à sua bancada na “Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a apurar as causas, condições e responsabilidades a desvios e irregularidades
veriﬁcados em convênios e contratos ﬁrmados entre
a União e organizações ou entidades de reforma e
desenvolvimento agrários, investigar o ﬁnanciamento
clandestino, evasão de recursos para invasão de ter-
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ras, analisar e diagnosticar a estrutura fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção e execução
da reforma agrária.”
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.
OF/GAB/Nº 1269
Brasília, 8 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Professor Sétimo passa a participar, na qualidade de
Titular, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
destinada a apurar as causas, condições e responsabilidades relacionadas a desvios e irregularidades
veriﬁcados em convênios e contratos ﬁrmados entre
a União e organizações ou entidades de reforma e
desenvolvimento agrários, investigar o ﬁnanciamento
clandestino, evasão de recursos para invasão de terras,
analisar e diagnosticar a estrutura fundiária brasileira
e, em especial, a promoção e execução da reforma
agrária, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Henrique
Eduardo Alves, Líder do Bloco.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– A Presidência, de acordo com a indicação da Liderança do PT na Câmara dos Deputados (Ofício SGM/P nº
2.433/2009), designa os Deputados José Eduardo Cardozo e Maurício Rands como suplentes, para integrarem a
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com a ﬁnalidade de “apurar as causas, condições e responsabilidades
relacionadas a desvios e irregularidades veriﬁcados em
convênios e contratos ﬁrmados entre a União e organizações ou entidades de reforma e desenvolvimento
agrários, investigar ﬁnanciamento clandestino e evasão
de recursos para invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura fundiária agrária brasileira, em especial
a promoção e execução da reforma agrária”.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
SGM/P 2.433/2009
Brasília, 9 de dezembro de 2009
Assunto: Indicação de membros para a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 666/2009-CN, recebido em 23 de outubro de 2009, tenho a honra de en-
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caminhar a Vossa Excelência o Ofício nº 417/09, da
Liderança do PT, que preenche as vagas de suplente
destinadas à sua bancada na “Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada a apurar as causas, condições e responsabilidades relacionadas a desvios e
irregularidades veriﬁcados em convênios e contratos
ﬁrmados entre a União e organizações ou entidades
de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o
ﬁnanciamento clandestino, evasão de recursos para
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção
e execução da reforma agrária.”
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente.
OF nº 417/GAB
Brasília, 9 de dezembro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para solicitar que sejam indicados como suplentes
os Deputados José Eduardo Cardozo (PT – SP) e
Maurício Rands (PT – PE), na composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a
apurar as causas, condições e responsabilidades
relacionadas a desvios e irregularidades veriﬁcados
em convênios e contratos ﬁrmados entre a União e
organizações ou entidades de reforma e desenvolvimento agrários, investigar o ﬁnanciamento clandestino, evasão de recursos para invasão de terras,
analisar e diagnosticar a estrutura fundiária agrária
brasileira e, em especial, a promoção e execução
da reforma agrária.
Atenciosamente, – Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 559, DE 2009
Institui 2010 como Ano Nacional Rachel de Queiroz.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica instituído o ano de 2010 como “Ano
Nacional Rachel de Queiroz”, em comemoração ao
centenário de nascimento da escritora.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justiﬁcação
A instituição de um “Ano Nacional” dedicado a
ﬁguras públicas notáveis tem sido uma das maneiras
de se prestar o devido reconhecimento a brasileiros de
destaque, a exemplo do que aconteceu com Santos
Dumont, em 2006, e Machado de Assis, em 2008.
Nada mais oportuno, portanto, a proposição de
que o ano de 2010 seja dedicado à Rachel de Queiroz, em homenagem ao centenário de nascimento
da escritora como uma manifestação pública de reconhecimento pela sua singular contribuição para a
literatura brasileira.
O Estado do Ceará se regozija por ser o berço da
ilustre escritora Rachel de Queiroz. Nascida em Fortaleza, em 17 de novembro de 1910, ﬁlha de Daniel
de Queiroz e de Clotilde Franklin de Queiroz, Rachel
descendia, pelo lado materno, da estirpe dos Alencar
(sua bisavó materna, “dona Miliquinha”, era prima de
José de Alencar, autor de “O Guarani”) e, pelo lado
paterno, dos Queiroz, família de raízes profundamente lançadas em Quixadá, onde residiam e seu pai era
Juiz de Direito.
Em 1917, em razão da forte seca de 1915, sua
família transferiu-se para o Rio de Janeiro. Esse fato
marcou sua vida de tal forma que veio a servir de inspiração para a criação de “O Quinze”, seu livro de estréia. Com O Quinze Rachel alcançou lugar de destaque
na literatura brasileira. Acabou tornando-se a primeira
mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras,
em 1977, ocupando a cadeira de número 5.
De volta ao Ceará, em 1925, formou-se professora aos 15 anos de idade. Já em 1927, inicia sua
carreira de escritora de forma inusitada, com o pseudônimo de “Rita de Queiroz”, ao redigir uma carta ao
jornal O Ceará, na qual ironizava o concurso “Rainha
dos Estudantes”.
Com vinte anos apenas, projetava-se na vida
literária do país, agitando a bandeira do romance de
fundo social, profundamente realista na sua dramática
exposição da luta secular de um povo contra a miséria
e a seca. Augusto Frederico Schmidt, Graça Aranha,
Agripino Grieco e Gastão Gruls foram os principais
críticos que avaliaram sua obra. A consagração veio
com o Prêmio da Fundação Graça Aranha.
Em 1932, publicou um novo romance, intitulado
João Miguel, e em 1937, retornou com Caminho de
pedras. Dois anos depois, conquistou o prêmio da
Sociedade Felipe de Oliveira com o romance As Três
Marias. Em 1950, publicou em folhetins, na revista O
Cruzeiro, o romance “O galo de ouro”.
Rachel foi autora de mais de duas mil crônicas,
compiladas nos seguintes livros: “A donzela e a moura torta”, “100 Crônicas escolhidas”, “O brasileiro
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perplexo” e “O caçador de tatu”. No Rio, onde residia desde 1939, colaborou no Diário de Notícias, em
O Cruzeiro e em O Jornal.
Também foi autora de duas peças de teatro: “Lampião”, criada em 1953, e “A Beata Maria do Egito”,
de 1958, laureada com o prêmio de teatro do Instituto Nacional do Livro, além de “O padrezinho santo”,
peça que escreveu para a televisão, inédita em livro.
No campo da literatura infantil, escreveu o livro “O menino mágico”, a pedido de Lúcia Benedetti, inspirado
nas histórias que inventava para os netos. Dentre as
atividades de Rachel, destaca-se também a de tradutora, com cerca de quarenta volumes traduzidos para
o português.
Rachel fez parte do Conselho Federal de Cultura,
desde a sua fundação, em 1967, até sua extinção, em
1989. Participou da 21ª Sessão da Assembléia Geral
da ONU, em 1966, onde serviu como delegada do
Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos
Direitos do Homem. Em 1988, iniciou sua colaboração
semanal no jornal O Estado de S. Paulo e no Diário
de Pernambuco.
Entre os muitos prêmios que recebeu, cabe destaque: em 1980, foi condecorada com o Prêmio Nacional de Literatura de Brasília; recebeu também o título
de Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal
do Ceará, em 1981; a Medalha Mascarenhas de Morais, em solenidade realizada no Clube Militar (1983);
a Medalha Rio Branco, do Itamarati (1985); a Medalha do Mérito Militar, no grau de Grande Comendador
(1986); a Medalha da Inconﬁdência, do Governo de Minas Gerais (1989); O Prêmio Luís de Camões (1993);
o Prêmio Moinho Santista, na categoria de romance
(1996); o Diploma de Honra ao Mérito do Rotary Clube
do Rio de Janeiro (1996); o título de Doutora Honoris
Causa, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro
(2000). Ainda em 2000, foi eleita para o elenco dos “20
Brasileiros empreendedores do Século XX”, em pesquisa realizada pela PPE (Personalidades Patrióticas
Empreendedoras).
Portanto, a iniciativa de dedicar um ano à Rachel
de Queiroz servirá para demonstrar, mais uma vez,
o reconhecimento pelo legado cultural que o Brasil
recebeu dessa ilustre cearense. Com os eventos decorrentes dessa homenagem, será possível renovar e
estender o conhecimento de suas obras às gerações
mais recentes.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.631, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos art. 90 e inciso IV do
art. 104-A, do Regimento Interno desta Casa, seja
também submetido à apreciação da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, o Projeto de
Lei do Senado nº 285, de 2009, que “dispõe sobre a
permissão de arrendamento das retransmissoras de
televisão localizadas na Amazônia Legal.”
Sala das Sessões,
Justiﬁcação
Em despacho, a matéria foi distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
cabendo à última decisão terminativa.
Contudo, trata-se de matéria cuja discussão, análise e votação são também atribuídas à Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, visto que este
tipo de concessão inﬂuencia diretamente no desenvolvimento da região amazônica.
A matéria a ser debatida tem grande impacto no
setor de radiodifusão e, principalmente, na questão do
acesso à informação e à verdadeira função das retransmissoras localizadas na Amazônia Legal.
Nesse contexto, é necessário que sejam discutidas de forma a exaurir todos os aspectos envolvidos.
Dessa forma, é imprescindível o amplo debate
também na ótica da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo, até mesmo para qualiﬁcar a discussão no tocante aos aspectos positivos ou negativos
trazidos pela alteração legislativa.
A multiplicidade de visões críticas permite o enriquecimento do debate e, obviamente, a feitura de uma
norma mais adequada às repercussões sociais pretendidas, bem assim a sensível diminuição de questionamentos acerca de sua razoabilidade e constitucionalidade.
Firme na necessidade imperiosa de melhor análise do projeto em epígrafe, notadamente pela nominada Comissão técnica, decisão que se espera dos
ilustres Pares.
– Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 1.632, DE 2009
Solicita informações ao Sr. Ministro
de Estado da Defesa sobre os problemas
do setor aéreo, avaliação de riscos e providências adotadas.
Senhor Presidente,
Com espeque no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com os artigos 215, inciso I, alínea
a e 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, Requeiro, ouvida a Mesa, que sejam solicitadas
informações ao Sr. Ministro de Estado da Defesa sobre
a avaliação prévia dos riscos do setor aéreo, bem como
as providências adotadas para anular ou minimizá-los.
Justiﬁcação
Os recentes e sérios problemas veriﬁcados no
setor aéreo brasileiro ainda marcam nossas memórias:
áreas de “sombra”, sem a cobertura radar; o intenso
ﬂuxo aéreo e seus incidentes (quase acidentes de grandes proporções); a obsolescência dos equipamentos
de controle do tráfego aéreo; a excessiva carga de trabalho dos controladores de tráfego aéreo; etc.
Além disso, convivemos com a prática abusiva
das empresas aéreas com relação ao overbooking,
que traz incomensuráveis prejuízos para o consumidor/passageiro e para o país, que tem sua imagem
maculada, desaguando na fuga de divisas do exterior,
uma vez que afasta investidores e turistas, mormente
nesta época do ano, de férias e festas.
Deste modo, o que se pretende é obter da autoridade competente a informação de quais medidas foram adotadas para a solução do problema, posto que
foi largamente noticiado, há poucos dias, problemas de
idêntica natureza, ainda que de menores proporções.
Sala das Sessões, – Senador Marconi Perillo,
PSDB – GO.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.633, DE 2009
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto de
Lei da Câmara Nº 97, de 2009, que “Dá nova redação ao
caput art. 2º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999,
obrigando o estabelecimento de ensino a divulgar a lista
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de material escolar 45 (quarenta e cinco) dias antes da
data ﬁnal para matrícula”, seja apreciado, também, pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ,
além das comissões constantes do despacho inicial.
Sala das Sessões,
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.634, DE 2009
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2007,
com o Projeto de Lei do Senado nº 323, de 2009, por
versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.635, DE 2009
Requeiro, com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação em
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conjunto dos Projetos de Lei do Senado no 243, de
2004, que “dispõe sobre as práticas de telemarketing,
coíbe abusos e fraudes nesses serviços e implementa
o Registro Nacional de Chamadas”, e no 424, de 2009,
que “regula o envio de mensagens de texto comerciais
a usuários de serviço de telefonia móvel celular”, por
regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– O requerimento que acaba de ser lido será publicado
e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.636, DE 2009
Requeiro nos termos do art. 258 do RISF, que o
Projeto de Lei do Senado nº 488, de 2009, de minha
autoria passe a tramitar em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado nº 166, de 2009, de autoria do Senador
Inácio Arruda por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.638, DE 2009
Requer voto de aplauso à população
de Careiro da Várzea-AM, pelo transcurso
do aniversário de criação do Município.
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nos anais do Senado, Voto de Aplauso à população
de São Sebastião do Uatamã – AM, pelo transcurso
do aniversário do Município.
Requeiro, ademais, que este Voto seja levado ao
conhecimento do Prefeito Carlos da Silva Amora e, por
seu intermédio, ao Presidente da Câmara Municipal,
aos Vereadores e ao Juiz de Direito local.
Justiﬁcação

Requer Voto de Aplauso à população
de São Sebastião do Uatumã – AM, pelo
transcurso do aniversário da criação do
Município.

Antiga povoação de Santana da Capela, Uatamã
foi criado em 1814, por Crispim Lobo de Macedo. Em
1880, foi criada a freguesia, com sede em Santana da
Capela, polarizando o desenvolvimento da região ribeirinha do Rio Amazonas. Em 1887, foi criado na área
de freguesia o município de Urucará, que em 1930 é
extinto, com seu território sendo anexado a Itacoatiara,
para ser deﬁnitivamente restabelecido em 1935. Em
ﬁns de 1981, constavam da estrutura administrativa
de Urucará, os seguintes subdistritos: Urucará, Santa
Maria, Capucapu, Alto Uatamã e São Sebastião. Em
10-12-1981, pela Emenda Constitucional nº 12, São
Sebastião e territórios adjacentes da margem esquerda do rio Uatamã foram desmembrados de Urucará,
passando a constituir o município autônomo de São
Sebastião do Uatamã.
São Sebastião do Uatamã localiza-se na Região
do Baixo Amazonas, distando 245 quilômetros de Manaus em linha reta e 255 por via ﬂuvial.
Com uma população de 7 mil habitantes, limitase com os municípios de Urucará, Itapiranga e Presidente Figueiredo.
A produção agrícola é baseada no cultivo de
mandioca, juta, malva, milho e abacaxi. A pecuária
é representada principalmente por bovinos e suínos,
com produção de carne e de leite destinada ao consumo local. A atividade pesqueira é predominantemente destinada ao consumo da população local,
porém a abundância de peixe seco e salmonado
abastece os municípios vizinhos. A extração vegetal é voltada para a exploração do óleo de copaíba,
cumaru e essência de pau-rosa que são exportados
para Manaus, Parintins e Itacoatiara, além da borracha e castanha.
É, pois, merecido o Voto de Aplauso que proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB

Requeiro, nos termos do art. 222. do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,

O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado, voto de aplauso à população
de Careiro da Várzea, pelo transcurso do aniversário
do Município.
Requeiro, ademais que este voto seja levado ao
conhecimento do Prefeito Raimundo Nonato da Silva
e, por seu intermédio, ao Presidente da Câmara Municipal, aos Vereadores e ao Juiz de Direito local.
Justiﬁcação
Criado em 1987, o Município de Careiro da Várzea é um dos mais prósperos do Amazonas. Seu primeiro admistrador foi Valeriano Sotero da Silva e, em
seguida, foi nomeado José Vasconcelos de Farias.
Em 1988 houve a primeira eleição direta para prefeito e foi eleita: Maria das Graças Alencar 1989-1992;
Pedro Duarte Guedes 1993-1996; José Teixeira da
Costa 1997-2000; Pedro Duarte Guedes 2001-2004;
Pedro Duarte Guedes 2005-2008; Raimundo Nonato
da Silva 2009-2012.
Atualmente, vivem em Careiro da Várzea 23 mil
habitantes, que se dedicam principalmente à agricultura. A maior parte do município, ou seja, 95% do
território, é de várzeas e o acesso à cidade é feito em
embarcações.
É, pois, merecido o Voto de Aplauso que proponho ao Senado da República.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
REQUERIMENTO Nº 1.639, DE 2009
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Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 182,
de 2005, de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro
de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos
prefeitos e vereadores, para deﬁnir como crime de
responsabilidade a aplicação indevida de recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE,
que impliquem na suspensão do oferecimento de merenda escolar.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma sessão especial a realizar-se amanhã, às 10:00
horas, destinada a comemorar os 370 anos da expedição amazônica de Pedro Teixeira, desbravador português considerado o “Conquistador da Amazônia”,
de acordo com o Requerimento nº 812, de 2009,
do Senador Aloizio Mercadante e outros Senhores
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Seadi Cassol – Bloco/PT
– TO) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 433 e
434, de 2009, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro
teor e posterior envio ao Arquivo, dos Avisos nºs 65 e
66, de 2009.
São os seguintes os Ofícios.
OF. 433/2009/CAE
Brasília, 24 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 53ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Ordinária, realizada em 24 de novembro, foi dado
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conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus
Membros, por meio do OF. CAE nº 49/2009-Circular,
o Aviso nº 65 de 2009 (nº 1528-Sese-TCU-Plenário,
na origem), de 4 de novembro de 2009, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do Processo nº TC-020.622/2009-1, na Sessão
Ordinária de 4/11/2009. O processo em questão alude
à operação de crédito autorizada por meio da Resolução nº 23 de 2009 desta Casa.
Comunico, ainda, que a referida Matéria deverá
ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 434/2009/CAE
Brasília, 24 de novembro de 2008
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 53ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Ordinária, realizada em 24 de novembro, foi dado
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus
Membros, por meio do OF.CAE nº 49/2009-Circular, o
Aviso nº 66 de 2009 (nº 1531-Sesses-TCU-Plenário,
na origem), de 4 de novembro de 2009, do Presidente
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão proferido pelo Plenário daquela Corte nos
autos do processo nº TC-020.625/2009-3, na Sessão
Ordinária de 4/11/2009. O processo em questão alude
à operação de crédito autorizada por meio da Resolução nº 24 de 2009 desta Casa.
Comunico, ainda que a referida Matéria deverá
ser encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 409, de
2009, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº
294, de 2009.
Com referência ao expediente recebido, 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 a matéria seja apreciada pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 409/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 3 de dezembro de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 294, de
2009, que “Cria cargos em comissão do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores – DAS destinados ao
Gabinete de Segurança Institucional e ao Ministério da
Justiça”, de autoria do Presidente da República.
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 (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs
2.305 e 2.306, de 2009, das Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
686, de 2007-Complementar, de autoria do Senador
Sérgio Zambiasi, que dispõe sobre a criação do Pólo
de Desenvolvimento Integrado da Fronteira Oeste do
Estado do Rio Grande do Sul.
A matéria ﬁcará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
2.307 e 2.308, de 2009, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Desenvolvimento e
Turismo, que concluem pela prejudicialidade das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2006, de autoria do Senador Agusto Botelho, que altera o art.
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121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, para prever como circunstância qualiﬁcadora do crime de homicídio
a hipótese de a vítima ser agente público integrante de carreira policial, agente penitenciário,
agente de ﬁscalização tributária ou do trabalho,
magistrado ou membro do Ministério Público, no
exercício da função ou em razão dela; e
– Projeto de Lei do Senado nº 435, de 2007, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que acrescenta
artigos à Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001
(Estatuto da Cidade), para garantir a posse de
área pública urbana a beneﬁciários de assentamento de baixa renda nas condições que especiﬁca e dá outras providências.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente, a ﬁm de serem declaradas prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 303, de 2009,
do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2002 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 352, de 2003).
Com referência ao expediente recebido, 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
as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o Ofício:
OF. nº 303/09 – PRES/CAS
Brasília, 18 de dezembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2002, com a Emenda
nº 01 – CAS de 2009, que “Altera a Lei nº 9.313, de 13 de
novembro de 1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes
de AIDS, para incluir o benefício do fornecimento de leite
maternizado para os ﬁlhos de mães portadores do HIV e
doentes de Aids”, de autoria do Senador Mauro Miranda
e rejeita o Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2003, que
“Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos de
uso contínuo pelo Sistema Único de Saúde”, de autoria do
Senador Luiz Otavio, que tramitam em conjunto.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini
Presidente.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de
fazer uma comunicação parlamentar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria de ocupar a tribuna para fazer uma
comunicação inadiável, como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – V. Exª será atendido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Como primeiro orador inscrito, convido o Senador Cristovam Buarque a usar a tribuna do Senado
da República.
Após a fala do Senador Cristovam, será feita uma
comunicação inadiável pelo Senador Paulo Paim; depois, pela Liderança, falará o Senador Antonio Carlos
Valadares.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a
minha intenção hoje aqui era antecipar-me por alguns
dias e fazer uma fala sobre os 50 anos da criação da
Sudene.
A Sudene é uma entidade que muitos hoje nem
sabem que existe. Entretanto, para a minha geração,
a Sudene foi a grande, a maior de todas as esperanças que tivemos por um Brasil sem desigualdade regional.
Ainda muito jovem, eu me lembro da luta de Celso
Furtado, João Goulart e lideranças locais do Nordeste
para criarmos uma instituição que iria acabar com esta
vergonha brasileira de uma desigualdade regional tão
forte, como a que até hoje nós sofremos.
Nesses cinquenta anos, a Sudene teve seu período áureo, seu período de auge, seu período de
mostrar resultados e um período longo, longo de decadência, até que passou pela sua pura e simples extinção no Governo Fernando Henrique Cardoso, para,
no Governo Lula, na lei, teoricamente, abstratamente,
voltar a existir.
De fato, continua sendo uma entidade muito longe da realidade daqueles anos – 1959 e começo de
1960 – em que ela representava uma esperança. E
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representava até uma sinalização e uma luz para o
mundo inteiro, que via no Brasil uma entidade que era
capaz de planejar e canalizar os esforços nacionais
para quebrar a desigualdade regional que caracteriza
o Brasil, Senador Mão Santa.
Nós nos acostumamos a falar da desigualdade
social, mas esquecemos que o Brasil é um dos países
com pior desigualdade entre suas regiões, especialmente a Região Sul, a Região Centro-Sul e a Região
Nordeste e a Região Norte.
A Sudene canalizou recursos, os resultados ocorreram, mas numa dimensão muito menor do que nós
esperamos.
Hoje, o que se tem é a sensação de que nem
mais precisaríamos de uma entidade que procurasse
enfrentar essa vergonha da desigualdade regional que
temos. Cinquenta anos é um longo tempo para qualquer
instituição no Brasil, mas é um período extremamente
importante para uma região, para uma instituição que
procurou canalizar todos os conhecimentos técnicos
da época, do planejamento, da economia, do desenvolvimento, para fazer decolar uma região.
Creio que, nesses 50 anos, ao mesmo tempo em
que prestamos uma homenagem aos seus fundadores,
àqueles que levaram adiante a Sudene, àqueles que
acreditaram que era possível quebrar a desigualdade
regional, é hora de fazer uma reﬂexão e olhar para o
futuro. A reﬂexão é no sentido de que o que se conseguiu foi muito, muito menos do que o que se imaginava. Até mesmo o desenvolvimento maior do Nordeste
em relação às outras áreas se deu não a favor de seu
povo, mas de uma minoria de privilegiados, que receberam dinheiro nacional e investiram em benefício
próprio. Não houve o retorno que se esperava para o
conjunto da população do Nordeste. Não dá para dizer
que a população do Nordeste esteja hoje substancialmente melhor do que estava 50 anos atrás, embora
tenha havido um aumento na renda da região, mas de
forma concentrada.
A Sudene foi um instrumento de concentração
da renda localmente, embora possa ter sido um instrumento de uma ligeira redução da desigualdade na
distribuição da renda entre regiões. E a causa disso,
a meu ver, está num erro conceitual perfeitamente explicável naquela época, que só agora a gente pode ter
percebido: é que a desigualdade, Senador Mozarildo,
não vai diminuir através dos investimentos econômicos. A desigualdade regional e a desigualdade social,
ainda mais, só teriam diminuído se, nesses 50 anos,
nós tivéssemos transformado o Nordeste na região
mais educada do Brasil, se tivéssemos feito do Nordeste a região onde toda criança tivesse uma escola
boa, de qualidade, e essas crianças tivessem conse-
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guido transformar o Nordeste em um centro produtor
de conhecimento de alta tecnologia. Se tivéssemos
feito isso, se 50 anos atrás tivéssemos percebido que
o caminho do desenvolvimento socialmente justo, permanentemente eﬁciente está no conhecimento e não
no investimento industrial, hoje não há dúvida de que
o desenvolvimento do Nordeste seria diferente. E não
há dúvida de que hoje nós estaríamos numa situação
melhor do que está o Centro-Sul do Brasil.
Até porque é preciso lembrar que nem sempre foi
o Centro-Sul a região mais rica. No começo da colonização brasileira, estava em Olinda o centro mais rico
do País. Nos séculos seguintes, estava em Minas Gerais o polo mais rico. Já tivemos, em alguns momentos,
a Amazônia como polo rico, graças à borracha. São
Paulo e sua riqueza são um produto basicamente do
século XVIII em diante.
Nós poderíamos ter revertido isso se o investimento tivesse sido feito no setor mais correto, naquele que, de fato, representa o motor do progresso, que
seria o desenvolvimento educacional do nosso povo,
especialmente das nossas crianças.
Essa é uma lição. A outra lição é que uma das
grandes falhas da Sudene nas últimas décadas é que
ela perdeu a dimensão regional e passou o centro da
luta a ser entre os Estados. O que nós vemos hoje é
uma disputa, uma verdadeira guerra ﬁscal entre os
Estados, cada um querendo pegar um pouco mais,
em vez de uma luta regional, do conjunto dos nossos
Estados.
E aí temos uma lição para daqui às próximas
semanas: o pré-sal pode ser a Sudene do século XXI.
O pré-sal pode se transformar em uma outra ilusão,
como a Sudene terminou sendo. No pré-sal, Senador
Mozarildo, há uma disputa entre os Estados para saber
com quem vai ﬁcar o dinheiro – primeira grande falha
–, em vez de se dizer: esses recursos são nacionais e
vamos beneﬁciar os Estados, porque eles são partes
da Nação – e não, ao contrário, imaginar que a Nação
é a soma dos Estados. São visões completamente diferentes: imaginar que os Estados são parte da Nação,
ou imaginar que a Nação é a soma dos Estados. Hoje,
cada Estado está brigando pelo seu pedaço e cada
um deles esquecendo o conjunto da Nação brasileira.
Primeira grande falha.
E a segunda falha é essa idéia de que o Estado
vai poder gastar o dinheiro do pré-sal no que quiser:
nos prédios bonitos para as repartições públicas; gastar o dinheiro para pagar a nós, os adultos desta época, em vez de usarmos o dinheiro para construirmos
o futuro da Nação brasileira, que é a verdadeira dona
desses recursos.
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A Sudene, nos seus 50 anos, pode servir de
uma grande lição para o que fazemos hoje no Brasil
inteiro.
Eu queria vir aqui falar sobre esses 50 anos.
Mas, Sr. Presidente, eu não posso deixar de, ao mesmo tempo, falar... Senador Mozarildo, V. Exª pediu um
aparte e eu o darei...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sim,
gostaria.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ao
mesmo tempo de falar, como brasileiro, dos problemas
nacionais; como nordestino, dos problemas regionais; eu não posso deixar de falar, como Senador de
Brasília, do problema local. Há poucos minutos, uma
manifestação em frente à sede do governo, que nem
mais é usada pelo Governador, terminou em pancadaria, terminou em violência, terminou em bombas
de efeito moral e terminou, inclusive, com a prisão de
jovens. Pelo menos um deles eu tenho conhecimento
pessoal de que neste momento está preso. É um líder
do Partido dos Trabalhadores, Senador Paim, o José
Ricardo Fonseca, que foi levado de lá, no camburão,
para uma delegacia, que o seu pai não descobriu ainda qual é. Ele acaba de me ligar há pouco pedindo
que o ajude com advogado. Liguei para a OAB para
ver se pode ajudar.
Nós estamos numa situação em que uma manifestação, que era pacíﬁca, diferente inclusive da
ocupação da Assembléia Legislativa, a nossa Câmara Legislativa, onde, no processo, houve a quebra de
algumas coisas de madeira... Essa, não. Era uma pura
e simples manifestação, caminhando pelas ruas, que
foi impedida na base da violência, terminando com
bombas de efeito moral, pancadaria e, inclusive, a
prisão desse jovem.
Eu gostaria muito, Senador Mão Santa, o senhor
como nordestino, como irmão do Paulo Tarso, que é
um dos maiores baluartes da Sudene desde a sua criação, de ﬁcar restrito a falar da nossa região, da nossa
entidade, do seu passado, do seu futuro; mas eu não
posso deixar de dar esse recado, como Senador do
Distrito Federal, preocupado com o que aqui está acontecendo, não só com a situação de constrangimento
que vivemos, mas até mesmo com a ...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
...mas, inclusive, com a tentativa de impedir manifestações em que a população está querendo demonstrar o
seu espírito de ânimo, a sua situação, o seu desagrado
com a realidade que nós vivemos.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha que falar.
Mas há dois pedidos de aparte e todo discurso é enri-
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quecido com os apartes. Eu passo, portanto, a palavra
ao Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Cristovam, a parte que V. Exª abordou no seu
pronunciamento sobre desigualdades regionais, é
impressionante que um dispositivo constitucional diz
que um dos objetivos da República é a eliminação das
desigualdades sociais e regionais, mas essas desigualdades regionais têm sido aprofundadas. Vou falar sobre
a Região Norte, sobre a Amazônia toda, a Amazônia
Legal, que ainda inclui um Estado do Centro-Oeste,
que é Mato Grosso, e uma parte do Maranhão, que é
do Nordeste. Sabe quanto foram repassados de recursos voluntários da União, isto é, do Governo Federal,
no Governo Lula? Cinco por cento apenas do total do
Brasil. Então, 80% dos investimentos do BNDES são
nas Regiões Sul e Sudeste. Dessa forma, não há como
pensar em eliminação das desigualdades regionais.
Então, é evidente, e V. Exª tem razão, que se tem que
aprofundar e exagerar mesmo no investimento em
educação. O meu Estado está fazendo isso, apesar
do descaso do Governo Federal com o meu Estado.
Então, acho que educação, sim; mas também sim à
injeção de recursos para que possa a infraestrutura
desses Estados pobres melhorar, senão vamos ﬁcar
como naquela história da música: os mais ricos vão
ﬁcar cada vez mais ricos e os mais pobres cada vez
mais pobres.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Eu agradeço muito, Senador Mozarildo, porque serve
para que eu esclareça a minha posição. Eu não tenho
nenhuma dúvida de que essa idéia de investir só em
educação não resolve, até porque não há como fazer
educação se não tiver estrada por onde os meninos
e os professores possam passar, se não tiver uma
indústria potente para dar recursos ao Governo para
investir na educação. Se não houver um sistema de
saúde, como fazer uma boa educação? Sem agricultura, como haver comida? Sem comida, não há como
ter educação.
Claro que o processo tem que ser sistêmico, mas
a diferença é qual é o verdadeiro motor do processo,
qual é o verdadeiro vetor que vai transformar a sociedade. Aí eu digo que é um: a educação. O vetor é a
educação; o resto é uma base fundamental, até porque
a própria economia daqui para frente não terá a sua
dinâmica se a gente não tiver, através da educação,
um processo de alimentação dos novos produtos, que
são baseados em ciência e tecnologia.
Então, de acordo com o senhor, as propostas
nossas não podem ﬁcar presas à educação, até porque ela sozinha não existe. Não há como pagar os
professores sem uma economia forte; não há como
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as pessoas se locomoverem sem transporte; não há
como comerem sem a agricultura; não há como terem
móveis, computadores sem indústria. É o sistema todo
que tem que ser trabalhado, e até porque a educação
vai mudar mesmo é o futuro, e a gente precisa começar a mudar desde agora.
Agora, a diferença é que, no começo da Sudene, imaginávamos que o vetor do progresso era a indústria; e aí nós erramos. A indústria pode ser a base
de sustentação do progresso, mas o vetor que puxa
o progresso não é mais a indústria; é o conhecimento
que faz a indústria. É esse conhecimento que gera a
indústria. Esse conhecimento vem da educação.
Por isso, o vetor é a educação. A base é todo o
sistema econômico de que um país precisa.
Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Cristovam, quero cumprimentá-lo. Deus escreve certo por
linhas tortas. V. Exª representa o Nordeste, Pernambuco, o Recife, suas raízes culturais, embora hoje seja
um senhor político de todo o Brasil. Mas as raízes...
Então, com muita satisfação, vi que V. Exª – eu, representando a Mesa Diretora do Senado – quer prestar
uma homenagem à Sudene, um dos três grandes sonhos de Juscelino. Juscelino Kubitschek imaginou o
Sul se desenvolvendo e para lá ele carreou a indústria
automobilística; Brasília, nesse tripé, o centro do Brasil, essa interiorização; e a Sudene, lá no Nordeste,
para tirar as desigualdades regionais. E Deus escreve
certo por linhas tortas, porque V. Exª é um homem de
muita cultura, muitos livros – eu estou em mão com o
livro de Zózimo Tavares, que ele lança hoje: Atentai
bem! Assim Falou Mão Santa. V. Exª é um homem
de muitos livros, mas um dos encantos da sua literatura, que deixa aí para o Brasil, é o seu encontro com
Celso Furtado – parece-me que foi em Paris.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Foi.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Um encanto! Um
encanto!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado, Senador.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Um encanto de
dois homens. Então, V. Exª vai representando com muita grandeza o Senado da República. E o Senado da
República foi solidário com a Sudene. Nós a recriamos.
Apenas houve um veto – não é? – de Sua Excelência
o Presidente da República, e ela não está pujante,
como todos nós desejaríamos. Mas quero dar o testemunho da sua responsabilidade como Senador da
Capital Federal. Nós assinamos juntos. Se, se o Poder
Legislativo do Distrito Federal não tiver uma solução
satisfatória, nós entraremos aqui com uma CPI. Então,
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V. Exª engrandece... Por isso, falo com muito orgulho
do Senado da República. E parte desse orgulho é pelo
que V. Exª traz de riqueza para esta Casa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador. Aproveito para prestar homenagem ao seu irmão Paulo Tarso, meu amigo, que
é fundador da Sudene e até hoje ligado à Sudene de
uma maneira que, talvez, nenhuma outra pessoa consiga ser. Como o senhor mesmo diz, é maníaco pela
concepção da Sudene.
Sr. Presidente, era isso o que eu tinha a falar, e
agradeço o tempo que o senhor me concedeu, além
do tempo previsto.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – Para fazer uma comunicação inadiável, concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, pelo tempo
regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Sadi Cassol, meus cumprimentos
pelo exercício da Presidência neste momento!
Eu queria, nesta comunicação de cinco minutos, Sr. Presidente, dar dois informes e comentar um
projeto.
Primeiro, quero dizer que lamento muito que o
acordo feito na Câmara dos Deputados em relação
ao combate a todo tipo de preconceito... Há mais de
doze anos, estou trabalhando para que o Estatuto da
Igualdade Racial seja aprovado. São doze anos, Sr.
Presidente! O Senado o aprovou por unanimidade. O
Estatuto foi para a Câmara, e, ali então, foram apontados pontos polêmicos. E todos os pontos polêmicos
foram retirados. A partir daquele acordo feito na Câmara, com todos os partidos, eu tinha o entendimento
de que o Plenário do Senado iria votar a matéria com
a maior tranquilidade.
Senador César Borges, V. Exª foi um dos Relatores do projeto que chegou à Câmara...
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA. Fora do
microfone.) – Com muita satisfação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – V. Exª,
bem como o Senador Rodolpho Tourinho, o Senador
Antonio Carlos Magalhães e a Senadora Roseana Sarney nos ajudaram muito na aprovação daquele projeto.
Todos trabalharam muito, Sr. Presidente.
O projeto foi para a Câmara, eu diria, com uma
redação avançada até para o momento da vida brasileira. A Câmara entendeu que tinha de retirar os pontos
polêmicos e retirou os quatro pontos principais. Assim
mesmo, entendendo a correlação de forças na Câmara, digo: “Bom, vamos aprovar o que veio da Câmara”.
Fiquei surpreso ao saber que mesmo aquilo que veio
da Câmara, que é um retrocesso em relação àquilo
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que o Senado aprovou anos atrás na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), não poderia
ser votado, porque o Relator entendeu que tem de ser
alterado. Lamento muito que ainda estejamos debatendo um Estatuto para combater preconceitos, sem
conseguirmos aprová-lo de forma deﬁnitiva.
Enﬁm, Sr. Presidente, vou trabalhar muito ainda
para ver se, ainda este ano, o Senado aprova o relatório que veio da Câmara, que é muito pior do que o
relatório que o Senado já aprovou. Se dissessem para
mim que iríamos rejeitar o que veio da Câmara e que
aprovaríamos o que o Senado já aprovou, eu bateria palmas! Mas não querem aprovar o da Câmara,
porque entendem que têm de piorá-lo ainda mais. Aí
é lamentável! Espero que seja uma voz isolada com
essa posição, de quem quer fazer essas alterações,
suprimindo artigos que são fundamentais para o combate ao preconceito.
Quero ainda, Sr. Presidente, agradecer muito a
todas as Comissões do Senado. Senador Mão Santa,
hoje, oito projetos de minha autoria, na CCJ e na Comissão de Assuntos Sociais, foram aprovados. Quero
dar um destaque especial aqui para um projeto, que é o
do vale-transporte. O vale-transporte, que é concedido
ao trabalhador, é descontado em até 6%, no ﬁnal do
mês, do salário do trabalhador. Apresentei um projeto,
dizendo que o vale-transporte, que é assegurado ao
trabalhador para ele se deslocar da sua casa ao local
de trabalho, não poderia ser descontado por parte do
empregador. Mas o importante, Senador Cassol – e
deixei isto muito claro; a votação foi por unanimidade –,
é que o empregador não pagará por essa ajuda que o
trabalhador recebe para se deslocar ao trabalho. Essa
é a tese. Ele poderá deduzir de tributos e do Imposto
de Renda, ou seja, o dinheiro ﬁca na mão do trabalhador, que, por sua vez, vai contribuir para reativar o
próprio mercado interno.
Quero agradecer muito, primeiro, à própria Liderança do Governo, que não criou obstáculo algum a
que esse projeto fosse aprovado, e, em segundo lugar,
aos Relatores da matéria, Senador Cristovam Buarque
e Senador Mão Santa, que deram parecer favorável a
esse tema, e a todos os Senadores – o Senador Mozarildo estava lá – da Comissão de Assuntos Sociais,
que entenderam o espírito do projeto, que não traz
prejuízo para ninguém. O empregador não terá prejuízo. E mesmo aquele cidadão ou cidadã que tenha
sua empregada doméstica vai dar o vale-transporte
e vai deduzir isso do Imposto de Renda. Então, esse
é um projeto generoso, que melhora a vida do nosso
trabalhador.
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Quero também dizer, Sr. Presidente, que, nessa
discussão, eu me amparei no Decreto nº 95.247, de
1987, que diz:
[...]o valor efetivamente pago e comprovado pelo empregador, pessoa jurídica [ou
não], na aquisição do Vale-Transporte, poderá
ser deduzido como despesa operacional, na
determinação do lucro real, no período-base
de competência da despesa.
Além disso, a pessoa jurídica empregadora poderá deduzir do Imposto de Renda também o valor
equivalente àquilo que assegurou no pagamento do
vale-transporte ao seu trabalhador.
Por ﬁm, Sr. Presidente, quero dizer que festejo
este momento. É mais um projeto que traz um benefício direto para os trabalhadores.
Como é de praxe da minha parte, quero terminar
meu discurso, dizendo que ainda estou esperançoso de
que derrubemos o fator previdenciário, que o Senado
aprovou por unanimidade. Tenho de repetir: falta que
a Câmara vote. Espero que os Deputados não voltem
para suas casas, para festejar o Natal com seus familiares, deixando de votar o ﬁm do fator previdenciário,
que conﬁsca 40% do salário do trabalhador. A mulher
perde mais do que o homem. A mulher professora
perde 51% a partir do momento em que se aposenta.
E espero que se vote também o aumento real para
aposentados e pensionistas.
Senador, que, hoje, está aqui presente – poderia
ser o Senador, mas o Deputado Federal Constituinte
João Paulo –, V. Exª foi o autor do turno de seis horas.
Lembra o trabalho que fez? Estou apostando que a
Câmara e o Senado votem pelo menos a redução da
jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas. Como
fomos Constituintes, nós dois participamos, como autores e co-autores, da redução de 48 horas para 44
horas, e diziam que iríamos quebrar o País. A jornada foi reduzida de 48 horas para 44 horas, não houve
problema algum, e se aumentou, inclusive, o número
de empregos no País. Neste momento, estamos trabalhando com a redução de 44 horas para 40 horas.
Espero que isso aconteça. Com isso, geraremos mais
três milhões de empregos para a nossa gente, para
o nosso povo.
Era isso o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Após as palavras do ilustre Senador Paulo Paim...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – V. Exª tem a palavra.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, queria
que V. Exª ﬁzesse a gentileza de me inscrever para uma
comunicação inadiável na ordem das inscrições.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– V. Exª será atendido, nobre Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Pela Liderança do PSB, convido a fazer uso da
palavra o ilustre Senador Antonio Carlos Valadares,
pelo tempo regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pelo tempo que
participo desta Casa, já que integro o Poder Legislativo há muitos anos, tenho veriﬁcado que toda vez que
eclode uma crise no campo ético, envolvendo atos de
corrupção, surgem propostas no Congresso Nacional
e no meio jornalístico visando coibir em deﬁnitivo, ou
impedir de forma permanente, que fatos vergonhosos
da vida nacional venham a acontecer novamente.
Mas eu não me iludo, Sr. Presidente. Por maiores
que sejam as propostas, por maior que seja a boa vontade e por maior que seja a boa-fé, eu não me iludo,
porque, com este sistema político, em que nós temos
um presidencialismo mitigado, que tem à sua disposição as medidas provisórias, que impactam o fortalecimento do Legislativo, a valorização dos Deputados
e Senadores e impedem a sua ação soberana; com a
existência de uma enxurrada de partidos políticos, que
obrigam o Poder Executivo a negociar ou com Deputados individualmente, ou com partidos individualmente,
num total de 17 partidos, mas registrados no Tribunal
Superior Eleitoral mais de 30, ﬁca o Poder Executivo
praticamente à mercê de negociações permanentes
com partidos políticos. Partidos que, com raras e honrosas exceções, representam siglas – chamadas “de
aluguel” – nos Estados, que surgem durante o período
eleitoral para fazer coligações as mais estapafúrdias
possíveis; e alguns parlamentares se elegem à custa
dessas coligações ou dessas alianças espúrias, inadequadas e inexplicáveis que são realizadas nos Estados
brasileiros durante as eleições proporcionais.
A Câmara dos Deputados, por intermédio do
Deputado Raul Jungmann, do Estado de Pernambuco, em virtude das denúncias recentes de corrupção
– notadamente aqui, em Brasília, com o escândalo do
Governo Arruda –, apresenta como saída uma proposta
de emenda à Constituição para que o eleitorado seja
consultado sobre se devemos ou não fazer uma reforma
política. E essa reforma política, Sr. Presidente, seria
feita não por uma Constituinte, mas pelo Congresso
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a ser eleito no ano de 2010 – imaginem – com a seguinte pergunta ao eleitorado: “O Congresso Nacional
deve alterar a Constituição, aprovando uma reforma
política que viabilize maior transparência e o combate
efetivo à corrupção?”.
Claro que o eleitorado não deixaria de aprovar
uma pergunta dessas! Mas quem faria as alterações,
Sr. Presidente? Não seria o eleitorado, seria o Congresso a ser eleito no ano de 2010, praticamente com os
mesmo defeitos, com as mesmas falhas e os mesmos
predicados do atualmente eleito. Isto é, se quisermos
modiﬁcações substanciais periféricas, sem nenhuma
profundidade, entreguemos ao Congresso Nacional
qualquer reforma.
Ora, não houve nem a reforma tributária, nem a
reforma política, enﬁm, não houve nada que alterasse
substancialmente a vida dos Municípios, do povo brasileiro, com o Congresso atual. E o Congresso futuro
seria praticamente a continuidade do atual.
Por ocasião da Constituinte de 1988, havia dois
lados: um que queria uma Constituinte exclusiva, autônoma, só para cuidar da Constituição. Ou seja, os
Constituintes – Deputados e Senadores – seriam eleitos
por meio de uma eleição direta, passariam determinado
período elaborando a Constituição, com todas as regras,
a respeito de forma de governo, a respeito do pacto
federativo, a respeito do sistema eleitoral etc. E, após
a feitura dessa Constituição, essa Constituinte seria
extinta. Isto é, ela seria eleita unicamente com o objetivo de fazer a Constituição. Feita a Constituição, todo
mundo iria para casa. Mas o que foi que o Congresso
decidiu naquela época? Nada, nada de Constituinte
exclusiva: “vamos propor uma eleição para Deputados
e Senadores, e esses Deputados e Senadores assumem com poderes constituintes de fazer uma nova
Constituição e, terminada a Constituição, Deputados
e Senadores não vão para casa, mas continuam como
Deputados e Senadores”.
Daí, há crise até hoje. De 1988 para cá, é crise em
cima de crise. Nem as medidas provisórias que foram
aprovadas naquela Constituinte – medidas provisórias
que são típicas de um regime parlamentar, porque se
esperava que aprovássemos um regime parlamentar
no Brasil – foram devidamente regulamentadas, ou
extintas, ou tiradas do nosso meio político, da nossa
Constituição.
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª quer um
aparte? Eu o concederei, com a licença do Presidente, com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Antonio Carlos Valadares, primeiramente quero
dizer a V. Exª que concordo em grande parte com o que
V. Exª está colocando. Realmente, deixar que somente
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uma instituição – seja ela o Congresso, o Judiciário ou
o Executivo – promova reformas estruturantes é querer
muito. Primeiro, veja V. Exª, para não falar dos outros
que também cometeram o mesmo equívoco. Quando
o Presidente Lula quis fazer a reforma previdenciária,
ele fez. Fez na marra, passou na Câmara. Aqui, tivemos
que fazer uma PEC paralela para amenizar, porque não
podia derrubar a PEC original. Mas aprovou a Reforma
da Previdência. Bem ou mal, aprovou. As outras não
foram aprovadas, ele não quis, por quê? Porque a reforma tributária mexe no dinheiro da União, mexe no
dinheiro do Governo da República – portanto, dele. E,
quanto às outras reformas, se não fez a tributária...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – A reforma política.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – A
política muito menos. Esse modelo que está aí está
ótimo para ele. Ele controla o Congresso com medida provisória, com cargos e com emendas. Então, na
verdade, a coisa é bem mais profunda. Eu acho que a
grande reforma que pode ser feita – inclusive agora,
nestas eleições de 2010 – é trabalharmos muito bem...
E, quando digo nós, não somos nós, políticos, não,
mas as instituições trabalharem muito bem o eleitor
para não eleger pessoas que querem manter o status
quo de colaborar com esse estado de corrupção que
existe no País.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Mozarildo Cavalcanti, o Poder
Executivo no Brasil tem muito poder, mas quem deveria ter mais poder é o Congresso Nacional, que é
eleito para legislar, é eleito, inclusive, para modiﬁcar,
se for o caso, artigos da Constituição. Se o Congresso não faz, não é por causa do Presidente; é por falta
de autonomia de um Congresso Nacional que existe
e poderia fazer aquilo que é da sua competência, da
sua atribuição.
Nós teríamos que fazer uma reforma envolvendo forma de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, já que as medidas provisórias estão aí, elas
persistem na Constituição. Por que não fazemos esta
pergunta ao eleitor: se deveria haver uma Constituinte
exclusiva? Pois só poderíamos fazer modiﬁcações de
fundo, substanciais e essenciais no nosso Brasil se
tivéssemos uma Constituinte eleita só para fazer as
reformas tais e tais e, depois, os constituintes eleitos
iriam para casa. Enquanto isso, o Congresso Nacional
continuaria funcionando normalmente, fazendo a legislação normal. Uma Constituinte cuidando das reformas;
e o Congresso Nacional funcionando normalmente,
aprovando ou rejeitando as leis do Poder Executivo.
Também deveríamos fazer as reformas do pacto
federativo, quer dizer, estabelecer um equilíbrio entre
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as receitas dos Estados, dos Municípios e da União.
A União hoje tem mais de 60% das receitas que são
arrecadadas em todo o País, enquanto os Municípios
têm 14%.
Portanto, Sr. Presidente, há necessidade de um
novo pacto federativo em nosso País, não só envolvendo a questão das receitas, como a questão da
redistribuição dos royalties dos Estados produtores
para os Estados não produtores, porque o petróleo, no
Brasil, é tratado como uma questão regional, quando,
na realidade, deveria ser tratado como uma questão
nacional. O petróleo não é de um Estado, o petróleo
é nacional, é do Brasil. O território não é do Rio de
Janeiro, o território é brasileiro e essa receita ali produzida deve ser redistribuída de forma equitativa para
Estados e Municípios não produtores, porque, aﬁnal
de contas, todos nós somos brasileiros e contribuímos
para que os Estados mais desenvolvidos possam ter
sua receita pactuada na Federação.
E também o sistema eleitoral. O ﬁnanciamento
público de campanha, é para ter ou não? Financiamento privado mais ﬁnanciamento público, ﬁnanciamento
público exclusivo ou ﬁnanciamento privado exclusivo?
O que aí existe é um ﬁnanciamento público misturado
com ﬁnanciamento privado, porque fundo partidário
não deixa de ser um ﬁnanciamento público.
Então, Srªs e Srs. Senadores, não sei se é o remédio, porque não sou médico, como o é o Senador
Mozarildo Cavalcanti, para apontar a receita ideal, mas,
como brasileiro, como integrante deste Congresso Nacional há quase 16 anos, elegendo-me Senador duas
vezes, acompanhando tudo o que houve neste Brasil
durante esse período, e mesmo antes, como Governador do Estado de Sergipe, posso considerar que nada
se fará de alteração substancial na Constituição se não
for por intermédio de um poder constituinte autônomo,
ou seja, por meio de uma Constituinte exclusiva, com
um objetivo, de alterar a Constituição, enquanto Deputados e Senadores terão outras funções.
Eu quero ver Deputado ou Senador querer alguma alteração que venha prejudicar o seu partido. Eu
quero ver Deputado ou Senador querer uma alteração
na Constituição que venha prejudicar algum interesse
no seu Estado. Só uma Constituinte com esse objetivo,
exclusiva, que sabe que, após o término do seu trabalho,
vai para casa, é capaz disso. Deputados ou Senadores
que se debruçam sobre mudanças na Constituição, em
função dos seus interesses políticos, partidários e regionais, jamais farão uma alteração profunda, porque
atinge os seus interesses.
Senador Augusto Botelho, se V. Exª me permitir,
para ultimar o meu discurso.
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Dado o grande número de inscritos, pedimos
a gentileza de concluir em mais dois minutos, nobre
Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador, é sobre ﬁnanciamento público e ﬁnanciamento
privado das campanhas. Eu acho que, quando se ﬁzer
o ﬁnanciamento público, os mesmos que fazem caixa
dois vão continuar fazendo. Não sei se... Nós temos
que achar um caminho. Eu não vejo com muita...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas já há ﬁnanciamento. Eu acho que já
há ﬁnanciamento público.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Bom,
é dinheiro público. Porque caixa dois é feito com dinheiro público.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Não, já existe. O fundo partidário é
ﬁnanciamento público. Então, na legislação brasileira,
o fundo partidário ﬁnancia campanha também. Os partidos políticos recebem dinheiro durante a campanha
e aplicam em candidaturas. Então, já existe o ﬁnanciamento público. Agora, só que não existe uma fórmula
condizente de dividir, de forma proporcional, o dinheiro
arrecadado para os candidatos. Como existem milhares
e milhares de candidatos, ﬁca quase que impossível
ﬁnanciamento público, a não ser que reduzíssemos
o número de partidos, de 30 partidos para sete ou
seis partidos. Aí seria mais fácil a adoção. E também
o sistema de lista. Quer dizer, mudar o sistema eleitoral: em vez de ser um sistema proporcional, como o
nosso, que fosse o sistema ou de lista fechada ou de
lista aberta, como acontece na Alemanha, quer dizer,
o sistema misto, distrital misto.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – A
lista... Os caciques dos partidos vão botar só quem
eles quiserem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Tudo isso seria matéria para a Constituinte exclusiva. Se nós fôssemos discutir isso dentro
do Congresso Nacional, volto a repetir, no Congresso
atual ou no futuro Congresso, essa questão de forma
de governo, de sistema eleitoral, de pacto federativo,
tudo voltará à estaca zero. Não sairemos do nada e
não iremos para nada.
Obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Pois não, V. Exª tem a palavra.
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O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas quero me inscrever para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – V. Exª será atendido, nobre Senador.
Dando sequência à lista dos oradores inscritos,
convido a usar da palavra o ilustre Senador Mão Santa, que, hoje, lançará o livro Atentai Bem!. Queremos
comunicar, já de antemão, nossa presença no lançamento desse livro.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sadi Cassol, Parlamentares aqui na Casa, brasileiras e brasileiros que nos assistem aqui no plenário e
que nos acompanham pelo sistema de comunicação,
é como disse nosso Presidente Sadi Cassol, mas eu
só queria corrigir: eu não vou lançar o livro. O livro é
escrito por um dos mais fortes intelectuais do Brasil
de hoje: Zózimo Tavares. Intelectual mesmo! E o Piauí
tem esta característica: todo o País reconhece que o
melhor jornalista foi o piauiense Carlos Castelo Branco, a Coluna do Castello, o Castelinho, o mais bravo
e competente jornalista. Romeu Tuma se lembra de
que, nos tempos da ditadura militar, só ele tinha a coragem, a competência e a sabedoria de levar ao País
os anseios libertários da Pátria. E aí ﬁcaram os livros
de Carlos Castelo Branco.
Assis Brasil. O poeta Da Costa e Silva, que fez
o nosso hino:
“Piauí, terra querida,
Filha do sol do Equador,
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!”
Na luta, o teu ﬁlho é o primeiro que chega. Ele
estava se referindo à única batalha, à primeira batalha sangrenta que houve no Brasil, para que este
País fosse uno e grande, quando nós expulsamos os
portugueses.
Aí está César Borges. Eles também tiveram a
coragem e a bravura de fazer uma batalha, mas foi
em julho. Que dia, César?
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA. Fora do
Microfone.) – Dia 2 de julho de 1823.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Foi em julho,
não é? A nossa foi em março, 13 de março. Março é
antes de julho. E nós fomos bravos, e seguidos pelos
bravos baianos a ter batalha sangrenta. Este País ia
ser dividido em dois.
Então, aí estão os escritores. E esse Zózimo Tavares é um deles. Ele, como Jorge Amado, baiano, que
teve vários livros e descreveu muitas personagens, na

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

sua independência cultural, não é qualquer um. É um
dos melhores escritores deste País hoje.
Ele é autor de vários livros; não é o primeiro. Deﬁnindo, eu diria que ele é uma mistura de Sebastião
Nery com Machado de Assis; isso daria Zózimo. Então,
o autor tem já publicado, esgotado: Falem Mal, Mas
Falem de Mim, em 1989; Pra Seu Governo, 1991; O
Pulo do Gato, 1994; Meus Senhores, Minhas Senhoras, 1997; Filosoﬁa Barata, 1999; O Velho Jequitibá...
Era um ex-Governador, João Clímaco d’Almeida. Eu
até tenho algo para contar, é uma ﬁgura dessa. E eu
me lembrei agora o signiﬁcado disso, Sadi Cassol, e
quis Deus estar aqui o Paulo Duque.
Eu me lembro, ainda no governo revolucionário,
era Governador Lucídio Portela, eu era seu vice-líder.
Aí, na antessala do Governador, muitos aguardavam
para falar com o Governador Lucídio Portela. Ele era
irmão mais velho de Petrônio, governou o Estado, Senador da República, de uma austeridade impressionante. Está ouvindo, Mozarildo? É porque aqui está o
livro O Velho Jequitibá. Era esse Joqueira. Um perguntou, indagou na sala: “Governador Joqueira, V. Exª
foi duas vezes Governador. Como é isso?”. Eu estava
na sala, era Deputado Estadual, eu disse: “Eu vou ser
esse negócio de governador, vou ouvir”. Está ouvindo,
Heráclito? Aí me apressei. Quis Deus estar o Heráclito
Fortes aí. A ﬁgura simpática de Joqueira, está ouvindo, Heráclito? Aí eu disse: “Eu vou ser esse diabo de
governador, vou ouvir lá o que ele diz”.
Ele tinha assumido por duas vezes. Isso é raro.
Foi Vice-Governador de Petrônio Portella, e Petrônio
veio a ser aqui um dos melhores Senadores da história desta República, um dos melhores Presidentes da
história, ele, que foi o ícone da redemocratização. Aí
perguntaram, ó Heráclito, se ele ainda queria ser Governador de novo. Primeiro, ele respondeu a primeira
pergunta, o que achava de ser Governador duas vezes.
Ele disse: “Bem, o que eu me lembro de ser Governador é que comi do bom e do melhor e nunca meti
a mão no bolso para pagar”. O Velho Jequitibá era
assim, irônico. Aí perguntaram, muito atual, Rosalba,
V. Exª que vai já ser Governadora, se ele queria ser
outra vez. Ele tinha sido duas vezes Vice-Governador
e assumira, o que era raro. De Petrônio... Aí ele disse:
“Não, isso é para gente mais nova”.
Aí ele parou assim: “Mas sabe que eu queria,
nem que fosse por sete dias, para me vingar de tanta
gente que eu ajudei e me traiu?”.
Daí essa ﬁgura, César... César chega levantou
ali, o César Borges. Ele retratou essa personalidade,
e é querida de todos nós, o Velho Jequitibá, como em
todo o Estado.
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Ele também é autor de cordel. Vote lá Que Eu
Voto Cá, em 1986; Céu da Terra – Roteiro Turístico
do Piauí; Fique lá que eu ﬁco cá. O Voto é Inseticida contra Praga de Ladrão. Olha aí, esse já teve
duas edições: 1994 e 2006. Zé da Prata, o Poeta da
Sátira, 1995. Sonetos de Cantadores. E tem O Piauí
no Século XX – 100 Fatos que Marcaram o Estado
entre 1900 e 2000, quatro edições. Um dos livros dele
já tem quatro edições. E, em literatura, Sociedade dos
Poetas Trágicos, duas edições, 2000.
Então, ele, como intelectual e jornalista, pegou o
personagem. Ele é livre, é independente, é intelectual. Ele faz uma análise. Tem o lado positivo, o negativo, bota adversário, que nós temos, dando as nossas
pancadas.
Zózimo Tavares, 47 anos, é jornalista, licenciado
em Letras, pós-graduado em Comunicação e Marketing pela Universidade Federal do Piauí, onde foi professor. Tem pós-graduação também em Linguística.
Atua há mais de 25 anos em rádio, jornal, televisão e
assessoria de comunicação. Presidiu o Sindicato dos
Jornalistas do Piauí. Foi correspondente do Correio
Braziliense no Piauí, editor-chefe de O Dia e secretário de comunicação de Teresina em três mandatos
de administrações.
Publicou livros de humor, cordel e jornalismo. É
membro da Academia Piauiense de Letras e editorchefe do jornal Diário do Povo.
Então, é ele que lança o livro. Quer dizer, não sou
eu que tenho que autografá-lo, é o autor; eu sou um
personagem, vamos dizer, como Cervantes colocou
Dom Quixote, Sancho Pança e descreveu.
Mas quero dizer que eu o estou lendo aqui, estou
justamente na página 127. Já ri muito. O autor é muito
bom, é ímpar, é excepcional, extraordinário. Apenas ele
descreve. Ele colocou logo o nome, Zózimo Tavares:
”Atentai Bem! Assim Falou Mão Santa”. É um homem intelectual. Todos sabem que o ﬁlósofo Nietzsche
escreveu Assim Falou Zaratustra, uma coisa assim.
Eu sei que ele é intelectual. Está aqui.
Mas, no Senado, quase todos são fulgurantes,
são personagens, porque ele me retrata como Senador
da República, como Governador do Estado do Piauí e
quando Prefeito lá na minha cidade.
Então, é interessantíssimo! Não tem conversa
não, porque ele é que o bom! Eu não sou o bom não,
é como um jornalista fazer... Jorge Amado não fez
tantos livros, com tantos personagens? O Assis Brasil, do Piauí?
Então, com a morte desses, de Machado de Assis, é um dos melhores escritores do País!
Agora, o que me comoveu, e eu ia apenas reproduzir o que ele escreveu, a parte que mais me toca.
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Mãe. Mãe é coisa... Não é, Tuma? Mãe. Lembrem-se
das mães de vocês. Quem ainda tem mãe aqui? Olhe,
eu dou um conselho: vá curtir a sua mãe, o seu pai,
quem ainda os tem. Então, ele coloca dois versos de
minha mãe. A minha mãe... Eu sempre disse e digo:
eu não sou mão santa – mãos de cirurgião, que Deus
guiava, salvava um aqui, um acolá numa Santa Casa
do Piauí –, mas sou ﬁlho de mãe santa.
Outro dia, o Presidente Sarney perguntou e disse:
“Mão Santa, por que você não escreve? Quem fala e
discursa como você pode parar e escrever”. Eu digo:
“Não, eu não escrevo por complexo, porque vão me
comparar com a minha mãe”. E ela é laureada também.
Ela tem um livro, publicado em espanhol, A Vida, um
Hino de Amor, pela Vozes, editora católica. Então eu
digo: eu serei sempre comparado, ela é melhor, então
eu ﬁco só nessa conversa que vocês já conhecem.
Olhem como ele começa o livro aqui, o “Atentai
Bem!”. É interessante. Ele começa assim:
“Atentai bem, ó Luiz Inácio! Atentai bem,
ó Sarney!. Atentai bem, ó Pedro Simon! Papaléo, Papaléo, atentai bem! Atentai bem, ó
Paim! Atentai bem, ó Tião! É Mão Santa quem
vos fala”.
Ele nos analisa como Senador, como Governador.
Mas o que me comoveu, que estou lendo, foi que ele
foi buscar da minha mãe esses versos, um pequeno
e um de antes de ela morrer.
No mais, eu convido a todos, às 18 horas e 30
minutos, para prestigiar não a mim – eu sei que é uma
honra para mim – mas ao escritor. É uma ﬁgura ímpar,
extraordinária e rara.
Além de ser intelectual, é homem de bom caráter, é uma ﬁgura rara hoje em decência e respeitado
– e o Heráclito está ali para dizer as mesmas palavras. Mas ele pegou o que minha mãe escreveu, eu,
menino. Quem tem mãe sabe, é coisa de mãe, eu não
tenho essas qualiﬁcações, mas minha mãe, Jeanete
escreveu assim:
“Filho! Tu és o enlevo e o amor de minha vida.
Dos sonhos que sonhei, tu és a realidade!
És a visão formosa e abençoada, descida
do céu para aumentar minha felicidade!
[Isso é coisa de mãe]
Estreitando-te ao colo, em preces entretida,
peço a Deus que te faça um anjo de
piedade,
pois a vida só vale a pena ser vivida
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por quem sabe visar da alma a imortalidade!
Como linda avezinha a esvoaçar contente,
qual borboleta azul trêfega e buliçosa
vives tu, ﬁlho, a rir e a saltar sorridente...
Às vezes a ralhar, repreendo-te, queixosa:
“Tu és feliz demais!” E depois, mais paciente:
“Tu és um querubim nadando em mar
de rosa!”
E também ele colocou o último escrito de minha
santa mãe, antes de morrer: “Meu testamento”. É uma
das maiores obras, a página de minha mãe, da literatura deste Brasil.
Quero depois... O Tuma pediu a palavra.
Então, antes de morrer, minha mãe escreveu “Meu testamento”:
“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 imperecíveis
Eu conseguir amealhar?
Senhor, tu mesmo que disseste
Que nenhum copo d’água
Dado ao menor irmão
Ficaria sem recompensa
No Reino do teu Pai!
Nos celeiros eternos
Vou procurar guardar
Outras riquezas.
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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 minha fé,
É minha esperança,
É todo o meu amor!
Que meus ﬁlhos possam herdar de
mim
Todo o bem dessa fé.
Que foi a minha luz,
Mais clara e mais querida,
Dessa esperança que foi a minha força,
Dessa caridade
Que me fez ver Deus
Em toda a natureza,
Em todas as pessoas,
Em tudo o que existe
E Dele provém!
Caridade que é amor,
Amor que é vida!”
Então, Romeu Tuma pediu ali um aparte, se for
permitido.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Meio minuto.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Meio minuto.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Nem vou tomar muito tempo, porque já se esgotou o tempo de V.
Exª, e V.Exª é um regimentalista confesso e puro aqui,
nesta Casa...
Mas V. Exª citou autores de livros com personagens imaginários. Este autor que escreve sobre V.
Exª cita a sua pessoa física, mostrando a sua vivência em família, com a sua querida mãe. Acredito que
ele lhe presta uma homenagem justa e correta pelo
seu trabalho sempre eﬁciente (Fora do Microfone.) e
presente nesta casa.
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – V. Exª já leu
boa parte do livro da tribuna, mas vou comprá-lo assim mesmo, porque quero ler os espaços que V.Exª
não leu, pela admiração que sinto por sua pessoa.
Quero cumprimentá-lo e quero cumprimentar o autor,
por se lembrar de uma pessoa de bem, que aqui milita com todo o vigor, com toda a vontade, em busca
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daquilo que melhor serve à sociedade e aos cidadãos do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – É um bom presente de Natal que V. Exª vai dar a sua encantadora
esposa, a normalista de azul e branco.
Mas, no ﬁm, ele termina da seguinte forma:
Como comecei, quero terminar, dirigindo-me aos
céus e a Deus. Pai, iluminai este Congresso, para que
se façam leis boas e justas!
Então, essas eram as minhas palavras e o convite para, às 18 horas e 30 minutos, na Biblioteca do
Senado, prestigiarmos um dos melhores escritores do
nosso Brasil, Zózimo Tavares, com a obra Atentai Bem!
Assim Falou Mão Santa.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. Sadi Cassol deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko,
2ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Senadora Serys...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra a Senadora Rosalba
Ciarlini.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem.) – Eu queria só perguntar se, antes de a senhora
chegar, o Senador Mão Santa falou pela Liderança.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Estou sendo informada de que o Senador Mão Santa falou pela Liderança.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) –
Exatamente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Então, agora, é pela inscrição.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pela
ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador César Borges.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
ordem.) – Pela inscrição, seria o Senador Garibaldi,
que me concedeu este espaço.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Quem
presidia a sessão era o Senador Sadi Cassol. Ele anunciou que falava pela lista de oradores. Pelo rodízio,
agora, seria uma comunicação inadiável. Então, assim
foi anunciado pelo Senador Sadi Cassol.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Um instante, Senador César Borges,
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que a pessoa vai conferir. Estou sendo informada de
que ele falou pela Liderança. Foi pela Liderança.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Seria minha vez, porque eu era a oradora inscrita. Então,
concedi, para que ele falasse logo; mas, agora, não sei
se sou eu ou se é comunicação inadiável.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Cassol.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pela ordem,) – O Senador Mão Santa falou como inscrito no
lugar do Senador Garibaldi. Agora, é o Senador César
Borges, para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Tenho a conﬁrmação do Senador Cassol, que presidia esta sessão, de que o Senador Mão
Santa falou por cessão do Senador Garibaldi Alves.
Nós, agora, teríamos a fala, para uma comunicação
inadiável, do Senador César Borges.
Para uma comunicação inadiável por cinco minutos.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Inclusive, vou até ligar para o Senador Garibaldi, porque,
ontem, essa inscrição ele fez para mim, a meu pedido,
porque eu estava no Estado. E, quando aí cheguei, expliquei ao Senador Cassol que o Mão Santa também
estava inscrito pela Liderança, que eu não teria nenhum
problema em aguardar que ele falasse.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senadora Rosalba Ciarlini, cheguei agora à mesa e acho que, realmente, pela sua colocação,
houve um equívoco. Eu não tive responsabilidade por
isso, porque eu não estava presidindo os trabalhos,
mas vamos ver o que fazemos. (Pausa.)
V. Exª se inscreveria agora para uma comunicação inadiável... Já está preenchido. V. Exª está inscrita
pela Liderança. Pode ser pela Liderança do seu partido? (Pausa.)
Por favor, faça chegar o documento.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, eu queria me dirigir à Senadora Rosalba Ciarlini para lhe pedir desculpas. Eu deveria,
por delicadeza; deixá-la, inclusive, falar em primeiro
lugar. Eu lhe peço desculpas. Apenas porque tenho
um compromisso inadiável, dentro de poucos minutos,
eu precisaria usar da palavra agora, para não faltar
ao compromisso; senão eu lhe cederia a vez com a
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máxima boa vontade, pelo apreço e carinho que tenho por V. Exª.
A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Eu também tenho o maior apreço por V. Exª e sei da sua
responsabilidade, do seu compromisso inadiável. Vou
aguardar.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
obrigado, Senadora Rosalba. Minhas desculpas.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ontem, conseguimos aprovar, na Comissão de Assuntos Econômicos,
projeto de minha autoria, o de nº 450, de 2009. Esse é
um projeto – e é preciso que ﬁque bem claro – que virá
em regime de urgência para este plenário, e, às vezes,
sinto que há uma interpretação equivocada.
Esse projeto dá uma ﬂexibilização à Lei de Responsabilidade Fiscal, e há a interpretação de que mudar
a Lei de Responsabilidade Fiscal seria praticar algo
contra o País; que essa lei seria intocável, que não poderia ser modiﬁcada em hipótese alguma; e que mexer
na Lei de Responsabilidade Fiscal seria, na verdade,
permitir gastança do setor público, em qualquer esfera – municipal ou estadual.
Na verdade, esse projeto de lei que apresentamos e que teve inspiração na Confederação Nacional
de Municípios, que, inclusive, realiza, hoje, mais uma
marcha aqui em Brasília, não tem nem uma coisa, nem
outra. Nem se abrem precedentes na Lei de Responsabilidade Fiscal, nem, muito menos, induz-se à gastança, porque, Srª Presidenta, trata-se de despesas já
realizadas no ano de 2009. Apenas dá possibilidade
aos gestores municipais e estaduais na prestação das
contas de 2009... Se houve uma frustração de receita
em função da diminuição dos repasses constitucionais
do chamado Fundo de Participação do Município, que
tem seus recursos oriundos do Imposto de Renda e
do IPI, e a esses impostos foram dados uma desoneração para setores importantes da economia brasileira, como o setor da indústria automobilística, o setor
de materiais de construção, o setor da chamada linha
branca... O Governo Federal fez essas desonerações,
neste ano de 2009, quando já estavam elaborados os
Orçamentos municipais, que foram feitos em 2008, com
previsões fornecidas pelo Ministério da Fazenda, pela
Receita Federal, do que teria cada Município de fundo
de participação ao longo deste ano de 2009.
Se houve a frustração dessa receita, é porque
houve necessidade dessas medidas anticíclicas de
parte do Governo Federal; porém, as despesas estavam lá, presentes, diante do administrador municipal:
a limpeza pública, a iluminação, a saúde, o transporte
escolar. E elas não respeitaram as desonerações ﬁs-
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cais; elas cresceram, até do ponto de vista vegetativo.
Agora, penalizar esses gestores por algo sobre o qual
não tiveram responsabilidade nenhuma, não tiveram
ingerência nenhuma, acho uma injustiça, porque estaremos penalizando a população de cada Município
por dois motivos: ou porque, para se enquadrarem,
eles teriam de demitir e suprimir serviços públicos, ou,
caso eles sejam declarados culpados ou penalizados
dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, ﬁcarão com
o ônus de não assinar convênios com o Governo Federal, com os Governos Estaduais, o que vai terminar
penalizando a população.
Então, foi aprovado na CAE esse projeto de lei.
Ele está aqui e é muito claro: é com relação às contas
do ano de 2009. O gestor municipal terá que encaminhar ao Tribunal de Contas montante de receita prevista, montante de receita efetivamente arrecadada e
percentual de perda, para haver a ﬂexibilização dos
parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, é algo extremamente responsável para os
Municípios. Não posso aceitar é que haja preconceito, Senador Cícero Lucena; no sentido de que gestor
municipal quer gastar e que bulir na Lei de Responsabilidade Fiscal, para ajustar os critérios diante de
uma crise que houve, signiﬁque abrir a porteira para
a gastança no País. Isso não é verdade; é falta de conhecimento do assunto.
Volto a repetir: o projeto foi aprovado e virá, rapidamente, em regime de urgência, para este plenário
do Senado.
Concedo um aparte rápido ao Senador Cícero
Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Apenas
para dizer, Senador César Borges, que tive o prazer
de ser o Relator da matéria, comungando com as preocupações de V. Exª, ao lado de vários Senadores e
Senadoras, principalmente aqueles que têm conhecimento da dura realidade em que vivem os Municípios
brasileiros, em particular este ano, pelos motivos que
V. Exª aqui fez referência. Além de despesas previstas, que não puderam ser cortadas, temos o aumento
do salário mínimo, tivemos o piso salarial base dos
professores e outras despesas que cresceram com
a própria inﬂação. E tivemos, sim, tanto V. Exª, com a
iniciativa, quanto eu, como Relator, a preocupação de
entender que este é um momento emergencial, sem,
em absoluto, mudarmos qualquer posicionamento em
relação ao grande valor que tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso me somei a V. Exª, para que a
gente pudesse tentar aliviar um pouco, já que o Governo Federal não está cumprindo com o montante cor-
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respondente à queda da receita, que, desde fevereiro
deste ano, nós anunciávamos que iria ocorrer. As duas
medidas provisórias que foram lançadas pelo Governo
não atenderam, ainda, o prejuízo ocorrido nos cofres
públicos. Na verdade, a perda da qualidade do serviço
reﬂete-se em toda população.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Eu
agradeço o aparte de V. Exª e agradeço seu relato
preciso, conciso, inclusive emendando e melhorando
o projeto.
Quero adicionar o seguinte dado: o Governo Federal, o Presidente Lula, teve sensibilidade ao dizer que
manteria o Fundo de Participação nos mesmos níveis
do ano de 2008 e cumpriu, até agora, com R$2 bilhões,
o que ainda não é suﬁciente. É necessário mais R$1
bilhão para manter o nível de 2008. Todavia, isso não
compensa as perdas, ainda porque estas, dentro do
que estava previsto, chegariam a R$9 bilhões.
Vamos supor que o Governo Federal contemple
com mais R$1 bilhão – o que não fez, ainda –, então,
contemplará com apenas R$3 bilhões, porque, como
disse muito bem V. Exª, as despesas eram incompressíveis, elas não tinham como ser reduzidas: aumentaram
o salário mínimo, o piso do magistério, e nas despesas
há um crescimento vegetativo natural, porque a população cresce e os serviços públicos...
(Interrupção do som.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – (...)
demandam isso.
Já vou encerrar, Srª Presidente.
Essas despesas eram proporcionais às receitas
previstas, e a mudança se deu sem qualquer ingerência dos administradores municipais.
Então, tomei a iniciativa desse projeto com a maior
convicção de que estávamos dando apoio aos prefeitos
e que, assim, apoiávamos as suas comunidades.
Não se trata de nenhuma abertura para qualquer
tipo de gastança ou irresponsabilidade ﬁscal. Apoiamos
a Lei de Responsabilidade Fiscal no passado e hoje.
E agradeço muito a sensibilidade e a competência do
Senador Cícero Lucena, que fez esse belo relato.
Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigado pelo tempo concedido.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador César Borges.
Pela inscrição, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Logo após, falará pela Liderança a Senadora Rosalba Ciarlini. Estamos esperando chegar, inclusive, o
documento.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Serys Slhessarenko, Srªs e Srs. Senadores, meu otorrino até me recomendou que hoje
eu não falasse, porque estou disfônico, isto é, estou
meio rouco, mas não posso deixar de falar, porque
hoje é o Dia Internacional de Combate à Corrupção,
e, se tem um tema no qual temos de nos aprofundar,
principalmente tendo em conta as eleições do ano
que vem, é esse.
Apresentei aqui, há poucos dias, uma pesquisa
feita pelo jornal Folha de S.Paulo no dia 4 de outubro, que entrevistou vários eleitores, uma quantidade
signiﬁcativa, e analisou o que pensa o eleitor sobre a
corrupção em geral. São alarmantes, realmente, os
dados que temos.
Eu queria começar o meu pronunciamento lendo
a matéria seguinte:
Combate à corrupção no Brasil não avança em dez anos, segundo indicadores.
Indicadores de corrupção utilizados pelos principais institutos internacionais mostram
que, nos últimos dez anos, o Brasil não conseguiu melhorar seu desempenho nesse quesito.
Em algumas pesquisas, inclusive, a realidade
brasileira piorou no período.
Aí, segue uma análise de vários aspectos da
corrupção no País.
A pergunta é a seguinte: a corrupção existe somente entre os políticos ou existe a corrupção também
nas instituições que compõem a sociedade? Inclusive, essa pesquisa do Datafolha mostra que o cidadão
brasileiro diz que, de alguma maneira, já vendeu o
voto – vendeu por um favor, vendeu por um emprego,
vendeu por uma facilidade qualquer. E qual é a consequência desse voto vendido? A eleição de políticos
que não são corretos. Elege-se um vereador que faz
isso, um prefeito que faz isso, um deputado estadual,
um Governador, um deputado federal, um Presidente
da República.
Nesse particular, a matéria da revista Veja desta semana faz uma análise bem aprofundada e ampla dessa questão, e mostra inclusive, na página em
que se refere ao Presidente Lula, o seguinte: “Ponto
de inﬂexão. Lula inaugurou a era da moral restrita ao
passar a mão na cabeça de corruptos”.
Isso, realmente, é interessante.
Quando é amigo ou aliado do Presidente Lula, ele
tem sempre uma frase de efeito para justiﬁcar o que
está acontecendo: ou ele não sabia, ou eram alopra-
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dos – talvez querendo dizer que aloprado é o cara que
faz sem pensar –, ou está acima de qualquer suspeita,
ou a imagem não fala por si só.
Ora, se o líder maior de uma Nação faz isso, é difícil que, por exemplo, os jovens, os adultos não pensem
que isso é possível. E a revista Veja, diz aqui, analisa
dez raízes da corrupção. A primeira é a impunidade.
Ora, mas o que é impunidade? Impunidade signiﬁca que alguém cometeu um crime e não foi punido. Agora, por que não foi punido? E, aí, a revista diz
que, primeiro, porque quando é praticado por alguém
rico ou por político ou por qualquer outra autoridade,
é possível fazer várias manobras jurídicas, através de
bons advogados, para retardar o julgamento. Eu conheço casos, aqui, de governadores ou de parlamentares que não foram absolvidos, não. O seu processo
foi arquivado por prescrição, isto é, porque passou o
prazo de punibilidade. É outra ﬁligrana jurídica.
Aí diz:
Morosidade da justiça. Investigados com
nível superior, poder e dinheiro, como os políticos corruptos [e outros], conseguem contratar bons advogados que usam as brechas
da lei para retardar os inquéritos. A possibilidade de chicanas é tamanha que muitas
vezes o crime prescreve antes de chegar à
condenação.
Então, veja bem, o que falta? Melhorar a lei, o
processo penal, o processo civil para que, realmente,
não seja possível fazer manobras para retardar o julgamento, porque não é que o juiz não julgue, não é que
o Ministro não julgue, é que eles têm de obedecer as
regras da lei. Então, há que se mudar a lei.
Como é que se poderia mudar a lei? Só com a
iniciativa do Congresso? Está provado que não, porque só passa, infelizmente, no Congresso o que é do
interesse do Presidente da República, porque ele manobra, através de medidas provisórias, de loteamento
dos cargos públicos e das liberações de emendas, a
maioria que ele quer. Está aí a CPI da Petrobras. Avança, por acaso? Não avança.
Depois, o terceiro item, diz a revista Veja: distribuição política de cargos. Exatamente o que eu acabei
de dizer: medidas provisória, emendas, distribuição
política de cargos.
Agora, aqui, há um ponto que eu acho fundamental: conivência da sociedade. Políticos envolvidos em
escândalos continuam em atividade – e, aí, diz aqui a
revista, palavras da revista: “Lula, apesar dos escândalos, tem uma popularidade recorde.”
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A explicação é simples: em um País com tantas
carências, o eleitorado até se preocupa com ética,
mas tem uma série de preocupações mais urgentes
na hora de deﬁnir o seu voto. E isso, justamente, num
outro pronunciamento, eu aqui abordei.
Essa é uma tarefa que tem de ser de toda a sociedade, de todas as instituições séria, começando
pelas religiões, pelas escolas, pelas instituições como
a Maçonaria, o Rotary, o Lions e outras associações
de bairros, para esclarecer o eleitor sobre o fato de
que, dando um voto para um corrupto, ele estará contribuindo para o prejuízo dele próprio. É preciso que
façamos esse trabalho. A eleição do ano que vem é
uma oportunidade de ouro para que nenhum político
que tenha... Não é preciso aprovar projeto de ﬁcha limpa ou ﬁcha suja, não; basta o eleitor ter a preocupação
de ver se o cidadão ou a cidadã que é candidata tem
ou não tem passado limpo.
Outro item: “Excesso de burocracia”. Fala, aqui,
da questão das maracutaias nas licitações públicas,
quando é possível, portanto, fabricar diﬁculdades para
vender facilidades. E, com isso, quem paga é o dinheiro
do povo, o dinheiro público.
“Caixa dois nas campanhas”. Falamos há pouco disso aqui. Esse é um trabalho que, realmente,
exige um profundo movimento que não pode ser só
de um Poder. É preciso o Poder Executivo querer.
É preciso que o Presidente da República queira. É
preciso que o Poder Legislativo queira e também o
Poder Judiciário. Senão, não vamos fazer como a
Itália fez, pois, a chamada Operação Mãos Limpas
foi feita graças à união dos três Poderes, inclusive
o Ministério Público.
“Ausência de políticas anticorrupção”.
Aqui, a revista diz:
“Caso de Lula, que abriu uma guerra contra o Tribunal de Contas da União e já ameaçou
amordaçar o Ministério Público.”.
Isso é um negócio também que eu tenho abordado em meus pronunciamentos. O Presidente Lula
não quer que haja ﬁscalização das obras que são
pagas com o dinheiro do povo. E, portanto, com isso
vai facilitar a corrupção. E essa corrupção é que paga
as propinas para as diversas formas, inclusive para
a eleição.
“Falta de informação.
O eleitor médio brasileiro tem pouco
acesso à informação de qualidade, não se
interessa por política e decide seu candidato,
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principalmente para o Legislativo, apenas às
vésperas da eleição, priorizando aqueles que
lhe prestam algum favor.”
Então, vejam: dois itens que têm a ver com o
trabalho junto ao eleitor, junto à sociedade: “tolerância
política” – os partidos políticos toleram no seu meio
pessoas que cometem ilícitos. Não podem tolerar.
Isto temos realmente de trabalhar muito –, e “falta
de renovação”, é o outro ponto, em que ﬁcam políticos que, fazendo essas maracutaias, se eternizam
no poder, seja no Poder Legislativo, seja no Poder
Executivo. Ficam, às vezes, trocando de cargo porque uma hora vão ser Governador; outra, voltam a
ser Deputado; em outra, Prefeito, depois sai como
Governador...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Por isso, quero concitar a sociedade brasileira para
se movimentar nessas eleições de 2010, para que façamos uma faxina.
Quero, de novo, mostrar o folder que a Maçonaria
Grande Oriente do Distrito Federal lançou, intitulado
Novo Brasil. Ética – Moral – Dignidade. A responsabilidade é de todos nós. Entre nessa!
Então, se cada um de nós convencer 14, 15 pessoas ao nosso redor de como deve votar correto, a coisa
muda; se nos acomodarmos não vai mudar.
Senador Augusto Botelho, antes de terminar quero ouvi-lo, com muito prazer.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Mozarildo, V. Exª traz um tema importante, principalmente quando chama atenção para o valor do voto
de cada um. As pessoas acham que os votos delas
não têm valor, acham que seu voto não vai inﬂuenciar
em nada, mas inﬂuencia sim. Um voto tira uma pessoa
do mandato; e um voto coloca uma pessoa no mandato. Eles têm de ter bem claro isso. Como V. Exª falou,
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eles se perpetuam no poder. Como? Apropriando-se
dos bens públicos para gastá-los em outra eleição e
assim por diante. Sabemos de várias histórias desse
tipo. Infelizmente, a Justiça demora muito a decidir as
coisas, custa a tomar as decisões, e os fatos vão se
repetindo, se somando. Fiz um bem lá em Roraima ao
dizer – e falo isso a todos brasileiros – que quem vier
lhe propor comprar o seu voto, você deve olhar bem
para a cara dele e não vote nele, porque ele não está
comprando com o dinheiro dele; ele está comprando
com o dinheiro que se apropriou de você, o dinheiro
público que ele já pegou. As pessoas têm de tomar uma
posição. Os partidos também não podem ser tolerantes
com os atos ilícitos, senão as coisas se perpetuam. É
como se, na família, tivéssemos tolerância de permitir que os jovens bebam álcool, bebam cerveja. Não
podemos ser assim. Temos de ser intransigentes com
isso e com a corrupção também.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Quero agradecê-lo, Senador Augusto. V. Exª é exemplo
de homem sério, de político sério, de homem honesto
e, com certeza, V. Exª não vai, em nenhum momento,
fazer esse tipo de ação por que eu o conheço muito
bem.
Srª Senadora Presidente, ao terminar, peço que
seja transcrito na íntegra, como parte do meu pronunciamento, essas matérias que mencionei, porque eu
vou ﬁcar, Senador Augusto Botelho, até a eleição do
ano que vem, batendo nessa tecla. O eleitor tem de ter
a consciência da importância do seu voto. Portanto, o
político que propõe comprar o seu voto é porque ele
já roubou e vai querer continuar roubando.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, incico
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem,)
– Peço minha inscrição para falar pela Liderança do
PDT.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Falará agora, pela Liderança do DEM, a
Senadora Rosalba Ciarlini; logo após, V. Exª, Senador
Osmar Dias, pela Liderança do PDT.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria, antes de iniciar o
meu pronunciamento, de aqui fazer um agradecimento
aos moradores de várias cidades do meu Estado, em
que estive até o dia de ontem tais como, Ceará-Mirim,
Macaíba, Lajes, São Tomé, Serra Caiada e, em Natal,
nos bairros de Vale Dourado e Zona Norte, pois tive a
oportunidade de participar de vários eventos, a grande
maioria deles referentes, nessas cidades, à festa de
sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição, e também em outros encontros de comunidades. Portanto,
gostaria de agradecer a todos que me receberam com
muito carinho e dizer que, nas conversas que tivemos,
nos bate-papos amigos, ouvi muitas idéias e sugestões, bem como recebi estímulo e incentivo ao nosso
trabalho.
Então, muito obrigada, meus irmãos norte-riograndenses.
Hoje, ao chegar ao Senado, Senadora Serys,
encontramos uma grande movimentação dos Prefei-

Quinta-feira 10

133

66115

tos insistindo, cobrando, na Câmara, que seja colocado em pauta, de imediato, Senador Botelho, a regulamentação dos recursos para a saúde. Trata-se de
uma movimentação que está sendo realizada pelos
Prefeitos, que se reuniram aqui no Senado, no auditório, convocando, pedindo o nosso apoio. Eles sabem
que, desde o início, estivemos a seu lado, solidários,
já que a Emenda nº 29 foi aprovada por esta Casa à
unanimidade. Desde então, há dois anos, ainda não foi
regulamentada. Isso está trazendo grandes prejuízos
à saúde, porque são menos recursos para o setor. A
falta desses recursos faz com que, consequentemente,
os Municípios ﬁquem ainda em mais diﬁculdade, porque, hoje, toda a assistência básica tem de ser feita
no próprio Município – e sabemos o que isso representa. Então, se tivermos uma boa assistência básica,
não teremos o inchaço que hoje acontece na grande
maioria das cidades-polo, nas capitais, em função da
transferência de pacientes.
Então, quero, aqui, mais uma vez, reaﬁrmar o
meu apoio, reaﬁrmar que estamos nessa luta, convocando a todos para que possamos também nos somar
ao esforço dos Prefeitos, no sentido de que haja a regulamentação da emenda e que o Governo Federal
repasse os 10% previstos na Emenda nº 29. Ao Governos dos Estados cabem 12%. Mas o Governo Federal
deve repassar aos Municípios 10% dos recursos da
União, do que é arrecadado em todos os impostos e
contribuições do povo brasileiro. E ainda é muito pouco,
minha gente, para fazer algo que é o mais importante e
prioritário: a defesa da vida. Porque saúde é defender
a vida, saúde é o mais importante.
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Então, estamos aqui, mais uma vez, para fazer
essa cobrança ao Governo Federal, aos Srs. Parlamentares, porque esta luta não pode, de forma nenhuma,
continuar sem que tenhamos o sucesso necessário
para melhorar a saúde do nosso povo.
E também, chegando à Comissão de Educação...
Eu queria aqui só, rapidamente, dizer da audiência
pública hoje, que foi um momento também de relaxamento, de encantamento, com nove compositores da
velha guarda do samba. Eles ali estavam nessa audiência para mostrar as grandes diﬁculdades que tem
o compositor, que tem o artista quando chega a essa
idade mais avançada sem ter uma aposentadoria,
sem ter direitos que venham trazer mais tranquilidade
àqueles que durante toda uma vida trouxeram, com as
suas composições, com as suas melodias, momentos
felizes que guardamos na nossa memória.
Lá, na Comissão, coloquei que já estamos dando
entrada a um projeto de nossa autoria para regulamentação da proﬁssão de compositor, porque tenho certeza
de que, a partir da regulamentação da proﬁssão, vamos
também ter condições de avançar com outros projetos
importantes no apoio aos compositores, a todos que
participam destas atividades artísticas.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
com muita alegria que venho hoje também à tribuna
para trazer uma ótima notícia para a população do Rio
Grande do Norte, em especial a todos os moradores
do Município de Açu, da região do Vale.
Antes, eu gostaria de recordar que, logo que aqui
cheguei, ainda no meu primeiro ano de mandato, uma
das minhas primeiras preocupações foi buscar soluções
para tentar reduzir as desigualdades regionais que o
meu Estado, o Rio Grande do Norte, sofre em comparação com Estados das regiões Sul e Sudeste.
Com esse objetivo, apresentei o PLS nº 648, de
2007, que autoriza o Poder Executivo a criar a Zona de
Processamento de Exportação no Município de Açu,
no Estado do Rio Grande do Norte.
Essa Zona de Processamento de Exportação
estaria voltada para o desenvolvimento não somente
da região do Vale, mas, consequentemente, com grandes reﬂexos na região oeste, parte do Seridó e região
central, onde nós temos – podemos assim dizer – o
menor IDH do nosso Estado. Então, é importante que
possamos ter uma estrutura e criar condições para
que indústrias, fábricas ali se instalem e, com todas as
formas de incentivo, de estímulo, possam proporcionar
mais emprego e renda, porque essa região realmente
tem um potencial que passa pelo que já existe nessa
região com relação à fruticultura irrigada, com relação à
carcinicultura. E o potencial é bem maior quando você
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vê parte da região do Seridó com o ferro e outros minerais; enﬁm, há um potencial muito grande.
Então, o projeto da ZPE, quando o apresentamos, foi bastante debatido aqui, no Senado. Tramitou
na Comissão de Desenvolvimento Regional, onde foi
relatado pelo Senador Jayme Campos, e, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi relatado pelo Senador Eliseu Resende, de todos recebendo parecer
pela aprovação.
Aprovada nesta Casa, a proposta seguiu para a
Câmara dos Deputados, onde também já foi aprovada
na Comissão de Desenvolvimento Econômico.
Mas a minha alegria, meus senhores e minhas
senhoras, é que o debate em torno do meu projeto
de criação da ZPE de Açu, Zona de Processamento
de Exportações, chamou a atenção do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportações,
órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
O Conselho decidiu se antecipar e, ontem, dia 8 de
dezembro, com as luzes de N. Senhora da Conceição,
foi aprovada a criação da ZPE de Açu. Agora, vamos
aguardar que o decreto presidencial seja publicado,
mas o Prefeito daquela cidade, Ivan, que é também
um grande lutador pela implantação da nossa ZPE,
dando continuidade ao trabalho que iniciamos há dois
anos, quando ainda era Prefeito o Sr. Ronaldo Soares,
apresentou também... O Prefeito já tratou da desapropriação da área para instalação e de todos os trâmites
burocráticos necessários para que seja agilizado.
Já existe inclusive contato com muitos empreendedores de outros países, como Holanda, Itália, França,
Reino Unido, interessados já nesse potencial.
Fico, pois, muito feliz de ver que estamos trabalhando em um projeto e que, a cada passo dado, vislumbramos realmente que ele possa se transformar em
uma realidade que vai trazer desenvolvimento, geração
de emprego e renda para o interior.
Natal é a nossa linda capital, que tem uma qualidade de vida muito boa. Mas hoje há um processo de
migração muito intenso do interior para a capital, pela
falta de oportunidades no interior.
Então, o que queremos? Respeitando as vocações e o potencial, queremos, cada vez mais, criar
condições e instrumentos de desenvolvimento nas
diversas regiões do Rio Grande do Norte, de forma
a que possamos dar aos ﬁlhos da terra a oportunidade de permanecerem na região onde nasceram e
de crescerem pelos caminhos da oportunidade, mostrando o valor do seu trabalho, o seu potencial e a sua
capacidade.
Então, venho a esta tribuna para dizer ao Brasil e
principalmente ao meu Rio Grande do Norte, ao nos-
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so querido Estado potiguar, que aqui estamos na luta,
entendendo que o nosso mandato, que me foi dado
pela generosidade desse povo, está a serviço, sim, da
busca permanente de meios que levem o nosso Estado
a poder superar as suas grandes adversidades.
Contem sempre comigo e podem ﬁcar certos de
que esta Senadora não descuidará um minuto onde
puder levantar sua voz em favor de seu Estado e defender melhores condições para que possamos gerar
mais emprego, mais renda, mais oportunidades e fazer
nosso pequeno Rio Grande do Norte cada vez mais
forte, cada vez melhor.
Muito obrigada, Srª Presidente. Muito obrigada,
Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Rosalba Ciarlini.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Serys Slhessarenko,
hoje, Dia Internacional do Combate à Corrupção, as
atenções dos brasileiros se voltam para as medidas
que todos nós precisamos tomar no sentido de evitar
os problemas de desvio de recursos, de acumulação
indevida de recursos do povo. Nesse contexto, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje projeto
de lei que torna crime hediondo, sem direito a ﬁança,
o político ou servidor público que tenha sido condenado por corrupção.
De acordo com o Presidente Lula, existe na população um sentimento de que somente os pobres vão
para a cadeia, enquanto os que roubam milhões ﬁcam
impunes. Trata-se de um sentimento baseado na realidade do que temos observado, especialmente quando
visitamos o sistema penitenciário, sejam os distritos
policiais, sejam as cadeias, tanto em São Paulo como
nos mais diversos Estados brasileiros. Ali, normalmente encontramos, sobretudo, pessoas dos segmentos
mais carentes da população e muito raramente alguma
pessoa com elevado nível de renda.
O projeto que o Presidente Lula apresentou hoje,
em cooperação com o Ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União, prevê a elevação da pena mínima para os crimes de peculato, concussão e corrupção
ativa para quatro anos. Também cria uma qualiﬁcadora
de aumento de pena, caso os crimes em questão sejam
cometidos por autoridades públicas, como prefeitos,
governadores, presidentes, parlamentares, vereadores, deputados, senadores ou membros do Ministério
Público, juízes e magistrados. A pena, então, passará
a ser de oito, como o mínimo, a dezesseis anos, e o
crime será qualiﬁcado como hediondo. Além disso, o
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projeto pretende acabar com o instituto do foro privilegiado para julgamento dos acusados.
De acordo com o Presidente,“a corrupção é uma
coisa difícil de descobrir. Às vezes, o corrupto é o que
tem a cara de anjo. É aquele cara que mais fala contra a corrupção, que mais denuncia, porque ele acha
que não vai ser pego. Esse é o problema da bandidagem. Ele sempre acha que vai dar no outro... Se não
aumentarmos a punição para essas pessoas, vamos
continuar a encher as cadeias de pobres”.
O Presidente defendeu os sistemas de controle e
elogiou o papel da imprensa por publicar reportagens
a respeito dos esquemas de corrupção.
O Coordenador de Projetos da ONG Transparência Brasil, Fabiano Angélico, disse que o Brasil está
melhor do que há dez anos, no quesito corrupção.
“Houve melhoras pontuais e muito aquém do desejável, mas daí a dizer que o País piorou me parece uma
avaliação equivocada”, diz. Como fato positivo, ele cita
a criação de órgãos de controle, como a Controladoria-Geral da União e o Conselho Nacional de Justiça.
“Mas se por um lado ganhamos um pouco em termos
de transparência em nível federal, a situação nos Estados e municípios continua péssima.”
Prezado Senador João Pedro, nós também temos
que dar atenção às questões relativas aos procedimentos nas eleições. O projeto de lei que o Presidente Lula
hoje apresentou refere-se a atos de corrupção, mas
não àqueles relativos às eleições.
No caso de eleições, passados já três anos das
eleições municipais... Da última eleição municipal,
passados dois anos,... Passado um ano e pouco das
eleições de 2008, ainda há casos que não foram devidamente examinados pela Justiça.
Quero aqui citar um exemplo. Na última eleição de
Paulínia, já apresentadas as candidaturas aos eleitores,
o Prefeito eleito no pleito de 2008, José Pavan Júnior,
ofereceu, na semana que antecedeu as eleições, um
cargo público e dinheiro a um eleitor identiﬁcado como
“Papinha”, conforme demonstra gravação entregue à
Justiça, que ora se apresenta como prova.
Pois bem, já foi condenado em primeira instância aquele Prefeito; entretanto, apresentou recurso. Na
próxima semana, dia 15, será examinado o recurso.
Atendendo ao apelo de inúmeras pessoas, sobretudo
da comunidade de Paulínia, o juiz decidiu que não irá
adiar, será dia 15 a votação desse recurso. E eu avalio
que isso é muito importante.
Ainda hoje, em diálogo com o Senador Pedro Simon, quando ele leu esta notícia de que o Presidente
estava enviando ao Congresso Nacional projeto que
torna hediondos os crimes de corrupção, que justamente vai considerar como hediondos a corrupção ativa,
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passiva, concussão e peculato, com o aumento das
penas para os que cometerem essas irregularidades,
o Senador Pedro Simon me chamou a atenção para
uma outra preocupação dele, que vem sendo objeto
de seus pronunciamentos, qual seja, a demora da Justiça Eleitoral em tomar decisões a respeito e, muitas
vezes, com relação a esse assunto, cada uma dessas
situações acaba não sendo examinada em tempo hábil
pela Justiça, e aí a impunidade prossegue.
Nesse caso, trata-se, portanto, do Código Processual. Faz-se necessária a nossa atenção para darmos
prazos à Justiça para que não se alongue demasiadamente o prazo para o exame dessas matérias.
Eu aqui considero muito importante e quero enaltecer o Governo do Presidente Lula, o Ministro Jorge
Hage e o Presidente Lula, por essa iniciativa neste
dia, e, sobretudo, colocar o clamor da população com
respeito a termos todos uma atitude de tolerância zero
para com a corrupção.
Em qualquer organização política, em qualquer
partido político, é muito importante que, não apenas as
bases do partido, mas as direções de todos os nossos
partidos estejam atentas para os momentos em que,
por infelicidade, qualquer pessoa, em qualquer situação,
ou mesmo em situação de responsabilidade, seja de
ser prefeito, de ser governador ou em qualquer posto
que seja, até mesmo na Presidência, se houver um
procedimento considerado indevido, há que se ter todo
o rigor, da mesma forma com todos os parlamentares,
vereadores, deputados e senadores. É necessário que
haja o atendimento ao clamor da população, e é muito
importante a decisão que será tomada com respeito ao
Governador do Distrito Federal, que hoje vem sendo
objeto de exame por parte de toda a opinião pública,
da imprensa e do seu próprio Partido.
Assim, Srª Presidenta, assinalo a importância
de todos estarmos extremamente atentos para evitar
casos de corrupção. Sempre aqui tenho assinalado: é
muito importante que a transparência em tempo real
dos atos da administração pública se efetive de maneira a contribuir para prevenir quaisquer irregularidades,
desvios e acumulação indevida de recursos que são
do povo brasileiro.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Nesta quarta-feira, em solenidade sobre o Dia
Internacional de Combate à Corrupção, o Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva assinou projeto de lei que torna crime hediondo, sem direito a ﬁança, o político ou
servidor público preso por corrupção. De acordo com
o Presidente Lula, existe na população, um sentimento
de que somente os pobres vão para a cadeia, enquanto
os que roubam milhões ﬁcam impunes.
O projeto prevê o eleva a pena mínima para os
crimes de peculato, concussão, corrupção ativa para
quatro anos. Também cria uma qualiﬁcadora de aumento de pena caso os crimes em questão sejam cometidos por autoridades públicas. A pena então será
de oito a dezesseis anos e o crime será qualiﬁcado
como hediondo. Além disso, o projeto pretende acabar com o instituto do foro privilegiado para julgamento
dos acusados.
Ainda de acordo com o presidente, a “corrupção
é uma coisa difícil de descobrir. Às vezes o corrupto
é o que tem a cara de anjo. É aquele cara que mais
fala contra a corrupção, que mais denuncia, porque
ele acha que não vai ser pego. Esse é o problema da
bandidagem. Ele sempre acha que vai dar no outro.”...
“Se aumentamos a punição para essa gente, vamos
continuar enchendo as cadeias de pobres.”
O presidente defendeu os sistemas de controle e
elogiou o papel da imprensa por publicar reportagens
sobre esquemas de corrupção. O coordenador de projetos da ONG Transparência Brasil, Fabiano Angélico,
diz que o Brasil está melhor do que há dez anos, no
quesito corrupção.
“Houve melhoras pontuais e muito aquém do desejável, mas daí a dizer que o País piorou me parece
uma avaliação equivocada”, diz.
Como fato positivo, ele cita a criação de órgãos
de controle, como a Controladoria-Geral da União e o
Conselho Nacional de Justiça.
“Mas se por um lado ganhamos um pouco em
termos de transparência em nível federal, a situação
em Estados e municípios continua péssima”. Diz.
Na última eleição de Paulínia, quando já apresentadas as candidaturas aos eleitores, o Prefeito
eleito no pleito de 2008, José Pavan Júnior, ofereceu,
na semana que antecedeu as eleições, um cargo público e dinheiro ao eleitor identiﬁcado como Papinha,
conforme demonstra a gravação entregue a Justiça
que ora se apresenta como prova.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Augusto Botelho. (Pausa.)
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Alvaro
Dias. Estava inscrito o Senador Osmar Dias para falar pela Liderança, mas S. Exª ﬁcará inscrito para falar
após o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o Senador
Suplicy, que me antecedeu, já se referiu ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Esse dia 9 de dezembro foi escolhido como marco internacional contra a
corrupção, como referência, a assinatura da Convenção
das Nações Unidas contra a Corrupção, ocorrida no
México no dia 9 de dezembro de 2003. Naquela ocasião
110 países assinaram a referida convenção.
A primeira indagação que se faz: esses países
respeitam a convenção assinada? O Brasil, por exemplo, vem respeitando essa convenção?
Recentemente, vi a preocupação de Claudio
Abramo, da Transparência Brasil, relativamente ao
estímulo à prática da corrupção oferecido pelo Brasil por meio dos ﬁnanciamentos do BNDES a países
latino-americanos para a realização de obras de infraestrutura. Há um compromisso de se combater a corrupção internacionalmente, mas, na medida em que
os empréstimos do BNDES, por meio de empreiteiras
de obras públicas, dispensam licitação nos países beneﬁciados, há um estímulo ao pagamento de propina
pela burocracia desses países.
Essa é uma preocupação posta pela Transparência Brasil com justiﬁcada razão. Os indicadores de
corrupção utilizados pelos principais institutos internacionais mostram que, nos últimos dez anos, o Brasil
não conseguiu melhorar o seu desempenho nesse
quesito. Em algumas pesquisas, inclusive, a realidade
brasileira piorou.
No Índice de Percepção da Corrupção, divulgado
anualmente pela ONG Transparência Internacional, a
nota do Brasil caiu de 4,1, em 1999, para 3,7 neste
ano. Pontuações abaixo de cinco indicam problemas
sérios de corrupção. O Brasil ﬁcou em 75º lugar em
um ranking de 180 países avaliados.
Neste momento, Brasília vive o seu drama. Há
pouco, as tevês brasileiras apresentaram imagens da
violência praticada por policiais contra manifestantes
diante do Governo do Distrito Federal. Esses manifestantes deveriam estar lá ou não deveriam estar lá? A
meu ver, deveriam estar lá. Mas, em 2005, eles não
deveriam estar em frente ao Palácio do Planalto? Deveriam estar em frente ao Palácio do Planalto. E por que
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não estiveram? Não é novidade para ninguém que o
atual Governo vem cooptando setores dos movimentos
sociais com a utilização de recursos públicos.
Em 2005, embora existissem razões de sobra
para manifestações democráticas de protesto, elas
não ocorreram, o silêncio prevaleceu, as entidades
representativas da sociedade, as mais expressivas,
calaram-se. Agora, a OAB ingressa com um pedido de
impeachment do Governador do Distrito Federal, e faz
bem, mas por que não o fez em 2005? São indagações
necessárias, aﬁnal há razões para se contemporizar
com a corrupção, quando ela alcança o Palácio do
Planalto? Não há razões para contemporizar-se com a
corrupção em momento algum. Alcance quem alcançar,
deve ser denunciada, combatida, condenada.
Por que a condenação em 2005 não se deu à
altura das exigências de moralização da atividade pública brasileira?
A bandeira do PT está empalmada em frente ao
Governo do Distrito Federal, numa manifestação de
protesto. Ótimo que esteja! Mas deveria estar também
empalmada aqui em frente ao Congresso Nacional
e, sobretudo, em frente ao Palácio do Planalto, em
2005, quando se denunciou o “mensalão”, no dizer
do Procurador-Geral da República, Antonio Fernando, um soﬁsticado esquema de corrupção em nome
de um projeto de poder de longo prazo, operado por
uma organização criminosa que assaltou o poder no
País. Palavras duras, mas que retrataram a realidade colocada à luz pelas investigações efetuadas pela
CPMI dos Correios.
O que estamos acostumados a ouvir, quando esses escândalos são denunciados, sempre? “Olha, são
recursos para a campanha eleitoral.” Sempre ouvimos
isso. Aliás, foi a justiﬁcativa do Presidente Lula, diretamente de Paris, em 2005, mais precisamente no mês
de agosto, quando se denunciava o “mensalão”.
É obvio, pode ser que parte desses recursos
sejam destinados à campanha eleitoral, mas o objetivo ﬁnal é o enriquecimento ilícito das pessoas que se
envolvem nesses escândalos.
Agora se ouve aqui também: além de comprar
panetone, fala-se que os recursos foram utilizados na
campanha eleitoral. E qual é a origem desses recursos?
Creio que ninguém tem dúvida: os recursos encontrados na cueca do militante político do PT e que hoje é
alçado à direção do partido ou os recursos encontrados
em meias por Brasília, em outros locais, têm origem
quase sempre no superfaturamento de obras.
Veja, Senador João Pedro, que não estou fazendo
referência a este ou àquele governo, se esse governo
é do PSDB, se é do PT, se é dos Democratas. Estou
falando, em tese, que a origem desses recursos quase

144

66126

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sempre é o superfaturamento de obras, é o sobrepreço
– sobrepreço também na prestação de serviços.
Agora vimos que as empresas que doaram para
o patrocínio do ﬁlme “Lula, o Filho do Brasil” são empresas contempladas com valores expressivos pelo
Governo Federal. São empresas que receberam, nos
últimos anos, milhões de reais do Governo Federal e
ﬁzeram a doação de R$16 milhões, para patrocinar o
ﬁlme “Lula, o Filho do Brasil.”
Não há como não interpretar desta forma. É o
favorecimento ilícito que acaba permitindo uma retribuição, que a conclusão só pode ser relação de
promiscuidade do Poder Público com o setor privado.
Beneﬁciados com recursos públicos, esses setores se
tornam generosos e contemplam os representantes do
poder com vantagens que nós não podemos, de forma
nenhuma, deixar de combater no Dia Internacional de
Combate à Corrupção.
Eu concedo a V. Exª, Senador João Pedro, o
aparte que solicita.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Alvaro Dias, V. Exª faz uma análise, uma reﬂexão sobre os escândalos, cita o PT, fala em tese. E eu pedi
o aparte para contraditar...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Senador, com prazer.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) –... o pronunciamento de V. Exª. Primeiro, em 2005, veja o que
aconteceu. Vamos para as imagens. As imagens de
um funcionário, de um servidor dos Correios, pegando
dinheiro, redundou numa CPI. Aqui foi o Governador.
Não tem CPI, não tem nada, ainda está uma... Então,
vamos colocar os fatos. Nos Correios apareceu uma
imagem e houve CPI. Está na justiça até hoje. Parlamentares renunciaram, parlamentares foram cassados.
Na crise do Senado, a Oposição dizia assim: “Queremos o afastamento do Presidente Sarney” – esse era
o discurso. V. Exª é um homem da Oposição, um dos
principais interlocutores da Oposição, que tem um
papel, uma responsabilidade sobre isso. O PT, nesse
episódio aqui... Qual a opinião do PT sobre o episódio
Arruda com fatos emblemáticos? Estão pedindo apuração, CPI. A minha opinião pessoal: acho que o Governador do Democratas deveria pedir o afastamento,
até porque ele afastou os secretários envolvidos. Mas
ele está envolvido também. Ele deveria se afastar e
apurar. Então, essa é a minha opinião e ﬁz o aparte
para dizer: primeiro, a data é importante e não podemos desqualiﬁcar a data internacional do combate à
corrupção. Nesse aspecto, V. Exª tem toda a razão.
Nós como homens públicos não podemos minimizar
o esforço da sociedade civil, de trabalhar com a opinião brasileira no combate, repudiando a corrupção.
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Dinheiro público tem que ser sagrado, dinheiro público
tem que ser público. Prefeitos, Governadores, Deputados, Senadores, Presidentes têm que trabalhar com
esse espírito público. Só assim nós vamos fazer uma
outra História neste País. Então, na minha opinião, o
Governador do Distrito Federal tem que se afastar.
Temos que apurar. Tem-se que instalar a CPI. Se não
se puder instalar a CPI lá na Câmara, vamos instalar
uma CPI aqui. O MST apareceu destruindo os pés de
laranja: rapidamente o Congresso instalou uma CPI
que hoje já teve a primeira reunião, por conta da ação
do MST. Aí a televisão mostra deputados, o Governador, o envolvimento do Vice-Governador: não tem
mobilização para CPI aqui! Não tem! Para o MST, em
uma semana, foi instalada a CPI, até porque a CPI tinha sido derrotada. Mas, como apareceu a imagem,
vão apurar. E vão apurar e está sendo apurado. Então,
eu penso que nós precisamos ter o mesmo peso e a
mesma medida para fatos gravíssimos que ocorrem
na vida pública brasileira. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador João Pedro. Antes de responder a V.
Exª, quero, com satisfação, registrar a presença do
Vice-Governador do Paraná, Orlando Pessuti, ao lado
do Deputado Odílio Balbinotti, sendo recepcionados
pelo Senador Osmar Dias.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Por mim,
também.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – E também
pelo Senador João Pedro.
Senador Jefferson Praia, eu só peço alguns minutos para a conclusão do pronunciamento, para que
eu possa responder ao Senador João Pedro.
Em 2005, foi muito mais do que uma imagem.
Nós realizamos uma CPI que apresentou provas materiais, documentais, testemunhais e conﬁssões. Em
determinado momento, ﬁcamos estarrecidos diante de
um depoimento espontâneo de Duda Mendonça, que
compareceu para dizer que havia recebido recursos
ilegalmente, num paraíso ﬁscal, como contrapartida
dos serviços prestados durante a campanha que elegeu o Presidente da República, carimbando, com a
sua conﬁssão, o mandato do Presidente da República,
justiﬁcando a abertura de um processo de impeachment imediatamente.
Houve contemporização, não houve a ebulição
que o fato exigia, os setores da sociedade organizados
não se mobilizaram e alegava-se sempre que não havia
apoio popular para qualquer iniciativa radical que possibilitasse o início de um processo de impeachment
do Presidente da República.
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Agora se justiﬁca, eu sou favorável a mais do
que CPI. Não há necessidade de CPI no caso do Distrito Federal.
A Polícia Federal já está investigando, o Ministério
Público já está agindo e há necessidade de um julgamento político que pode prescindir de determinadas
ﬁrulas jurídicas e, por isso, pode ser rápido.
Aguardo, evidentemente. Não há como manifestar
qualquer interferência num processo que é interno do
Democratas, mas eu acredito que a providência será
a da expulsão do Governador.
O afastamento daqueles que, eventualmente, se
envolveram nesse escândalo já se deu. Cabe à Câmara do Distrito Federal instaurar imediatamente os
procedimentos necessários, para a deﬁnição do impeachment do Governador.
Cabe ao Partido a expulsão? Cabe; vamos aguardar.
Esse é o julgamento político que é mais rápido.
Se ele não ocorre, há a frustração, há indignação popular, porque o julgamento no Judiciário é longo. Há
necessidade de se cumprirem as etapas instituídas pelo
processo. O Estado Democrático de Direito possibilita
a oportunidade de ampla defesa, e isso exige tempo.
E a contrapartida ao tempo exigido é a revolta popular diante daquilo a que se chama de impunidade que
grassa no País estimulando a corrupção. Certamente
se aqueles que se envolveram no mensalão em 2005
não fossem reeleitos, se fossem cassados, nós não
estaríamos assistindo a este novo espetáculo. A impunidade prevaleceu naquele momento e estimulou a
corrupção que explodiu agora no Distrito Federal.
Não vejo como não combater a corrupção, sejam
quais forem as consequências. O que não podemos
permitir é que o comportamento pessoal de alguns
possa contaminar instituições. Partidos políticos são
instituições que devem ser preservadas em nome da
democracia. Condenemos as pessoas que se envolvem
e preservemos as instituições, os partidos políticos.
Sr. Presidente, há uma solicitação de aparte do
Senador Eduardo Suplicy e peço a V. Exª, porque é
da democracia, estabelecer o contraditório, e tenho a
satisfação de ouvir o Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª recomenda de maneira muito
assertiva a um partido aliado ao de V. Exª, ao Democratas, que promovam a exclusão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Suplicy, não é uma recomendação; é a minha opinião, já que eu fui cobrado pelo Senador João Pedro.
Manifestei a minha opinião, mas é evidente que nós
não interferimos na economia doméstica de um partido aliado.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim,
mas V. Exª expressa a sua opinião.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Exatamente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
concordo com a avaliação de V. Exª e o faço com um
sentimento de tristeza, porque, aﬁnal de contas, nós
convivemos com o Governador José Roberto Arruda,
que aqui foi nosso colega. Então, é algo muito difícil
para nós, mas eu avalio que é importante que o próprio
Governador José Roberto Arruda tome a iniciativa de
se afastar do Governo e realizar a sua defesa, da forma
melhor que puder fazer. Mas, diante das evidências e
de todo o quadro que foi apresentado pelos meios de
comunicação, avalio que é justo o clamor do povo do
Distrito Federal, de dizer a ele, inclusive os jovens que
estão lá, na Câmara Distrital: “É necessário que o senhor se afaste, para que, então, possa a justiça dirimir
inteiramente todos os episódios sobre os quais há que
haver uma resposta adequada perante a Justiça”.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
Quero enfatizar esta postura. Não é de interferência numa outra agremiação partidária, mas é a manifestação do desejo de que se evite a contaminação
das instituições. O partido político é uma instituição
preciosa no regime democrático. Não pode ser contaminado pela atitude de alguns, e esses devem ser
excluídos. Digo sempre: é preferível correr o risco de
se cometer injustiça contra alguém do que cometer,
com segurança, injustiça contra a instituição que tem
de ser preservada.
E, para ﬁnalizar, Sr. Presidente, eu não entendo
que o projeto que o Presidente da República encaminha ao Congresso – é o anúncio de hoje –, transformando a corrupção em crime hediondo, possa aplacar
a consciência do Presidente da República, que vem
passando a mão na cabeça dos desonestos ao longo
do tempo, sendo complacente com a corrupção, conivente e cúmplice. E, portanto, não está perdoado – não
está perdoado – pela postura complacente, omissa,
conivente e de cumplicidade com a corrupção, mas,
se encaminha o projeto, seja bem-vindo o projeto; ele
terá o nosso apoio. Corrupção tem que ser considerado, sim, crime hediondo,...
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Permite
V. Exª um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ...especialmente a corrupção na administração pública.
Senador Cafeteira, com prazer.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Eu diria
o seguinte: é a própria instituição que se antecipou no
julgamento, e ﬁca evidente que ela, instituição, tem o
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maior interesse em resolver o problema. Acredito que a
posição da instituição passa por cima de tudo, e sextafeira vai ser a decisão da instituição. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, Senador Cafeteira. V. Exª tem razão: acima está a
instituição, e que ela se preserve na sexta-feira, como
diz V. Exª.
Nós aguardamos que o projeto que se anunciou
hoje será encaminhado ao Congresso Nacional e possa
motivar um grande debate nas duas Casas do Congresso sobre as consequências da corrupção no Brasil, um
País que desperdiça bilhões de dólares anualmente,
deixando de gerar emprego, renda, receita pública e
promover desenvolvimento, por ocupar um lugar vexaminoso no ranking da corrupção mundial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a
Srª Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jefferson Praia.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Jefferson Praia deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Heráclito Forte,
1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – O Senador Osmar Dias se encontra presente?
(Pausa.) Não.
Então, com a palavra o Senador Osvaldo Sobrinho.
O Sr. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI.) – Pois não. Tem V. Exª a palavra pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Na manifestação
que ﬁz há pouco, mencionei o caso de Paulínia, Sr.
Presidente, e agradeço se puder requerer seja incluído como parte do meu pronunciamento o documento
anexo, que descreve em detalhes o que aconteceu
naquele Município: a questão relativa à tentativa ou
a efetivação do que foi considerada compra de votos.
Gostaria apenas de anexar o documento, Sr. Presidente, ao pronunciamento que ﬁz.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI.)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, é
com a mais grata satisfação e elevado grau de expectativa que protocolo, na data de hoje, junto à Mesa do
Senado Federal, projeto de lei de nossa autoria com
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o objetivo de garantir aos proﬁssionais de educação
das redes públicas de ensino período reservado a estudos, planejamento, avaliação e participação na comunidade, nunca inferior a um terço de sua jornada
de trabalho remunerado.
Reﬁro-me ao justo reconhecimento, expresso de
uma vez por todas, de forma cabal e inequívoca, do
basilar direito devido aos educadores quanto à percepção da parcela de salário correspondente ao trabalho
por eles exercidos fora da sala de aula: as chamadas
“horas de atividades”.
Trata-se de suprir óbvia demanda com que se deparam, diuturnamente, os professores e demais proﬁssionais da educação, no que diz respeito ao tempo que
deles se exige, não só para se dedicar-se à pesquisa,
ao planejamento e à avaliação das ações didáticas,
mas também para o desenvolvimento de sua atuação
na comunidade, em cujo contexto, necessariamente,
se há de integrar por meio da participação em eventos,
assim como de outras interações e vivências coletivas
de signiﬁcativo valor pedagógico.
Embora diversos Estados e Municípios a adotem
como política de incentivo e de valorização da classe, tal
prática é hoje ignorada pela grande maioria dos entes
federativos, por falta de efetiva imposição legal.
No meu Estado de Mato Grosso, por exemplo,
já houve época em que metade da carga horária dos
professores da rede estadual era destinada às atividades fora da sala de aula, o que resultou em enormes benefícios em termos de produtividade, saúde e
autoestima desses proﬁssionais.
Esta matéria foi regulada durante dez anos pelo
Conselho Nacional de Educação, até a revogação da
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, ocorrida há cerca de três anos. Segundo o diploma revogado, os planos de carreira deveriam prever a
concessão, entre um quinto a um quarto da remuneração da jornada de trabalho dos professores, para o
atendimento das chamadas “horas de atividade”.
Por outro lado, Sr. Presidente, a jurisprudência já
paciﬁcou o entendimento do Judiciário quanto à legitimidade do direito em questão, harmonizando-o com os
critérios deﬁnidos pelos arts. 318 e 320 da Consolidação das Leis Trabalhistas, não havendo, contudo, uniformidade quanto ao percentual deﬁnido nas sentenças
referentes a cada uma das situações especíﬁcas, no
conjunto dos diversos julgados a esse respeito.
São várias, também, as Leis Orgânicas que paulatinamente vêm incorporando disposições, no escopo de
seus respectivos âmbitos jurisdicionais, à observância
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desse fundado dever do Poder Público e da sociedade
para com o educador brasileiro.
Segue, porém, carente de enunciação legal,
abrangente e precisa a quantiﬁcação do percentual
mínimo com base no qual se deve garantir tal contrapartida.
E este é exatamente o objetivo do nosso projeto de lei: garantir um mínimo de um terço da jornada
dos proﬁssionais da educação efetivos, concursados
e que se regem por planos de carreira, como indica
o caput do artigo emendado, para essas atividades,
descritas como de planejamento, estudo, avaliação e
participação na comunidade.
Nutrimos a certeza de que, com as providências
advindas Emendas à Constituição nºs 53 e 59, nosso
Brasil está apto a resolver as questões de maiores
gastos ﬁnanceiros advindos da proposição que ora
temos honra de apresentar.
Finalmente, Sr. Presidente, conclamo os prezados colegas membros desta Casa à reﬂexão do quanto devemos priorizar a instituição e o aperfeiçoamento
do ferramental educativo, a expansão das técnicas e
recursos educacionais e, sobretudo, a valorização proﬁssional daqueles que se dedicam a...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – (...)
a este nobre plantio, cujos resultados decerto propiciarão gerações futuras...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Osvaldo, concede-me um aparte?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Com
muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
louvar a iniciativa de V. Exª, que, como homem experiente na área de educação, toca num ponto fundamental. Além de os professores serem mal pagos hoje em
dia, ainda não se dá a eles tempo para que possam
se aperfeiçoar, se dedicar ao preparo até das suas
aulas, pois eles têm que fazer isso fora do horário do
expediente. Acho que essa sua iniciativa junto com outras proposições que está fazendo merece realmente
a acolhida. Quero me colocar à sua disposição para
batalharmos juntos para que isso realmente se torne
realidade muito em breve e que possamos, portanto,
investir, digamos assim, na matriz mais importante da
educação, que é o professor.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Realmente, ele enriquece
o nosso pronunciamento e a intenção que temos da
elaboração desse projeto de lei.
Tive a oportunidade, Senador, de, quando Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Mato
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Grosso, elaborar um projeto de lei nesse sentido, que
se transformou em lei ainda no Governo Júlio Campos e, depois, efetivado no Governo Carlos Bezerra,
atualmente Deputado Federal.
Essa lei em muito valorizou a educação de Mato
Grosso por mais de dez anos. Depois, ele foi revogado,
e hoje estamos sem esse artifício legal para darmos
mais condições à educação de Mato Grosso. Hoje, tenho a oportunidade de trazer esse projeto de lei aqui
em âmbito federal, a ﬁm que ele possa viger em todo
Território nacional.
O que prevê esse nosso projeto de lei? Prevê,
acima de tudo, que o professor, além da sua carga horária em sala de aula, tenha um tempo disponível para
fazer o planejamento, para fazer atividades fora a sala
de aula, correção de provas, assistência ao aluno, para
acompanhar atividades extraclasse com o seu aluno, o
que hoje ele não existe. O professor é pago para suas
20 horas em sala de aula e não recebe nada por tudo
que faz fora da sala de aula.
Não há nenhum estímulo ao educador para que
ele possa continuar a trabalhar em sua sala de aula.
Ele trabalha trinta anos e sai cansado, estressado,
sentindo que pouco fez ou pouco ajudou para melhorar a educação.
Portanto, é necessário, Sr. Presidente, dar ao
professor ferramentas adequadas para que ele possa,
efetivamente, desenvolver com vocação, com amor,
com sacerdócio, a sua atividade educacional. É necessário fazer isso!
Encontrei, ontem, aqui, no Senado da República,
um amigo meu de muito tempo, que foi professor em
Mato Grosso, o professor João Monlevade, educador
emérito, homem que, na verdade, já lutou muito, onde
passou, pela educação de Mato Grosso. Ele me incentivou para que eu pudesse aqui trazer esse projeto,
porque ele conhece bem o efeito positivo que esse
projeto deu a Mato Grosso enquanto teve efetividade
lá através de uma lei.
Portanto, trago-o aqui e tenho certeza de que vamos contar com o apoio, com a participação de todos
os grandes educadores que fazem parte desta Casa.
E aqui temos muitos homens e mulheres que dedicam
suas vidas à educação no Brasil e que trabalham diuturnamente, que fazem o melhor, que estudam e que procuram sempre, na sua Casa Legislativa, na Comissão
de Educação ou no Plenário, trazer novas proposições
para engrandecer a educação do nosso País.
Falo aqui muito mais como educador, muito mais
como professor do que realmente como Senador da República, porque eu sei o que é a lida na sala de aula.
Dediquei muitos anos da minha vida, dediquei
minha saúde à educação no meu País. Ainda leciono
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na Universidade de Cuiabá, na Faculdade de Direito,
onde tenho a oportunidade de conviver com o sofrimento, com as lamúrias de meus colegas docentes
daquela unidade. Portanto, é por isso que eu acredito
que é necessário, que é importante para a educação
no Brasil nós darmos mais oportunidades para conseguirmos alguns passos mais em direção à busca da
qualidade da educação pública e gratuita neste País,
que é o sonho de todos nós.
Com esse projeto de lei, tenho certeza de que,
depois de passar pelas comissões e ser aprovado por
este Plenário, nós teremos uma ferramenta ideal para
dar a qualidade e as condições à educação pública
do Brasil, que é o que nós precisamos. Nenhum país
consegue sair do seu subdesenvolvimento ou consegue crescer, ou ser potência sem investir na educação.
A educação é a mola mestra de tudo. Se quisermos
ser um país de respeito no mundo, temos que voltar
as nossas vistas para aquilo que realmente precisa,
que é a educação, pesquisa , tecnologia, ciência, são
as matérias de toque básico para que possamos realmente fazer uma nação decente, uma nação que
possa merecer o respeito e a consideração dos países do mundo.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, deixo aqui a minha proﬁssão de fé na certeza de
que esta Casa haverá de fazer o melhor e nos ajudar
a dar essa ferramenta importante para a educação
no Brasil. Quero aproveitar para agradecer também
ao Senador Casagrande, que me cedeu este horário
para que pudesse apresentar esse meu projeto de lei
a esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 560, DE 2009
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para garantir aos proﬁssionais
da educação das redes públicas de ensino,
período reservado a estudos, planejamento,
avaliação e participação na comunidade,
nunca inferior a um terço de sua jornada
de trabalho remunerado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso V do art. 67 da lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passa a viger com a seguinte
redação:
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“Art. 67 As redes de ensino público promoverão a valorização dos proﬁssionais da
educação básica pública, assegurando-lhes,
inclusive, nos termos dos planos de carreira:
..............................................................
V – período reservado a estudos, planejamento, avaliação e participação na comunidade nunca inferior a um terço de sua jornada
de trabalho remunerado;
................................................... ”; (NR)
Art. 2º Esta Lei entre em vigor em 1º de janeiro
do ano subsequente ao de sua publicação.
Justiﬁcação
A educação escolar, invento das grandes civilizações da humanidade, introduzido no Brasil desde a
era colonial, transcendeu sua missão inicial e exclusiva
de ensino das “letras, ciências e artes”.
Nos dias de hoje, quando a escolarização se
tornou direito e realidade cotidiana de todos, quando
as crianças vão para as escolas muito antes da idade
própria da alfabetização formal, quando uma grande
parte dos estudantes acessa a escola com outras
necessidades além do letramento, ela passou a ter o
dever de educar em quase todos os sentidos.
Além disso, professores e outros proﬁssionais
da educação sentem cada vez mais a necessidade de
preparar suas atividades, de avaliar tanto os estudantes quanto a ação educativa, de dedicar tempo para
o aprofundamento de seus estudos e para contatos
com a comunidade adjacente à escola, inclusive para
promover a convivência pacíﬁca e a segurança do
bairro. Ora, para viabilizar essas ações é fundamental
destinar-lhes parte signiﬁcativa da jornada laboral dos
proﬁssionais da educação. No caso dos professores, já
houve uma regulação do Conselho Nacional de Educação, entre 1997 e 2006, obrigando a que os planos
de carreira lhes concedesse entre 20e 25% da jornada
semanal para o que foi chamado “horas de atividades”.
Infelizmente, com a revogação da Lei nº 9.424, de 24
de dezembro de 1996, que regulamentava o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, os mestres
viram-se sem um instrumento legal para exigir dos
gestores esse direito que, em última análise, não é só
deles, mas da comunidade escolar, à qual se destina
essa qualiﬁcação da ação educativa.
Mato Grosso, na rede estadual, já passou por um
período em que os professores tinham jornada de 40
horas semanais, com 20 horas em classe e 20 horas
dedicadas a essas “horas de atividades”. Observou-se
naquele período uma série de benefícios, não somente
para a qualidade do ensino, mas para a valorização,
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para a saúde e para a auto-estima dos professores.
Problemas gerenciais, aliados a limitações ﬁnanceiras,
levaram a que se reduzisse esse tempo para um terço
da jornada semanal hoje lá vigente, de 30 horas.
Atualmente, vários Estados e Municípios brasileiros destinam entre 20% e 50% da carga horária para
tais “horas de atividades”. Mas a maioria deles ignora
essa regra tão fundamental pela qual se reconhece
que o trabalho de ensinar e o de educar não se limitam ao contato com os estudantes em sala de aula,
mas haure sua força e valor de atividades pessoais
e coletivas a que os educadores têm que se dedicar
tanto ou mais do que às obrigações especíﬁcas para
as quais foram contratados.
O que este projeto de lei intenta é garantir um mínimo de um terço da jornada dos proﬁssionais da educação efetivos, concursados e que se regem por planos
de carreira, como indica o caput do artigo, para essas
atividades, descritas como de planejamento, estudo, avaliação e participação na comunidade. O País está, com
as providências advindas das Emendas Constitucionais
nº 53 e nº 59, apto a resolver as questões de maiores
gastos ﬁnanceiros que podem advir dessa medida.
Finalmente, esta Lei poderá contribuir para resolver o impasse em que se encontra a implantação da
Lei nº 11.738, de 17 de julho de 2008, que instituiu o
Piso Salarial Proﬁssional Nacional para os professores das redes públicas de educação básica e estipulou
com toda justiça uma carga docente máxima de dois
terços de sua jornada, o que foi objeto de ação direta
de inconstitucionalidade, movida por cinco governadores junto ao Supremo Tribunal Federal.
Por todas essas razões, conﬁo na compreensão
de meus Pares para a aprovação deste projeto que
considero de maior importância para a valorização dos
proﬁssionais da educação pública e para a melhoria
da qualidade da educação no País.
Sala das Sessões, – Senador Osvaldo Sobrinho.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Da Educação
Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivên-
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cia humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que
se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.
TÍTULO II
Dos Princípios e Fins da Educação Nacional
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por ﬁnalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualiﬁcação para o trabalho.
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oﬁciais;
VII – valorização do proﬁssional da educação
escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extra-escolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
TÍTULO III
Do Direito à Educação e do Dever de Educar
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na
idade própria;
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e
gratuidade ao ensino médio;
III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;
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V – acesso aos níveis mais elevados do ensino,
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do educando;
VII – oferta de educação escolar regular para
jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades,
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
VIII – atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde;
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino,
deﬁnidos como a variedade e quantidade mínimas, por
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento
do processo de ensino-aprendizagem.
X – vaga na escola pública de educação infantil
ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar
4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700,
de 2008).
Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder
Público para exigi-lo.
§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios,
em regime de colaboração, e com a assistência da
União:
I – recensear a população em idade escolar para
o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele
não tiveram acesso;
II – fazer-lhes a chamada pública;
III – zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüência à escola.
§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder
Público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando
em seguida os demais níveis e modalidades de ensino,
conforme as prioridades constitucionais e legais.
§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput
deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder
Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação
judicial correspondente.
§ 4º Comprovada a negligência da autoridade
competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade.
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§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino,
independentemente da escolarização anterior.
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar
a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de
idade, no ensino fundamental.
Art. 6o É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de
idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei
nº 11.114, de 2005)
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação
nacional e do respectivo sistema de ensino;
II – autorização de funcionamento e avaliação de
qualidade pelo Poder Público;
III – capacidade de autoﬁnanciamento, ressalvado
o previsto no art. 213 da Constituição Federal.
TÍTULO IV
Da Organização da Educação Nacional
Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios organizarão, em regime de colaboração,
os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política
nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias
educacionais.
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de
organização nos termos desta Lei.
Art. 9º A União incumbir-se-á de: (Regulamento)
I – elaborar o Plano Nacional de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
II – organizar, manter e desenvolver os órgãos
e instituições oﬁciais do sistema federal de ensino e
o dos Territórios;
III – prestar assistência técnica e ﬁnanceira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o
desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva;
IV – estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências
e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos
e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum;
V – coletar, analisar e disseminar informações
sobre a educação;
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VI – assegurar processo nacional de avaliação
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e
superior, em colaboração com os sistemas de ensino,
objetivando a deﬁnição de prioridades e a melhoria da
qualidade do ensino;
VII – baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
VIII – assegurar processo nacional de avaliação
das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre
este nível de ensino;
IX – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos
do seu sistema de ensino.
§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e
de supervisão e atividade permanente, criado por lei.
§ 2° Para o cumprimento do disposto nos incisos
V a IX, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e
órgãos educacionais.
§ 3º As atribuições constantes do inciso IX poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação
superior.
Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos e
instituições oﬁciais dos seus sistemas de ensino;
II – deﬁnir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem
assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os
recursos ﬁnanceiros disponíveis em cada uma dessas
esferas do Poder Público;
III – elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos
nacionais de educação, integrando e coordenando as
suas ações e as dos seus Municípios;
IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos
do seu sistema de ensino;
V – baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino;
VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer,
com prioridade, o ensino médio.
VII – assumir o transporte escolar dos alunos
da rede estadual. (Incluído pela Lei nº 10.709, de
31.7.2003)
Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão
as competências referentes aos Estados e aos Municípios.
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Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I – organizar, manter e desenvolver os órgãos
e instituições oﬁciais dos seus sistemas de ensino,
integrando-os às políticas e planos educacionais da
União e dos Estados;
II – exercer ação redistributiva em relação às
suas escolas;
III – baixar normas complementares para o seu
sistema de ensino;
IV – autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino;
V – oferecer a educação infantil em creches e
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino
somente quando estiverem atendidas plenamente
as necessidades de sua área de competência e com
recursos acima dos percentuais mínimos vinculados
pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
VI – assumir o transporte escolar dos alunos
da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 10.709, de
31.7.2003)
Parágrafo único. Os Municípios poderão optar,
ainda, por se integrar ao sistema estadual de ensino
ou compor com ele um sistema único de educação
básica.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino,
terão a incumbência de:
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;
II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e ﬁnanceiros;
III – assegurar o cumprimento dos dias letivos e
horas-aula estabelecidas;
IV – velar pelo cumprimento do plano de trabalho
de cada docente;
V – prover meios para a recuperação dos alunos
de menor rendimento;
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade
com a escola;
VII – informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre
a execução de sua proposta pedagógica.
VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com
seus ﬁlhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como
sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
(Redação dada pela Lei nº 12.013, de 2009)
VIII – notiﬁcar ao Conselho Tutelar do Município,
ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que
apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta
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por cento do percentual permitido em lei.(Incluído pela
Lei nº 10.287, de 2001)
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino;
III – zelar pela aprendizagem dos alunos;
IV – estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de menor rendimento;
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento proﬁssional;
VI – colaborar com as atividades de articulação
da escola com as famílias e a comunidade.
Art. 14. Os sistemas de ensino deﬁnirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios:
I – participação dos proﬁssionais da educação na
elaboração do projeto pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes.
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às
unidades escolares públicas de educação básica que os
integram progressivos graus de autonomia pedagógica
e administrativa e de gestão ﬁnanceira, observadas as
normas gerais de direito ﬁnanceiro público.
Art. 16. O sistema federal de ensino compreende:
I – as instituições de ensino mantidas pela
União;
II – as instituições de educação superior criadas
e mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos federais de educação.
Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do
Distrito Federal compreendem:
I – as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito
Federal;
II – as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal;
III – as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
IV – os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente.
Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições
de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa
privada, integram seu sistema de ensino.
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I – as instituições do ensino fundamental, médio
e de educação infantil mantidas pelo Poder Público
municipal;
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II – as instituições de educação infantil criadas e
mantidas pela iniciativa privada;
III – os órgãos municipais de educação.
Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes
níveis classiﬁcam-se nas seguintes categorias administrativas: (Regulamento)
I – públicas, assim entendidas as criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder
Público;
II – privadas, assim entendidas as mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: (Regulamento)
I – particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou
mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
que não apresentem as características dos incisos
abaixo;
II – comunitárias, assim entendidas as que são
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de
professores e alunos que incluam na sua entidade
mantenedora representantes da comunidade;
II – comunitárias, assim entendidas as que são
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de
pais, professores e alunos, que incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 11.183, de 2005)
II – comunitárias, assim entendidas as que são
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem ﬁns lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III – confessionais, assim entendidas as que são
instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma
ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia especíﬁcas e ao disposto no
inciso anterior;
IV – ﬁlantrópicas, na forma da lei.
TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades
de Educação e Ensino
CAPÍTULO I
Da Composição dos Níveis Escolares
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II – educação superior.
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CAPÍTULO II
Da Educação Básica
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 22. A educação básica tem por ﬁnalidades
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em
estudos posteriores.
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se
em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nãoseriados, com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou por forma diversa de organização,
sempre que o interesse do processo de aprendizagem
assim o recomendar.
§ 1º A escola poderá reclassiﬁcar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo
como base as normas curriculares gerais.
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às
peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem
com isso reduzir o número de horas letivas previsto
nesta Lei.
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as
seguintes regras comuns:
I – a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias
de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado
aos exames ﬁnais, quando houver;
II – a classiﬁcação em qualquer série ou etapa,
exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser
feita:
a) por promoção, para alunos que cursaram,
com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola;
b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;
c) independentemente de escolarização anterior,
mediante avaliação feita pela escola, que deﬁna o grau
de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme
regulamentação do respectivo sistema de ensino;
III – nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir
formas de progressão parcial, desde que preservada
a seqüência do currículo, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino;
IV – poderão organizar-se classes, ou turmas,
com alunos de séries distintas, com níveis equiva-
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lentes de adiantamento na matéria, para o ensino de
línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes
curriculares;
V – a veriﬁcação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo
do período sobre os de eventuais provas ﬁnais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para
alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante veriﬁcação do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com
êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de
preferência paralelos ao período letivo, para os casos
de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados
pelas instituições de ensino em seus regimentos;
VI – o controle de freqüência ﬁca a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas
do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas
letivas para aprovação;
VII – cabe a cada instituição de ensino expedir
históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certiﬁcados de conclusão de cursos,
com as especiﬁcações cabíveis.
Art. 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o
número de alunos e o professor, a carga horária e as
condições materiais do estabelecimento.
Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de
ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro
para atendimento do disposto neste artigo.
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e
médio devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversiﬁcada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade,
da cultura, da economia e da clientela.
§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem
abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo
físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.
§ 2º O ensino da arte constituirá componente
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos.
§ 3º A educação física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular da
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Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às
condições da população escolar, sendo facultativa nos
cursos noturnos.
§ 3o A educação física, integrada à proposta
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da Educação Básica, ajustando-se às faixas
etárias e às condições da população escolar, sendo
facultativa nos cursos noturnos. (Redação dada pela
Lei nº 10.328, de 12.12.2001)
§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de
1º.12.2003)
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de
1º.12.2003)
II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela
Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
III – que estiver prestando serviço militar inicial
ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793,
de 1º.12.2003)
IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21
de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de
1º.12.2003)
V – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de
1º.12.2003)
VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793,
de 1º.12.2003)
§ 4º O ensino da História do Brasil levará em
conta as contribuições das diferentes culturas e etnias
para a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e européia.
§ 5º Na parte diversiﬁcada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino
de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja
escolha ﬁcará a cargo da comunidade escolar, dentro
das possibilidades da instituição.
§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório,
mas não exclusivo, do componente curricular de que
trata o § 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.769,
de 2008)
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oﬁciais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)
§ 1o O conteúdo programático a que se refere
o caput deste artigo incluirá o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo
negro nas áreas social, econômica e política pertinen-
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tes à História do Brasil.(Incluído pela Lei nº 10.639,
de 9.1.2003)
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação
Artística e de Literatura e História Brasileiras.(Incluído
pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)
§ 3o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639, de
9.1.2003)
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura
afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº
11.645, de 2008).
§ 1o O conteúdo programático a que se refere
este artigo incluirá diversos aspectos da história e da
cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como
o estudo da história da África e dos africanos, a luta
dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na
formação da sociedade nacional, resgatando as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil. (Redação dada pela
Lei nº 11.645, de 2008).
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura
afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. (Redação dada pela Lei nº
11.645, de 2008).
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I – a difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito
ao bem comum e à ordem democrática;
II – consideração das condições de escolaridade
dos alunos em cada estabelecimento;
III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio
às práticas desportivas não-formais.
Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos
da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola
e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona
rural.
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Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como ﬁnalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a
seis anos de idade.
Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á
mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para
o acesso ao ensino fundamental.
Seção III
Do Ensino Fundamental
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública a partir dos seis anos, terá por objetivo a formação
básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei
nº 11.114, de 2005)
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender,
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura,
da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social,
do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos
e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos
laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão
regular por série podem adotar no ensino fundamental
o regime de progressão continuada, sem prejuízo da
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
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§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo
o ensino a distância utilizado como complementação
da aprendizagem ou em situações emergenciais.
§ 5o O currículo do ensino fundamental incluirá,
obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das
crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto
da Criança e do Adolescente, observada a produção
e distribuição de material didático adequado. (Incluído
pela Lei nº 11.525, de 2007).
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido,
sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as
preferências manifestadas pelos alunos ou por seus
responsáveis, em caráter:
I – confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por
professores ou orientadores religiosos preparados e
credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades
religiosas; ou
II – interconfessional, resultante de acordo entre
as diversas entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão
e constitui disciplina dos horários normais das escolas
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas
quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela
Lei nº 9.475, de 22.7.1997)
§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os
procedimentos para a deﬁnição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores.
§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil,
constituída pelas diferentes denominações religiosas,
para a deﬁnição dos conteúdos do ensino religioso.”
Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental
incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo
em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola.
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno
e das formas alternativas de organização autorizadas
nesta Lei.
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino.

156

66138

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Seção IV
Do Ensino Médio
Art. 35. O ensino médio, etapa ﬁnal da educação
básica, com duração mínima de três anos, terá como
ﬁnalidades:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo,
de modo a ser capaz de se adaptar com ﬂexibilidade
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento
posteriores;
III – o aprimoramento do educando como pessoa
humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos cientíﬁcotecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
Art. 36. O currículo do ensino médio observará
o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes
diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a
compreensão do signiﬁcado da ciência, das letras e
das artes; o processo histórico de transformação da
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e
exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes;
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo,
dentro das disponibilidades da instituição.
IV – serão incluídas a Filosoﬁa e a Sociologia
como disciplinas obrigatórias em todas as séries do
ensino médio. (Incluído pela Lei nº 11.684, de 2008)
§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas
de avaliação serão organizados de tal forma que ao
ﬁnal do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios cientíﬁcos e tecnológicos que presidem a produção moderna;
II – conhecimento das formas contemporâneas
de linguagem;
III – domínio dos conhecimentos de Filosoﬁa e
de Sociologia necessários ao exercício da cidadania.
(Revogado pela Lei nº 11.684, de 2008)
§ 2º O ensino médio, atendida a formação geral
do educando, poderá prepará-lo para o exercício de
proﬁssões técnicas. (Regulamento) (Revogado pela
Lei nº 11.741, de 2008)
§ 3º Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão ao prosseguimento de estudos.
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§ 4º A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação proﬁssional, poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino
médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação proﬁssional. (Revogado pela Lei
nº 11.741, de 2008)
Seção IV-A
Da Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na Seção IV
deste Capítulo, o ensino médio, atendida a formação
geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício
de proﬁssões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741,
de 2008)
Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação proﬁssional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos
de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação proﬁssional. (Incluído
pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 36-B. A educação proﬁssional técnica de
nível médio será desenvolvida nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
I – articulada com o ensino médio; (Incluído pela
Lei nº 11.741, de 2008)
II – subseqüente, em cursos destinados a quem
já tenha concluído o ensino médio.(Incluído pela Lei
nº 11.741, de 2008)
Parágrafo único. A educação proﬁssional técnica
de nível médio deverá observar: (Incluído pela Lei nº
11.741, de 2008)
I – os objetivos e deﬁnições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Educação; (Incluído pela Lei nº 11.741,
de 2008)
II – as normas complementares dos respectivos
sistemas de ensino; (Incluído pela Lei nº 11.741, de
2008)
III – as exigências de cada instituição de ensino,
nos termos de seu projeto pedagógico. (Incluído pela
Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 36-C. A educação proﬁssional técnica de nível
médio articulada, prevista no inciso I do caput do art.
36-B desta Lei, será desenvolvida de forma: (Incluído
pela Lei nº 11.741, de 2008)
I – integrada, oferecida somente a quem já tenha
concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação proﬁssional técnica de nível médio, na mesma instituição de
ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno;
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
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II – concomitante, oferecida a quem ingresse no
ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se
matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
a) na mesma instituição de ensino, aproveitandose as oportunidades educacionais disponíveis; (Incluído
pela Lei nº 11.741, de 2008)
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
c) em instituições de ensino distintas, mediante
convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico
uniﬁcado. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação
proﬁssional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. (Incluído
pela Lei nº 11.741, de 2008)
Parágrafo único. Os cursos de educação proﬁssional técnica de nível médio, nas formas articulada
concomitante e subseqüente, quando estruturados e
organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certiﬁcados de qualiﬁcação para
o trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de
cada etapa que caracterize uma qualiﬁcação para o
trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos
Art. 37. A educação de jovens e adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio
na idade própria.
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida
e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o
acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação proﬁssional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº
11.741, de 2008)
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos
e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
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I – no nível de conclusão do ensino fundamental,
para os maiores de quinze anos;
II – no nível de conclusão do ensino médio, para
os maiores de dezoito anos.
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos
pelos educandos por meios informais serão aferidos e
reconhecidos mediante exames.
CAPÍTULO III
Da Educação Proﬁssional
Da Educação Proﬁssional e Tecnológica
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 39. A educação proﬁssional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e
à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento
de aptidões para a vida produtiva.(Regulamento)
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso
do ensino fundamental, médio e superior, bem como o
trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à educação proﬁssional.
Art. 39. A educação proﬁssional e tecnológica, no
cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)
§ 1o Os cursos de educação proﬁssional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos,
possibilitando a construção de diferentes itinerários
formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nº 11.741,
de 2008)
§ 2o A educação proﬁssional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741,
de 2008)
I – de formação inicial e continuada ou qualiﬁcação
proﬁssional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
II – de educação proﬁssional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
III – de educação proﬁssional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela Lei nº 11.741,
de 2008)
§ 3o Os cursos de educação proﬁssional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-se-ão,
no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
(Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 40. A educação proﬁssional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho.
(Regulamento)
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Art. 41. O conhecimento adquirido na educação
proﬁssional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de
avaliação, reconhecimento e certiﬁcação para prosseguimento ou conclusão de estudos. (Regulamento)
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação
proﬁssional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá
ser objeto de avaliação, reconhecimento e certiﬁcação
para prosseguimento ou conclusão de estudos.(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008)
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação proﬁssional de nível médio, quando registrados,
terão validade nacional. (Revogado pela Lei nº 11.741,
de 2008)
Art. 42. As escolas técnicas e proﬁssionais, além
dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais,
abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente
ao nível de escolaridade. (Regulamento)
Art. 42. As instituições de educação proﬁssional e
tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão
cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não
necessariamente ao nível de escolaridade. (Redação
dada pela Lei nº 11.741, de 2008)
CAPÍTULO IV
Da Educação Superior
Art. 43. A educação superior tem por ﬁnalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento
do espírito cientíﬁco e do pensamento reﬂexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas de
conhecimento, aptos para a inserção em setores proﬁssionais e para a participação no desenvolvimento
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação
contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientíﬁca, visando o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem
e do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos
culturais, cientíﬁcos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através
do ensino, de publicações ou de outras formas de
comunicação;
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e proﬁssional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual
sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI – estimular o conhecimento dos problemas do
mundo presente, em particular os nacionais e regionais,
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prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII – promover a extensão, aberta à participação
da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
cientíﬁca e tecnológica geradas na instituição.
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: (Regulamento)
I – cursos seqüenciais por campo de saber, de
diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas
instituições de ensino;
I – cursos seqüenciais por campo de saber, de
diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas
instituições de ensino, desde que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente; (Redação dada pela Lei
nº 11.632, de 2007).
II – de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classiﬁcados em processo seletivo;
III – de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos
diplomados em cursos de graduação e que atendam
às exigências das instituições de ensino;
IV – de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas
instituições de ensino.
Parágrafo único. Os resultados do processo seletivo referido no inciso II do caput deste artigo serão
tornados públicos pelas instituições de ensino superior,
sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos
classiﬁcados, a respectiva ordem de classiﬁcação, bem
como do cronograma das chamadas para matrícula,
de acordo com os critérios para preenchimento das
vagas constantes do respectivo edital. (Incluído pela
Lei nº 11.331, de 2006)
Art. 45. A educação superior será ministrada em
instituições de ensino superior, públicas ou privadas,
com variados graus de abrangência ou especialização.
(Regulamento)
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de
cursos, bem como o credenciamento de instituições
de educação superior, terão prazos limitados, sendo
renovados, periodicamente, após processo regular de
avaliação. (Regulamento)
§ 1º Após um prazo para saneamento de deﬁciências eventualmente identiﬁcadas pela avaliação a que
se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá
resultar, conforme o caso, em desativação de cursos
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e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou
em descredenciamento. (Regulamento)
§ 2º No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará
o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deﬁciências.
Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular,
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo
reservado aos exames ﬁnais, quando houver.
§ 1º As instituições informarão aos interessados,
antes de cada período letivo, os programas dos cursos
e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualiﬁcação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir
as respectivas condições.
§ 2º Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de
provas e outros instrumentos de avaliação especíﬁcos,
aplicados por banca examinadora especial, poderão
ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo
com as normas dos sistemas de ensino.
§ 3º É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos programas de educação a distância.
§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos
mesmos padrões de qualidade mantidos no período
diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária.
Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional
como prova da formação recebida por seu titular.
§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades
serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados
em universidades indicadas pelo Conselho Nacional
de Educação.
§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação.
§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado
expedidos por universidades estrangeiras só poderão
ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na
mesma área de conhecimento e em nível equivalente
ou superior.
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Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos
aﬁns, na hipótese de existência de vagas, e mediante
processo seletivo.
Parágrafo único. As transferências ex ofﬁcio darse-ão na forma da lei. (Regulamento)
Art. 50. As instituições de educação superior,
quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas
disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que
demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito,
mediante processo seletivo prévio.
Art. 51. As instituições de educação superior
credenciadas como universidades, ao deliberar sobre
critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre
a orientação do ensino médio, articulando-se com os
órgãos normativos dos sistemas de ensino.
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros proﬁssionais de
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:
(Regulamento)
I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais
relevantes, tanto do ponto de vista cientíﬁco e cultural,
quanto regional e nacional;
II – um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;
III – um terço do corpo docente em regime de
tempo integral.
Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. (Regulamento)
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras,
as seguintes atribuições:
I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e,
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;
(Regulamento)
II – ﬁxar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes;
III – estabelecer planos, programas e projetos
de pesquisa cientíﬁca, produção artística e atividades
de extensão;
IV – ﬁxar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;
V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes;
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VI – conferir graus, diplomas e outros títulos;
VII – ﬁrmar contratos, acordos e convênios;
VIII – aprovar e executar planos, programas e
projetos de investimentos referentes a obras, serviços
e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;
IX – administrar os rendimentos e deles dispor
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos
respectivos estatutos;
X – receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação ﬁnanceira resultante de convênios
com entidades públicas e privadas.
Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-cientíﬁca das universidades, caberá aos seus
colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos
recursos orçamentários disponíveis, sobre:
I – criação, expansão, modiﬁcação e extinção
de cursos;
II – ampliação e diminuição de vagas;
III – elaboração da programação dos cursos;
IV – programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V – contratação e dispensa de professores;
VI – planos de carreira docente.
Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder
Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico
especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e ﬁnanciamento pelo Poder Público,
assim como dos seus planos de carreira e do regime
jurídico do seu pessoal. (Regulamento)
§ 1º No exercício da sua autonomia, além das
atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão:
I – propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos
e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e
os recursos disponíveis;
II – elaborar o regulamento de seu pessoal em
conformidade com as normas gerais concernentes;
III – aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e
aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor;
IV – elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;
V – adotar regime ﬁnanceiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento;
VI – realizar operações de crédito ou de ﬁnanciamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;
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VII – efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, ﬁnanceira e
patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.
§ 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta
qualiﬁcação para o ensino ou para a pesquisa, com
base em avaliação realizada pelo Poder Público.
Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente,
em seu Orçamento Geral, recursos suﬁcientes para
manutenção e desenvolvimento das instituições de
educação superior por ela mantidas.
Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática,
assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional.
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes
ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem
da elaboração e modiﬁcações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes.
Art. 57. Nas instituições públicas de educação
superior, o professor ﬁcará obrigado ao mínimo de oito
horas semanais de aulas.(Regulamento)
CAPÍTULO V
Da Educação Especial
Art. 58. Entende-se por educação especial, para
os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de
ensino, para educandos portadores de necessidades
especiais.
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito em
classes, escolas ou serviços especializados, sempre
que, em função das condições especíﬁcas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes comuns
de ensino regular.
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero
a seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos
educandos com necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização especíﬁcos, para atender às
suas necessidades;
II – terminalidade especíﬁca para aqueles que
não puderem atingir o nível exigido para a conclusão
do ensino fundamental, em virtude de suas deﬁciên-
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cias, e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para os superdotados;
III – professores com especialização adequada
em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho, visando a
sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive
condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante
articulação com os órgãos oﬁciais aﬁns, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas
áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de
ensino estabelecerão critérios de caracterização das
instituições privadas sem ﬁns lucrativos, especializadas
e com atuação exclusiva em educação especial, para
ﬁns de apoio técnico e ﬁnanceiro pelo Poder Público.
Parágrafo único. O Poder Público adotará, como
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento
aos educandos com necessidades especiais na própria
rede pública regular de ensino, independentemente do
apoio às instituições previstas neste artigo.
TÍTULO VI
Dos Proﬁssionais da Educação
Art. 61. A formação de proﬁssionais da educação,
de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis
e modalidades de ensino e às características de cada
fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: (Regulamento)
I – a associação entre teorias e práticas, inclusive
mediante a capacitação em serviço;
II – aproveitamento da formação e experiências
anteriores em instituições de ensino e outras atividades.
Art. 61. Consideram-se proﬁssionais da educação
escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício
e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)
I – professores habilitados em nível médio ou
superior para a docência na educação infantil e nos
ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei
nº 12.014, de 2009)
II – trabalhadores em educação portadores de
diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado
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ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela
Lei nº 12.014, de 2009)
III – trabalhadores em educação, portadores de
diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou aﬁm. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
Parágrafo único. A formação dos proﬁssionais da
educação, de modo a atender às especiﬁcidades do
exercício de suas atividades, bem como aos objetivos
das diferentes etapas e modalidades da educação
básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº
12.014, de 2009)
I – a presença de sólida formação básica, que
propicie o conhecimento dos fundamentos cientíﬁcos
e sociais de suas competências de trabalho; (Incluído
pela Lei nº 12.014, de 2009)
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;
(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras
atividades. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)
Art. 62. A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério
na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na
modalidade Normal. (Regulamento)
§ 1º A União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação
dos proﬁssionais de magistério. (Incluído pela Lei nº
12.056, de 2009).
§ 2º A formação continuada e a capacitação dos
proﬁssionais de magistério poderão utilizar recursos e
tecnologias de educação a distância. (Incluído pela Lei
nº 12.056, de 2009).
§ 3º A formação inicial de proﬁssionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias
de educação a distância. (Incluído pela Lei nº 12.056,
de 2009).
Art. 63. Os institutos superiores de educação
manterão: (Regulamento)
I – cursos formadores de proﬁssionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil
e para as primeiras séries do ensino fundamental;
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II – programas de formação pedagógica para
portadores de diplomas de educação superior que
queiram se dedicar à educação básica;
III – programas de educação continuada para os
proﬁssionais de educação dos diversos níveis.
Art. 64. A formação de proﬁssionais de educação
para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica,
será feita em cursos de graduação em pedagogia ou
em nível de pós-graduação, a critério da instituição
de ensino, garantida, nesta formação, a base comum
nacional.
Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas.
Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.
Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por
universidade com curso de doutorado em área aﬁm,
poderá suprir a exigência de título acadêmico.
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos proﬁssionais da educação, assegurandolhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos
de carreira do magistério público:
I – ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos;
II – aperfeiçoamento proﬁssional continuado,
inclusive com licenciamento periódico remunerado
para esse ﬁm;
III – piso salarial proﬁssional;
IV – progressão funcional baseada na titulação
ou habilitação, e na avaliação do desempenho;
V – período reservado a estudos, planejamento
e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI – condições adequadas de trabalho.
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o
exercício proﬁssional de quaisquer outras funções de
magistério, nos termos das normas de cada sistema de
ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006)
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art.
40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são
consideradas funções de magistério as exercidas por
professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em
estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da
docência, as de direção de unidade escolar e as de
coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído
pela Lei nº 11.301, de 2006)
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TÍTULO VII
Dos Recursos Financeiros
Art. 68. Serão recursos públicos destinados à
educação os originários de:
I – receita de impostos próprios da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – receita de transferências constitucionais e
outras transferências;
III – receita do salário-educação e de outras contribuições sociais;
IV – receita de incentivos ﬁscais;
V – outros recursos previstos em lei.
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas,
da receita resultante de impostos, compreendidas as
transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não será considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2º Serão consideradas excluídas das receitas
de impostos mencionadas neste artigo as operações
de crédito por antecipação de receita orçamentária
de impostos.
§ 3º Para ﬁxação inicial dos valores correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na lei do orçamento anual,
ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a
abertura de créditos adicionais, com base no eventual
excesso de arrecadação.
§ 4º As diferenças entre a receita e a despesa
previstas e as efetivamente realizadas, que resultem
no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre
do exercício ﬁnanceiro.
§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ocorrerá imediatamente ao órgão
responsável pela educação, observados os seguintes
prazos:
I – recursos arrecadados do primeiro ao décimo
dia de cada mês, até o vigésimo dia;
II – recursos arrecadados do décimo primeiro ao
vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;
III – recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao ﬁnal de cada mês, até o décimo dia do mês
subseqüente.
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§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos
a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes.
Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção
e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas
com vistas à consecução dos objetivos básicos das
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a:
I – remuneração e aperfeiçoamento do pessoal
docente e demais proﬁssionais da educação;
II – aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários
ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
IV – levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da
qualidade e à expansão do ensino;
V – realização de atividades-meio necessárias
ao funcionamento dos sistemas de ensino;
VI – concessão de bolsas de estudo a alunos de
escolas públicas e privadas;
VII – amortização e custeio de operações de
crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos
deste artigo;
VIII – aquisição de material didático-escolar e
manutenção de programas de transporte escolar.
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas
com:
I – pesquisa, quando não vinculada às instituições
de ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de
ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão;
II – subvenção a instituições públicas ou privadas
de caráter assistencial, desportivo ou cultural;
III – formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive
diplomáticos;
IV – programas suplementares de alimentação,
assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
V – obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneﬁciar direta ou indiretamente a rede
escolar;
VI – pessoal docente e demais trabalhadores da
educação, quando em desvio de função ou em atividade
alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 72. As receitas e despesas com manutenção
e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como
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nos relatórios a que se refere o § 3º do art. 165 da
Constituição Federal.
Art. 73. Os órgãos ﬁscalizadores examinarão,
prioritariamente, na prestação de contas de recursos
públicos, o cumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Federal, no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente.
Art. 74. A União, em colaboração com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão
mínimo de oportunidades educacionais para o ensino
fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por
aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.
Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este
artigo será calculado pela União ao ﬁnal de cada ano,
com validade para o ano subseqüente, considerando
variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino.
Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União
e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir
o padrão mínimo de qualidade de ensino.
§ 1º A ação a que se refere este artigo obedecerá
a fórmula de domínio público que inclua a capacidade de
atendimento e a medida do esforço ﬁscal do respectivo
Estado, do Distrito Federal ou do Município em favor
da manutenção e do desenvolvimento do ensino.
§ 2º A capacidade de atendimento de cada governo será deﬁnida pela razão entre os recursos de
uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e
desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno,
relativo ao padrão mínimo de qualidade.
§ 3º Com base nos critérios estabelecidos nos
§§ 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta
de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente freqüentam a escola.
§ 4º A ação supletiva e redistributiva não poderá
ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e
dos Municípios se estes oferecerem vagas, na área de
ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso VI
do art. 10 e o inciso V do art. 11 desta Lei, em número
inferior à sua capacidade de atendimento.
Art. 76. A ação supletiva e redistributiva prevista
no artigo anterior ﬁcará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
do disposto nesta Lei, sem prejuízo de outras prescrições legais.
Art. 77. Os recursos públicos serão destinados
às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas
comunitárias, confessionais ou ﬁlantrópicas que:
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I – comprovem ﬁnalidade não-lucrativa e não
distribuam resultados, dividendos, boniﬁcações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma
forma ou pretexto;
II – apliquem seus excedentes ﬁnanceiros em
educação;
III – assegurem a destinação de seu patrimônio
a outra escola comunitária, ﬁlantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de
suas atividades;
IV – prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.
§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão
ser destinados a bolsas de estudo para a educação
básica, na forma da lei, para os que demonstrarem
insuﬁciência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública de domicílio do
educando, ﬁcando o Poder Público obrigado a investir
prioritariamente na expansão da sua rede local.
§ 2º As atividades universitárias de pesquisa e
extensão poderão receber apoio ﬁnanceiro do Poder
Público, inclusive mediante bolsas de estudo.
TÍTULO VIII
Das Disposições Gerais
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura
e de assistência aos índios, desenvolverá programas
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:
I – proporcionar aos índios, suas comunidades e
povos, a recuperação de suas memórias históricas; a
reaﬁrmação de suas identidades étnicas; a valorização
de suas línguas e ciências;
II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos
e cientíﬁcos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias.
Art. 79. A União apoiará técnica e ﬁnanceiramente
os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo
programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º Os programas a que se refere este artigo,
incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os
seguintes objetivos:
I – fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua
materna de cada comunidade indígena;
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II – manter programas de formação de pessoal
especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas;
III – desenvolver currículos e programas especíﬁcos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
IV – elaborar e publicar sistematicamente material didático especíﬁco e diferenciado.
Art. 79-A. (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.639,
de 9.1.2003)
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’.
(Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003)
Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e
de educação continuada. (Regulamento)
§ 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições
especiﬁcamente credenciadas pela União.
§ 2º A União regulamentará os requisitos para a
realização de exames e registro de diploma relativos
a cursos de educação a distância.
§ 3º As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância e a
autorização para sua implementação, caberão aos
respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas.
(Regulamento)
§ 4º A educação a distância gozará de tratamento
diferenciado, que incluirá:
I – custos de transmissão reduzidos em canais
comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
II – concessão de canais com ﬁnalidades exclusivamente educativas;
III – reserva de tempo mínimo, sem ônus para
o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais.
Art. 81. É permitida a organização de cursos ou
instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta Lei.
Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as
normas para realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior
em sua jurisdição.
Parágrafo único. O estágio realizado nas condições deste artigo não estabelecem vínculo empregatício, podendo o estagiário receber bolsa de estágio,
estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previ-
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denciária prevista na legislação especíﬁca. (Revogado
pela nº 11.788, de 2008)
Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as
normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. (Redação dada
pela Lei nº 11.788, de 2008)
Art. 83. O ensino militar é regulado em lei especíﬁca, admitida a equivalência de estudos, de acordo
com as normas ﬁxadas pelos sistemas de ensino.
Art. 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa
pelas respectivas instituições, exercendo funções de
monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos.
Art. 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso
público de provas e títulos para cargo de docente de
instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado, por mais de seis
anos, ressalvados os direitos assegurados pelos arts.
41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 86. As instituições de educação superior
constituídas como universidades integrar-se-ão, também, na sua condição de instituições de pesquisa, ao
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos
da legislação especíﬁca.
TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a
iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei.
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.
§ 2º O Poder Público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção
para os grupos de sete a quatorze e de quinze a dezesseis anos de idade.
§ 2o O poder público deverá recensear os educandos no ensino fundamental, com especial atenção
para o grupo de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade
e de 15 (quinze) a 16 (dezesseis) anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)
§ 3º Cada Município e, supletivamente, o Estado
e a União, deverá:
I – matricular todos os educandos a partir dos
sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos
seis anos, no ensino fundamental;
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I – matricular todos os educandos a partir dos
seis anos de idade, no ensino fundamental, atendidas
as seguintes condições no âmbito de cada sistema de
ensino: (Redação dada pela Lei nº 11.114, de 2005)
a) plena observância das condições de oferta
ﬁxadas por esta Lei, no caso de todas as redes escolares; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)
b) atingimento de taxa líquida de escolarização
de pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da
faixa etária de sete a catorze anos, no caso das redes escolares públicas; e (Incluída pela Lei nº 11.114,
de 2005)
c) não redução média de recursos por aluno do
ensino fundamental na respectiva rede pública, resultante da incorporação dos alunos de seis anos de
idade; (Incluída pela Lei nº 11.114, de 2005)
§ 3o O Distrito Federal, cada Estado e Município,
e, supletivamente, a União, devem: (Redação dada
pela Lei nº 11.330, de 2006)
I – matricular todos os educandos a partir dos 6
(seis) anos de idade no ensino fundamental; (Redação
dada pela Lei nº 11.274, de 2006)
a) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274,
de 2006)
b) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274,
de 2006)
c) (Revogado) (Redação dada pela Lei nº 11.274,
de 2006)
II – prover cursos presenciais ou a distância aos
jovens e adultos insuﬁcientemente escolarizados;
III – realizar programas de capacitação para todos
os professores em exercício, utilizando também, para
isto, os recursos da educação a distância;
IV – integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao sistema nacional
de avaliação do rendimento escolar.
§ 4º Até o ﬁm da Década da Educação somente
serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.
§ 5º Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas
urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral.
§ 6º A assistência ﬁnanceira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como
a dos Estados aos seus Municípios, ﬁcam condicionadas ao cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos
beneﬁciados.
Art. 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios adaptarão sua legislação educacional
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e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data de sua publicação.
(Regulamento)
§ 1º As instituições educacionais adaptarão seus
estatutos e regimentos aos dispositivos desta Lei e às
normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos.
§ 2º O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos II e III do art. 52 é de oito
anos.
Art. 89. As creches e pré-escolas existentes ou
que venham a ser criadas deverão, no prazo de três
anos, a contar da publicação desta Lei, integrar-se ao
respectivo sistema de ensino.
Art. 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta Lei serão
resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou,
mediante delegação deste, pelos órgãos normativos
dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária.
Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nºs
4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28
de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nºs
9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de
dezembro de 1995 e, ainda, as Leis nºs 5.692, de 11
de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982,
e as demais leis e decretos-lei que as modiﬁcaram e
quaisquer outras disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. – Fernando Henrique
Cardoso, Paulo Renato Souza.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte e de Serviços de Assuntos Sociais,
cabendo a última decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– O projeto de lei do Senado que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Junior.
(Pausa.)
Senador Flexa Ribeiro. (Pausa.)
Senador Augusto Botelho. (Pausa.)
Senador Mozarildo Cavalvanti. (Pausa.)
Senador Jefferson Praia. (Pausa.)
Senador Romero Jucá, como Líder.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer o
registro de um projeto de minha autoria, aprovado
hoje pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com efeito terminativo, portanto aprovado
nesta Casa, que prevê prioridade para que materiais
apreendidos pela Receita Federal, pela Polícia Federal, enﬁm, pelos órgãos de ﬁscalização do Poder
Executivo, sejam destinados prioritariamente para os
conselhos tutelares. Aprovamos em reconhecimento
ao trabalho de milhares de conselhos tutelares espalhados pelo Brasil.
Quero dizer que esse projeto foi apresentado
motivado por técnicos, por pessoas, por membros do
Conselho Tutelar do Município de Cantá, no interior de
Roraima. Estive em Cantá e, conversando com esses
membros do Conselho Tutelar sobre o trabalho, eles
me relataram a diﬁculdade que era atuar, por falta de
transporte, de combustível, de condições de locomoção, de materiais, de computadores, enﬁm, das mínimas condições operacionais. Um deles perguntou: “Por
que a gente não recebe doação de produtos apreendidos?”. Naquele momento, discuti com o Conselho
Tutelar essa proposta e apresentei, incontinente, esse
projeto, que prioriza a ação dos conselhos tutelares,
que têm um papel importante na defesa da criança e
do adolescente no Brasil.
Hoje esse projeto foi aprovado terminativamente,
relatado pela Senadora Lúcia Vânia, a quem agradeço
pelo brilhante relatório. Vou acompanhar a tramitação
na Câmara dos Deputados para que rapidamente ele
possa ser aprovado.
Portanto, Sr. Presidente, ao fazer este registro,
quero, novamente, homenagear todos os membros dos
conselhos tutelares em todo o País, que se dedicam,
que trabalham por conta exatamente da missão de defender os jovens, os adolescentes, o Estatuto da Criança
e do Adolescente, enﬁm, a legislação vigente.
Quero solicitar também a transcrição, para os
Anais da Casa, do meu projeto que foi aprovado nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça, terminativamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Senador Renato Casagrande. (Pausa.)
João Vicente Claudino. (Pausa.)
Senador Sadi Cassol. (Pausa.)
Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Senador Romeu Tuma. (Pausa.)
Senador Marcelo Crivella. (Pausa.)
Senadora Fátima Cleide. (Pausa.)
Senador Paulo Duque. (Pausa.)
Senador Paulo Paim, com a palavra, compulsoriamente.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há um acordo
de Líderes, que ﬁzemos durante a semana e ontem
referendamos, que a Ordem do Dia de hoje se iniciaria
com a votação do item de ingresso da Venezuela no
Mercosul, porque é um processo de discussão.
Como eu sou o Relator e estou pronto para relatar a matéria, a hora em que V. Exª quiser começar a
Ordem do Dia, estou pronto para fazer o relatório, já
que fui voto vencido, e, a partir daí, abrirmos o debate,
para que possamos votar a matéria e, posteriormente,
a pauta que foi acertada com todos os Líderes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Eu apenas aconselharia V. Exª, como Líder diligente
que é, que ﬁzesse uma veriﬁcação de presença. Nós
temos apenas 55 Senadores.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Há um
acordo com a oposição no sentido de que nós discutiremos a matéria, a oposição vai encaminhar o voto
contra, mas a oposição daria presença. Foi feito esse
acordo na semana passada.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – O problema é que nós temos que ter 41 presenças.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sim,
mas a votação será nominal – “sim” e “não” –, após a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM
– PI) – Eu sei. Mas veja bem: nós temos que ter 41
presenças. Era bom se fazer uma checagem, embora
informal, porque...
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Mas nós
temos a checagem. Nós temos 47 da base presentes
na Casa. Assim que iniciar a discussão, tenho certeza de que todos os Senadores e Senadoras estarão
presentes.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Tudo bem.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, pela
ordem.
Eu queria já me inscrever para falar sobre a questão da Venezuela no Mercosul; fazer, previamente,
uma inscrição para a discussão tão logo se abra o
assunto.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– Pois não. V. Exª está inscrito como favorável.
O Senador João Pedro também solicita a inscrição.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu também.
Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Senador Mão Santa.
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu aproveito
a oportunidade que V. Exª me concedeu para registrar
a presença aqui conosco hoje, acompanhando este
debate aqui no Senado da entrada da Venezuela no
Mercosul – e a minha posição é favorável –, de diversas entidades de trabalhadores que também buscam
a aprovação do Projeto nº 248, de 2006, de minha
autoria, que está na pauta, pronto para ser votado. A
Senadora Lúcia Vânia é a Relatora.
Quero registrar a presença conosco do Fórum
Sindical dos Trabalhadores; da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria; da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio; da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres; da Confederação Nacional dos Proﬁssionais Liberais; da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na
Pesca e nos Portos; da Confederação Nacional dos
Empregados das Empresas de Crédito; da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação
e Publicidade; da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura; da Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino
e Cultura; da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos; da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade; da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de
Alimentação e Aﬁns; da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Saúde; da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos do Brasil; da Confederação
Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis; da União
Sindical Independente (USI), como central; da Coordenação Confederativa dos Trabalhadores (CCT); da
Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST); da
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Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CDB); da Central Sindical dos Proﬁssionais (CESP);
da União Geral dos Trabalhadores (UGT); da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (Cobap); da Central Geral dos Trabalhadores (CGTB); e,
ainda, do coordenador nacional do fórum, José Augusto
da Silva Filho, coordenador nacional do fórum e dos
trabalhadores do Estado de Goiás, aqui representado
pelo Sr. Norton Ribeiro, representando também todos
os trabalhadores de Goiás.
Sr. Presidente, este Projeto nº 248 está em debate na Casa desde 2006. Foi pedido para que fosse
colocado na pauta. Acredito que isso vá acontecer no
dia de hoje. Resolve toda uma polêmica com o Ministério Público em relação à contribuição assistencial;
limita que o recurso que a assembleia dos trabalhadores possa deﬁnir para no máximo em 1%; proíbe
qualquer tipo de abuso. É um pedido do Supremo Tribunal Federal que esse tema seja deﬁnido em lei de
forma deﬁnitiva.
Entendo que a questão, em tese, não é polêmica.
Há um acordo entre trabalhadores e empregadores
sobre o tema. Por isso, Sr. Presidente, aguardo que,
no momento adequado, o PL nº 248 seja colocado
em votação.
Sr. Presidente, na mesma linha, eu queria mais
uma vez lembrar da importância de nós aprovarmos
ainda este ano, mediante um acordo que eu entendo
que seja possível, o Estatuto da Igualdade Racial. O
estatuto que combate os preconceitos já foi aprovado
por unanimidade pelo Senado da República. Foi para
a Câmara. Houve uma série de alterações. Todos os
temas considerados polêmicos foram retirados, e a matéria está agora na CCJ. Eu ainda espero que haja um
grande entendimento que permita a votação também
desse projeto, que é do interesse, eu diria, de todo o
povo brasileiro.
Tivemos hoje, pela manhã, uma conversa com
o Relator, com o Ministro Edson Santos, com o Deputado Federal Onyx Lorenzoni, com o Deputado Carlos Santana, com o Relator Deputado Roberto, com a
Deputada Pietá, com o Deputado Luiz Alberto. Todos
acompanharam essa conversa com o Relator.
Nós estamos na expectativa, Sr. Presidente, do
acordo que foi ﬁrmado lá na Câmara com todos os
partidos. Não houve um partido que discordou da redação construída na Câmara dos Deputados, que ﬁca
bem distante, inclusive, do projeto que o Senado já
aprovou. O projeto que o Senado aprovou, Senador
Geraldo Mesquita Júnior, é muito mais avançado. Eu
lamento, agora, que venha um projeto da Câmara, que
é um retrocesso; e ainda me parece que não querem
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votar; não porque querem o projeto original, mas porque querem recuar mais do que a Câmara já recuou.
Aí não dá! Aí, não dá!
Efetivamente, eu gostaria que, se não houver
acordo, fôssemos para o voto. A vida é assim. Tantas
vezes eu cobrei que a Câmara votasse. Vamos decidir
aqui no plenário, então, essa questão do Estatuto da
Igualdade. Se não der para votar na Comissão, vamos
votar aqui. Eu quero é votar a matéria. Eu, a pedido
do Ministro Edson Santos, acompanharia a decisão
da Câmara, que retrocedeu bastante em matéria do
projeto que já aprovamos. Agora, nem sobre esse que
volta da Câmara parece-me que não há entendimento
para votação.
Então, o apelo que eu quero fazer: que a gente
vote ainda este ano lá na CCJ, se for possível, e aqui
no plenário, com acordo ou sem acordo. Cada um assume a sua posição sobre um tema tão importante
como esse.
Sei que o Líder Romero Jucá, o Senador Renan
Calheiros, inúmeros líderes de todos os partidos que
eu falei estão dispostos a votar a matéria. Mas querem
que haja um mínimo de entendimento.
Então, este é o apelo que eu volto a fazer aqui, da
tribuna do Senado: que a gente construa esse acordo
de procedimento e vote a matéria, se não há como se
chegar ao acordo quanto ao mérito.
Senador João Pedro.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador
Paulo Paim, é só para entender mais. Primeiro, o assunto é meritório, é muito importante, está no Congresso
já há algum tempo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Há mais
de doze anos.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Há doze
anos. Então, acho que nós precisamos avançar. Houve um avanço de entendimento na Câmara; não é o
ideal, mas nós temos um projeto. Eu gostaria só que
V. Exª pudesse explicitar: qual a diﬁculdade aqui na
CCJ? Hoje, inclusive, parabenizei o Ministro, que visitou junto com V. Exª, com os Deputados, a reunião
da CCJ. Mas gostaria de entender qual é o ponto que
está diﬁcultando a votação no âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça aqui do Senado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
João Pedro, rapidamente: quando o projeto foi para a
Câmara, foram levantados quatro pontos considerados
polêmicos, e o Senado aprovou por unanimidade. A
questão das cotas da mídia foi retirada; a questão do
capítulo que regulamenta a terra dos quilombolas – polêmico – foi retirada; a questão das cotas foi retirada;
a questão que envolvia, de forma mais contundente,
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um fundo, foi retirado. Então, sobre todos os temas
polêmicos foi feito um grande entendimento.
Quero dizer, aqui, de público, que o Deputado
Ônix Lorenzoni, do DEM, ajudou muito nesse acordo,
na construção de um entendimento. PSDB ajudou,
DEM ajudou, naturalmente o PT, o Ministro Edson
Santos, PDT, PSB, PCdoB; todos contribuíram para
o grande acordo.
Voltou a matéria, aqui para o Senado. Nós teríamos que manter o projeto original ou aceitar as mudanças feitas na Câmara. Em nome do entendimento
– eu que sou autor do projeto original –, comprometime a acatar o que veio da Câmara dos Deputados.
Mas, a partir daí, começaram a surgir uma série de
emendas – se não me engano, em torno de quinze
ou vinte emendas – suprimindo parágrafos, artigos,
daquilo que foi aprovado na Câmara. Daí, no meu entendimento, desmonta o que foi construído na própria
Câmara dos Deputados.
Por isso, acabou não havendo o acordo. Eu estou
ainda na esperança de que, se não for hoje, a gente
consiga votar na semana que vem, na CCJ, e a matéria venha ainda, antes do ﬁm do ano, para votação
aqui no plenário. Este o apelo que faço.
Quero dizer, Senador João Pedro, que tenho
um requerimento, assinado por todos os Líderes, que
assinaram na conﬁança deste Parlamentar – eu vou
manter, porque, quando ﬁrmo um acordo, eu cumpro
– e pediram para mim: vote, primeiro, na CCJ, depois,
traga para o plenário. Eu vou manter o acordo na íntegra. Agora, só lamento que o grande acordo feito na
Câmara não esteja sendo mantido aqui no Senado.
Então, eu vou tentar tudo, no que depender deste Parlamentar e do Ministro Edson Santos, que tem
trabalhado muito, para que a CCJ vote, semana que
vem, o projeto. Daí trazemos para a Câmara e votamos até o ﬁm do ano.
Esse é o apelo que quero fazer ainda, não fazendo crítica a nenhum Senador. Se está havendo algum
desconforto, vamos tentar construir o entendimento
ainda lá na CCJ e trazer a matéria ao plenário na semana que vem.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente Marconi Perillo.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o
Sr. Heráclito Fortes, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Vamos dar início à Ordem do Dia.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, se me permite...
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur
Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, peço a V. Exª que considere lido na
íntegra um pequeno pronunciamento que trago a esta
Casa homenageando os repórteres Rosa Costa, Leandro Colon e Rodrigo Rangel, que foram premiados
com o Prêmio Esso de Reportagem de 2009 pela série
abordando a recente e gravíssima crise do Senado.
Conhecemos bem os três jornalistas, credenciados junto à Casa. Proﬁssionais competentes que
acompanham atentamente as atividades políticas do
País. Denunciaram à Nação as irregularidades que
tanto prejudicaram a imagem do Parlamento. As matérias constituíram uma série de reportagens que,
agora, são premiadas com a mais importante láurea
do setor do setor de comunicação, o Prêmio Esso de
Reportagem.
Sr. Presidente, ainda trago à Casa outro pronunciamento em que historio o movimento da comunidade
de Novo Remanso, futuro distrito do Município de Itacoatiara, que pleiteia em transformar-se em município.
Mais de dez mil habitantes, boa agricultura, a
maior safra de abacaxi do Estado do Amazonas. Eles
têm tudo para tornarem-se município.
Por outro lado, sabemos que hoje a competência
é do Congresso Nacional para aprovar ou não a transformação de um distrito em município.
Muito bem. Tramita no Senado a PEC nº 13/03,
de iniciativa do Senador Sérgio Zambiasi, que transfere essa competência para as Assembléias Legislativas. Então, qualquer que seja a esfera a ser ouvida,
eu a apoio como uma reivindicação daquele distrito
de Itacoatiara que tem tudo para se transformar em
Município. Muito bem.
Finalmente, Sr. Presidente, requeiro um voto de
aplauso à população do Município de São Sebastião
do Uatumã, no Amazonas, pelo transcurso do aniversário de criação desse mesmo município.
Antiga povoação de Santana da Capela, Uatumã
foi criada em 1814, por Crispim Lobo de Macedo. Em
1880, foi criada a freguesia, com sede em Santana da
Capela, polarizando o desenvolvimento da região ribeirinha do Rio Amazonas. Em 1887, foi criado, na área
de freguesia, o Município de Urucará, que, em 1930, é
extinto, com seu território sendo anexado a Itacoatiara,
para ser deﬁnitivamente restabelecido em 1935. Em
ﬁns de 1981, constavam da estrutura administrativa
de Urucará os seguintes Subdistritos: Urucará, Santa
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Maria, Capucapu, Alto Uatumã e São Sebastião. Em
10/12/1981, pela Emenda Constitucional nº 12, São
Sebastião e territórios adjacentes da margem esquerda do rio Uatumã foram desmembrados de Urucará,
passando a constituir o Município autônomo de São
Sebastião do Uatumã.
São Sebastião do Uatumã localiza-se na região
do baixo Amazonas, distando 245 quilômetros de Manaus em linha reta e 255 por via ﬂuvial.
A população é de sete mil habitantes e limita-se
com os Municípios de Urucará, Itapiranga e Presidente Figueiredo.
Sua produção agrícola é baseada no cultivo da
mandioca, juta, malva, milho e abacaxi. A pecuária é
representada principalmente por bovinos e suínos, com
produção de carne e de leite, destinada ao consumo
local. A atividade pesqueira é predominantemente
destinada ao consumo da população local, porém a
abundância de peixe seco e salmourado abastece os
Municípios vizinhos. A extração vegetal é voltada para a
exploração do óleo de copaíba, cumaru e essência de
pau-rosa, que são exportados para Manaus, Parintins
e Itacoatiara, além da borracha e da castanha.
Então, é merecido esse voto de aplauso que
proponho, pedindo que ele seja levado ao conhecimento do Prefeito Carlos da Silva Amora e, por seu
intermédio, ao Presidente da Câmara Municipal, aos
Vereadores, ao Vice-Prefeito e às autoridades judiciais
locais, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR ARTHUR
VIRGÍLIO
O SR. ARTHUR VIRIGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, tomei ciência de correto movimento
da comunidade de Novo Remanso, futuro distrito do
Município de Itacoatiara, que pleiteia transformar-se
em município.
Ali vivem e trabalham ao menos 10 mil habitantes, que no momento anseiam pela emancipação, reivindicação justa para uma região sob certos aspectos
próspera, de boa agricultura. Além de cereais, Novo
Remanso é hoje o maior produtor de abacaxi do Estado do Amazonas. Na safra passada, foram colhidos
quase 30 mil frutos. E é, também, produtor de cupuaçu,
o fantástico fruto amazônico de larga aplicação como
alimento ou para a fabricação de cosméticos.
No mês passado, a população realizou manifestação pública, destinada a dar curso à reivindicação.
Entre os participantes, registro a presença de ilustre
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militante político local, Manoel Marques, incansável
batalhador que tem dedicado esforços constantes pela
autonomia de Novo Remanso.
Para lograr a autonomia, é necessária a aprovação pelo Congresso Nacional de proposta com esse
objetivo. A competência para criação de novos municípios é, atualmente, da União. Mas tramita no Senado
a PEC nº 13/03, de iniciativa do Senador Sérgio Gambiasi, transferindo essa competência às Assembléias
Legislativas.
Qualquer que seja a esfera a ser ouvida, apoio a
reivindicação daquele distrito de Itacoatiara, que tem
tudo para se transformar em município.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o jornal O Estado de S.Paulo acaba
de ser laureado com o Prêmio Esso de Reportagem de
2009, pela série de autoria dos repórteres Rosa Costa, Leandro Colon e Rodrigo Rangel, sobre a recente
e gravíssima crise do Senado.
Com esse registro, transmito sinceros cumprimentos ao jornal e aos autores da reportagem premiada.
Todos nós conhecemos os três jornalistas, credenciados junto à Casa. Proﬁssionais competentes que
acompanham atentamente as atividades políticas do
País. Por isso, denunciaram à Nação as irregularidades que tanto prejudicaram a imagem do Parlamento.
As matérias constituíram uma série de reportagens
que, agora, são premiadas com a mais importante
láurea do setor de comunicação, o “Prêmio Esso de
Reportagem”.
Cumprimento com apreço o jornal e os autores
das reportagens.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Senador João Pedro, bem rápido, porque já vou
iniciar a Ordem do Dia.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu
gostaria de me congratular com o voto de aplauso do
Senador Arthur Virgílio, que registra o aniversário da
cidade de São Sebastião do Uatumã, por sinal uma
cidade pequena, mas muito bonita, muito poética. Senador Arthur Virgílio, V. Exª fala do que produz, do que
faz a população histórica de São Sebastião do Uatumã.
Eles guardam, de forma muito particular, a engenharia
naval, ou seja, dali daquela cidade, das mãos de populações tradicionais, barcos memoráveis, históricos,
resistentes, bonitos naquela região.
Então, quero, se puder, assinar esse requerimento, porque V. Exª faz justiça a uma cidade peque-
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na, na margem esquerda do rio Amazonas, mas com
uma população histórica, bonita, a população de São
Sebastião do Uatumã.
Parabéns pela lembrança e pelo registro.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Hoje, por unanimidade, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o PLC
nº 281, de 2009, que concede bônus especial de desempenho aos servidores do Dnit.
Eu havia solicitado ao Senador Demóstenes apoio
a esse projeto, na semana passada, ao qual ele atendeu prontamente. Eu gostaria de cumprimentar a todos
os servidores do Dnit e de parabenizar a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania pela aprovação
desse projeto por unanimidade.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 561, DE 2009
Altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, para estabelecer formato especíﬁco
para o instrumento de ﬁscalização dos contratos de obras e serviços de engenharia,
arquitetura e agronomia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 7º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 7º ...................................................
..............................................................
§ 10 A aprovação pela autoridade competente de que trata o §1º deverá ser formalizada com o Laudo de Fiscalização Técnica,
observado o previsto no art. 67, §4º, VI.”
Art. 2º O artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
“Art. 67 ..................................................
..............................................................
§ 3º No caso de obras e serviços de engenharia, arquitetura e agronomia, a ﬁscalização da execução de todo e qualquer contrato
será obrigatoriamente registrada em Laudo de
Fiscalização Técnica, que poderá, a critério da
Administração, constituir o registro de que trata
o § 1º para o contrato a que se vincula.
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§ 4º O Laudo de Fiscalização Técnica de
que trata o § 3º:
I – constitui documento técnico formal
da especialidade proﬁssional a que se vincula, devendo o órgão encarregado pela lei da
ﬁscalização e regulamentação da respectiva
proﬁssão:
a) deﬁnir sua estrutura, seu conteúdo
mínimo e os procedimentos para seu registro
obrigatório, assegurando nessa deﬁnição a
possibilidade física de incorporação por cada
contratante de informações adicionais nos termos do inciso II, b, deste parágrafo;
b) disponibilizar, inclusive pela rede mundial de computadores, os formulários e roteiros
necessários à sua elaboração e registro;
c) manter arquivo dos Laudos de Fiscalização Técnica registrados e de seu respectivo
conteúdo, disponibilizando-os para acesso de
terceiros nos termos deste artigo;
d) utilizar obrigatoriamente a informação
contida nos Laudos de Fiscalização Técnica
para a elaboração dos pareceres técnicos que
emitam sobre a obra ou serviço a que se referem, sem prejuízo de quaisquer outras fontes
de informação de que possam lançar mão;
e) estender aos contratos privados de
obras e serviços de engenharia o uso facultativo do instrumento dos Laudos de Fiscalização Técnica;
II – será elaborado e emitido pela Administração contratante, a quem compete:
a) emitir o Laudo e disponibilizá-lo aos encarregados da ﬁscalização da obra ou serviço,
que poderão ser servidores da Administração
ou terceiros contratados nos termos do caput
deste artigo, desde que sejam proﬁssionais
registrados no órgão ﬁscalizador e regulamentador da respectiva proﬁssão;
b) estabelecer, se assim entender conveniente, especiﬁcações adicionais para o seu
preenchimento, desde que não contrariem os
dispositivos desta lei e da sua regulamentação, inclusive o disposto no § 4º, I, a, deste
artigo;
c) providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica, nos termos da legislação
proﬁssional, pela elaboração de cada Laudo;
d) registrar o Laudo no órgão ﬁscalizador e regulamentador da respectiva proﬁssão,
mantida a responsabilidade técnica por seu
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conteúdo a cargo dos proﬁssionais de que trata
o inciso II, a, deste parágrafo.
III – constitui instrumento básico de trabalho da ﬁscalização, devendo registrar ordenadamente:
a) quesitos de controle, qualidade e segurança da obra ou serviço em execução;
b) dados, valores e critérios das medições realizadas;
c) o cumprimento das exigências do licenciamento ambiental, se houver;
d) fotos que demonstrem a execução
física da obra, ou outro serviço de natureza
tangível;
e) eventuais objeções formuladas pelo
contratado em relação aos dados e informações contidos no Laudo;
IV – observada a responsabilidade técnica pelo conteúdo das informações, deﬁnida
no inciso II, d, deste parágrafo, será assinado
conjuntamente:
a) pelo ﬁscal designado nos termos do
inciso II, a, deste parágrafo;
b) por representante da Administração
contratante, caso o ﬁscal designado nos termos do inciso II, a, deste parágrafo seja um
terceiro contratado;
c) por representante do contratado, observado o previsto no inciso III, e, deste parágrafo;
V – terá o acesso facultado, tanto pela Administração quanto pelo órgão junto ao qual for
registrado, aos órgãos do sistema de controle
interno e externo da Administração contratante,
bem como aos órgãos de ﬁscalização ambiental e demais instituições às quais a lei atribua
competências ﬁscalizadoras sobre qualquer
aspecto da obra em questão;
VI – será exigível no mínimo:
a) na conclusão de cada etapa da obra,
sendo o instrumento que condiciona ao pagamento da etapa e ao início da etapa seguinte,
observado o previsto no art. 67, §1º;
c) quando do recebimento deﬁnitivo da
obra ou serviço. (NR)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias
após a data de sua publicação.
Parágrafo único. Durante o período estabelecido
no caput, o órgão encarregado da ﬁscalização e regulamentação das proﬁssões de engenharia, arquitetura
e agronomia adotará as providências necessárias para
a implantação do registro previsto no art. 67, § 1º, da
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Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação
dada por esta lei.
Justiﬁcação
A ﬁscalização de obras públicas é um dos mais
árduos desaﬁos postos à Administração Pública dos
três níveis de governo. Obras dispersas e poucos recursos administrativos fazem com que muitas irregularidades ainda persistam em detrimento do correto
emprego dos recursos dos contribuintes.
As soluções para esse difícil quadro não serão
encontradas em reformas grandiloqüentes ou soluções
aparentemente revolucionárias, mas no contínuo aperfeiçoamento dos instrumentos concretos disponíveis à
Administração e à sociedade: um trabalho cumulativo,
de melhoria contínua, “de formiguinha”, como são todas as ações que permitem transformar com esforço
as boas intenções da lei em benefícios concretos.
Neste projeto, pretendemos avançar um desses
pequenos passos que, juntos, transformam a realidade
num sentido positivo. Trata-se da instituição legal de
um documento padronizado de ﬁscalização das obras
públicas (e serviços correlatos na área de engenharia,
arquitetura e agronomia), exigível em vários momentos da vida da obra e – na condição de documento
proﬁssional formal – registrado pelo órgão regulador
da proﬁssão.
Com esse documento, a obra passa a ter uma
“trilha de auditoria” visível por meio de informações padronizadas que, sob a responsabilidade de proﬁssional
habilitado que responderá por eventual omissão ou falsidade, ﬁcam disponíveis ao controle e ﬁscalização no
órgão registrador proﬁssional. Valoriza-se assim tanto
o ﬁscal (que passa a ter meio idôneo de execução de
seu trabalho) quanto a autarquia de ﬁscalização proﬁssional, que passa a cumprir na sua plenitude o papel
de manutenção do registro do exercício proﬁssional.
Organiza-se, do mesmo modo, o rol de exigências impostas pela lei de licitações à Administração no que
se refere ao procedimento ﬁscalizatório, até então deﬁnida de forma muito genérica. Naturalmente, o instrumento aqui preconizado para a obra pública passa
a ser oferecido também, em caráter facultativo, aos
contratos privados.
Trata-se de providência de caráter bastante prático e direto, mas com potencial de trazer grandes benefícios no fortalecimento dos controles internos administrativos da gestão de obras, contribuindo para a
eﬁciência do gasto público. Por tais razões, conﬁamos
no apoio dos nobres parlamentares para sua aprovação integral.
Sala das Sessões, – Senador Marcelo Crivella.

DEZEMBRO 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Dezembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para
licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Seção I
Dos Princípios
....................................................................................
Art. 7o As licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I – projeto básico;
II – projeto executivo;
III – execução das obras e serviços.
§ 1o A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação, pela
autoridade competente, dos trabalhos relativos às
etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o
qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com
a execução das obras e serviços, desde que também
autorizado pela Administração.
§ 2o As obras e os serviços somente poderão ser
licitados quando:
I – houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para exame dos interessados
em participar do processo licitatório;
II – existir orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
III – houver previsão de recursos orçamentários
que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício ﬁnanceiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV – o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando
for o caso.
§ 3o É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos ﬁnanceiros para sua execução,
qualquer que seja a sua origem, exceto nos casos
de empreendimentos executados e explorados sob o
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regime de concessão, nos termos da legislação especíﬁca.
§ 4o É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
correspondam às previsões reais do projeto básico
ou executivo.
§ 5o É vedada a realização de licitação cujo objeto
inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas,
características e especiﬁcações exclusivas, salvo nos
casos em que for tecnicamente justiﬁcável, ou ainda
quando o fornecimento de tais materiais e serviços for
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.
§ 6 o A infringência do disposto neste artigo
implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.
§ 7o Não será ainda computado como valor da
obra ou serviço, para ﬁns de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das obrigações
de pagamento, desde a data ﬁnal de cada período de
aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório.
§ 8o Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e preços
unitários de determinada obra executada.
§ 9o O disposto neste artigo aplica-se também,
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e ﬁscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de
informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1o O representante da Administração anotará
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
§ 2o As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
....................................................................................
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo
à última a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI)
– O projeto de lei que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
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Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM – PI) –
A mensagem que acaba de ser lida vai à publicação e será
juntada ao Processado da Mensagem nº 1, de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
1.621, de 2009, da lavra do Senador Cícero Lucena
e de outros Senadores, solicitando a prorrogação do
prazo, até 22 de dezembro de 2010, da Comissão Temporária destinada a acompanhar todos os atos, fatos
relevantes e normas de 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.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
À Secretaria para as providências pertinentes.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, encaminhei
à Mesa e peço o deferimento de V. Exª para aprovação
pelo Plenário de solicitação com o objetivo de apresentar alterações de redação ao Projeto nº 293, de 2001.
São adequações redacionais necessárias em vários
parágrafos. São cinco alterações de redação. O ofício
está sobre a mesa.
Como Relator desse projeto, peço a V. Exª que
providencie a votação para o apoiamento do Plenário
da Casa.
São as seguintes as adequações redacionais:
Brasília, de de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: PLS 293/2001 – Adequações redacionais
Senhor Presidente,
Na condição de Relator, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), do Projeto de Lei do
Senado nº 293, de 2001, da Comissão Parlamentar
de Inquérito – “Futebol”, que regulamenta a atividade
relacionada com o futebol praticado por proﬁssionais,
estabelece normas orgânicas especíﬁcas para a prática e administração transparente das ligas e entidades
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e para a responsabilidade de seus administradores,
cabe-me expor e requerer o que se segue:
O Projeto teve pareceres favoráveis aprovados
pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
e de Educação, Cultura e Esporte, em 9-7-2009 e 3-112009, respectivamente, e foi aprovado com a Emenda
nº 1-CCJ/CE. Não obstante, veriﬁcou-se posteriormente
ter havido modiﬁcações na legislação superveniente
à apresentação do Projeto. Em 1-12-2009, o Plenário
do Senado aprovou o Projeto com a Emenda referida,
sem entretanto contemplar tais alterações.
Nesse sentido, são necessários os seguintes
ajustes de redação no Projeto:
1) no parágrafo único do art. 5º, substitua-se a expressão
“... previstas nas alíneas a e b do parágrafo único do
art. 46-A, inserido na Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, pela Medida Provisória nº 2.193, de 23 de
agosto de 2001” por “... previstas nos incisos I e II do
§ 1º do art. 46-A, inserido na Lei nº 9.615, de 1998,
pela Lei nº 10.672, de 15 de maio de 2003”;
2) no caput do art. 7º, substitua-se a expressão “...
previstas nas alíneas a e b do parágrafo único
do art. 46-A, inserido na Lei nº 9.615, de 1998,
pela Medida Provisória nº 2.193, de 2001, ...”
por “... previstas nos incisos I e II do § 1º do Art.
46-A, inserido na Lei nº 9.615, de 1998, pela Lei
nº 10.672, de 2003, ...”;
3) no caput do art. 9º, substitua-se a expressão “inciso
II deste artigo” por “inciso II do art. 8º”;
4) no parágrafo único do art. 9º, substitua-se a expressão “disposto no inciso anterior” por “disposto
no art. 8º”;
5) no inciso I do parágrafo único do art. 9º, suprima-se
a expressão “observado o disposto no art. 41 da
Lei nº 8.212, de 1991”, por haver sido revogado
esse dispositivo.
Pelo exposto, solicito sejam procedidas tais adequações redacionais no Projeto. – Atenciosamente,
Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Em votação as adequações redacionais sugeridas pelo Senador Alvaro Dias.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Serão feitas as devidas adequações na redação
ﬁnal do PLS nº 293, de 2001.
S. Exª, o Senador Alvaro Dias, está atendido.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO)
– O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – É um PLS complementar que tramita em conjunto com outros inúmeros projetos de lei.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Já aprovei e passo a palavra a S. Exª apenas para
comentar sobre o requerimento. Eu pediria brevidade
para que eu possa entrar na Ordem do Dia.
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje é Dia Mundial
contra a Corrupção. Acho muito importante aprovarmos aqui o requerimento assinado por uma comissão sobre o projeto do Senador Demóstenes Torres,
que, junto com Jarbas Vasconcelos, Tasso Jereissati,
Marco Maciel, eu e outros, fez aqui o que considero
muito importante: com fundamento no disposto no
§7º do art. 163 do Regimento Interno, os Projetos
de Lei nºs: 266, 269, 274, 313, 363 e 381, de 2005,
Complementares nºs 141, 231, 261, 206 e Complementares nºs 265 e 264.
Baseados nisso, ﬁzemos a apresentação de um
projeto que equaliza o tratamento da questão da corrupção. Cumpre lembrar que, nesse disciplinamento
referente à vida pregressa do candidato, à prerrogativa de elegibilidade, a regulamentação que há mais
de vinte anos está sendo esperada se faz aqui neste
projeto que está sendo apresentado.
Então, estamos tentando apresentar uma proposta. Com relação à questão da idoneidade de qualquer
candidato, estamos resumindo cerca de vinte projetos
em uma proposta, e achamos que essa proposta pode
ser votada por esta Casa.
E, segundo o que aconteceu na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, onde foi designada Comissão, e a conclusão da comissão foi aprovada pela unanimidade da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, ela agora, por intermédio da
votação que V. Exª encaminhou e por unanimidade
deste Plenário, vai ser votada, se Deus quiser, ainda
nesta Legislatura.
E nós, aqui no Senado, estaremos fazendo, nesta
hora tão tumultuada, tão difícil, tão complicada, quando
não se sabe mais o que está certo, o que está errado,
não se sabe o que fazer e o que não fazer, mais uma
vez, a nossa parte, e o Senado vai votar um projeto da
maior importância e do maior signiﬁcado no que tange
à questão corrupção.
Hoje, Dia Internacional conta a Corrupção, o
Senado toma uma posição importante determinando
a votação deste que não é um projeto, é o debate de
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cerca de mais de trinta projetos que andavam na Casa
e que, por uma Comissão, tendo à frente o Senador
Demóstenes Torres, apresenta para ser discutido e
votado nesta Casa.
Obrigado pela tolerância de V. Exª em incluir a
votação; obrigado ao Plenário pela unanimidade da
aprovação; e obrigado a V. Exª pela gentileza de me
deixar falar sobre aquilo que já foi votado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – A Presidência do Senado informa que a Comissão Senado Cultural, instituída pelo Ato do Presidente
nº 76, de 2008, encarregada de promover atividades
culturais nesta Casa irá realizar hoje, dia 9 de dezembro, o evento de encerramento do corrente ano.
O show, denominado “Pratas da Casa em concerto”, vai acontecer na Sala Villa-Lobos do Teatro
Nacional Claudio Santoro, a partir das 20h30min, com
entrada franca.
Na ocasião irão se apresentar vários talentos,
funcionários de diversos setores do próprio Senado,
homenageando grandes expressões da música popular
brasileira como Luiz Gonzaga, Jair Rodrigues, Roberto
Carlos, Raul Seixas e Dolores Duran.
Logo após, será lançado o livro “Salão de Humor da Anistia”, em comemoração aos 30 anos da
Lei de Anistia, parte fundamental do processo de redemocratização de nosso país. Estarão presentes os
cartunistas Claudius, Gougon, Guidacci, Lopes e Luiz
Ge, além do ﬁlho do Henﬁl, Ivan Souza, que vão autografar a obra.
Esta Presidência convida, portanto, as Senhoras
Senadoras e Senhores Senadores, os funcionários
desta Casa e a população da Capital Federal que nos
acompanham pelas diversas mídias para prestigiarem o evento, que coroa um ano de muito trabalho do
Senado em prol da divulgação das várias formas de
expressões culturais.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 430,
de 2008 (Item 36), segundo o Senador Romero Jucá,
Líder do Governo, há acordo de Lideranças. E me
conﬁrma aqui o Senador José Agripino. Já me havia
conﬁrmado o Senador Arthur Virgílio que há acordo de
Lideranças para que seja votado, como primeiro item
da pauta, o Item 36, que é o PDL nº 430, de 2008, que
trata da questão do protocolo de adesão da República
bolivariana da Venezuela ao Mercosul, assinado em
Caracas, em 4 de julho de 2006.
Então, havendo concordância, vamos colocar
em votação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 36:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 430, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 430, de 2008 (nº
387/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Adesão da
República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de
2006, pelos Presidentes dos Estados Partes
do Mercosul e da Venezuela.
Parecer favorável, sob nº 2.056, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Romero Jucá,
com voto vencido, em separado, do Senador
Tasso Jereissati, e voto em separado do Senador Mozarildo Cavalcanti.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Para discutir, existem alguns inscritos aqui.
Primeiro, o Senador Eduardo Azeredo.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Para
discutir, Presidente. Peço a V. Exª que me inscreva.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Peço a V.
Exª que me inscreva, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Presidente, eu gostaria que V.
Exª me inscrevesse.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Asseguro a palavra ao primeiro inscrito, Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, durante todo este ano, a Comissão
de Relações Exteriores debateu a adesão da Venezuela ao Mercosul.
É evidente que, enquanto país, um grande país,
com uma grande população, com uma economia que
é superavitária na balança de pagamentos para o Brasil, interessa ao Brasil a participação da Venezuela no
Mercosul.
Entretanto, não podemos deixar de analisar qual
é o quadro do momento na Venezuela. Não há como
dissociar a Venezuela do seu atual governante, Presidente Chávez. E por quê? Porque o Presidente Hugo
Chávez é um homem com as características de um
presidente populista, de um presidente que se julga
acima das leis. Assim, são inúmeras as ocorrências de
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desvios democráticos do Presidente Chávez à frente
do Governo da Venezuela.
Lembramo-nos bem quando aqui, neste Senado
brasileiro, aprovamos uma moção, fazendo um apelo
para que o Presidente Chávez voltasse atrás no fechamento da RCTV, qual foi o comentário do Presidente
Chávez a respeito do nosso Senado, a respeito do
Senado brasileiro. Foi o de que o Senado brasileiro
não passava de papagaio do Congresso americano.
Essa declaração, essa agressão ao Senado brasileiro permanece. Não me consta que o Presidente Hugo
Chávez tenha feito qualquer tipo de esclarecimento ou
mesmo de desculpas ao Senado brasileiro pela forma
como tratou todos nós, não nós, da oposição, mas a
todos nós, Senadores, como sendo o Senado que era
o papagaio do Senado americano.
E por que ele disse isso? Porque o Senado havia aprovado, volto a dizer, com o apoio de todos,
uma moção, inicialmente assinada por mim, mas que
teve o apoio, inclusive, do Senador Eduardo Suplicy
e outros.
Este é um ponto, portanto, que está ainda em
aberto: a agressão do Presidente Chávez ao Senado
brasileiro.
Pois bem, voltemos agora a outros pontos do
aspecto da democracia na Venezuela. E a cláusula de
Ushuaia diz com clareza que, para participar do Mercosul, os Estados membros têm de ter uma democracia
plena. A democracia não é caracterizada quando se
tem eleições apenas. Além da eleição, é necessário que
exista liberdade de imprensa, é necessário que exista
respeito a contratos, é necessário que exista respeito
a outros Poderes, é necessário que exista respeito aos
direitos individuais, aos direitos humanos. E todos esses
pontos são questionados hoje na Venezuela.
Recebemos, na sequência de audiências públicas realizadas na Comissão de Relações Exteriores,
representantes de diversos setores de opinião. Recebemos o prefeito da cidade de Caracas, Sr. Antonio
Ledezma, que repetiu todos esses pontos, todos esses
questionamentos a respeito da democracia.
É fato que o prefeito Ledesma concluiu dizendo
que, para enfrentar os desvios democráticos de Chávez, seria razoável aceitar a presença da Venezuela
no Mercosul, porque a cobrança se tornaria mais forte. Esse é um argumento que, evidentemente, merece respeito, sim, ou seja, com a Venezuela, dentro do
Mercosul, será mais fácil cobrar o cumprimento das
normas democráticas.
Mas, será que devemos dar esse voto de conﬁança, mesmo com o Presidente Chávez desrespeitando
o Senado brasileiro?
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O relatório feito pelo Senador Tasso Jereissati,
um relatório denso, um relatório consistente, apontava não só esse aspecto da democracia, mas apontava
também as questões referentes aos dados técnicos, à
tarifa comum, a dados que não foram ainda ﬁnalizados
pelo governo da Venezuela.
Temos uma balança de pagamentos que é favorável ao Brasil, é verdade. Mas ela deixará de existir se
a Venezuela não participar do Mercosul? Não. Não me
parece que isso vá acontecer. O que pode acontecer
é o revide do Presidente Chávez? Será esse o temor?
Se o Senado não aprova a entrada da Venezuela, o
Presidente Chávez bate o pé e diz: “de agora em diante
não compramos mais do Brasil”? Mas será esse tipo
de parceiro que queremos dentro do Mercosul?
Portanto, as mudanças que acontecerão dentro
das tarifas comuns do Mercosul darão efetivamente melhores condições de venda para os produtos brasileiros
naquele país. Mas, se não for aprovado, as condições
que estão vigorando hoje permanecem, e o saldo que
existe hoje não tem por que deixar de existir.
Recentemente, o Presidente Chávez se hospedou no hotel da cadeia Hilton, numa cidade, numa
ilha turística lá da Venezuela. Dizem que ele foi mal
atendido, e o que é que ele fez? Pelo rádio, mandou
nacionalizar o hotel. É este tipo de personagem que
estará presidindo o Mercosul dentro de alguns meses,
porque o Mercosul prevê a alternância do presidente
– a presidência é pro tempore. Então, chegará o momento em que o Presidente do Mercosul não será o
Presidente Lula ou a Presidente Cristina Kirchner, será
o Presidente Chávez. E aí o que nós queremos fazer
é alertar mais uma vez.
O resultado na Comissão de Relações Exteriores foi favorável à entrada da Venezuela no Mercosul.
O relatório do Senador Tasso Jereissati foi derrotado,
mas a sua inteireza não foi contestada. O Senador
Tasso Jereissati trouxe dados técnicos da maior relevância. Nós ouvimos Embaixadores, Embaixadores
dignos do maior respeito e da maior credibilidade que
alertaram que “ainda” – esta é a palavra correta – não
está madura a adesão da Venezuela ao Mercosul. E
ainda não está madura por quê? Porque a Venezuela não cumpriu os parâmetros técnicos necessários
para essa adesão; ainda não está madura, porque a
cláusula democrática não é respeitada integralmente
pelo Presidente Chávez; ainda não está madura esta
adesão porque o Presidente Chávez não se desculpou
ou se explicou perante o Senado brasileiro quando das
sua agressões.
Portanto, Presidente, eu quero trazer à reﬂexão
dos Srs. Senadores se este é o momento de adesão.
A Comissão, volto a dizer, sob a minha presidência,
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discutiu durante oito meses essa questão. Toda a liberdade de expressão foi lá colocada. As opiniões foram
respeitadas. O resultado foi efetivamente a favor do
voto em separado do Senador Romero Jucá. Mas as
dúvidas permanecem. Não estão esclarecidas.
É a nossa opinião, a opinião do PSDB. O Líder
Arthur Virgílio terá também oportunidade, assim como
outros Senadores do meu partido, de, novamente, expressar este alerta. Uma coisa é a Venezuela participar
do Mercosul, fortalecendo o bloco, fazendo com que
possamos negociar em condições mais adequadas com
outros blocos econômicos, como o bloco europeu, como
o bloco do Nafta, onde estão Estados Unidos, Canadá
e México. Mas outra coisa é termos, realmente, uma
desintegração do Mercosul ao invés da tão sonhada
e desejada integração.
O Mercosul não vive bons momentos. O Mercosul vive, pelo contrário, diﬁculdades efetivas para a
sua continuidade. A Argentina tem deixado de lado o
mercado preferencial brasileiro para comprar da China. Assim, esse ponto nos preocupa. Em um momento em que o Mercosul vive diﬁculdades se avizinha
uma possível entrada da Venezuela. Repito: ao invés
de trazer integração, provavelmente, neste momento,
com este Presidente, com o Presidente Hugo Chávez,
trará desintegração.
Ouço o Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Senador
Eduardo Azeredo, eu estou ouvindo, com a atenção
que V. Exª merece, as palavras que profere a respeito
do ingresso da Venezuela no Mercosul. E, coincidentemente, com o debate que nós estamos travando sobre este assunto, está ocorrendo, se não me engano,
a 38ª reunião do Conselho do Mercosul. E o que nós
conseguimos constatar da leitura dos documentos
que serão analisados na reunião é que o Mercosul
vive um momento de grande diﬁculdade. A integração
não avançou, ainda está basicamente restrita àqueles
quatro grandes do chamado Cone Sul, isto é, Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai, dois outros países vieram em condições, eu diria, não tão positivas quanto
os quatro primeiros. Eu considero, portanto, que talvez a maior preocupação dos países que constituem
o Mercosul seja o seu fortalecimento, a sua institucionalização, inclusive o avanço também no sentido de
uma política de integração, não somente de integração
econômica, mas integração de infraestrutura, de estradas, de telecomunicações etc; e ações concretas,
consistentes para que nós possamos aumentar o nosso
intercâmbio com o exterior. Mas eu lamento que estamos discutindo essa matéria agora e o Mercosul não
tenha – insisto – avançado como nós esperávamos. O
que a imprensa registrou ontem e anteontem foi justa-
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mente que seria uma reunião que não tinha nenhum
tema mais relevante a colocar e que, consequentemente, isso denotaria uma certa paralisia no Mercosul, que, infelizmente, pouco avançou se comparado,
por exemplo, com outras formas de união de Estados.
Agora mesmo, por exemplo, a União Europeia assinou
o Tratado de Lisboa, no dia 1º de dezembro. Já são 27
Estados Membros, eles saíram de diﬁculdades muito
maiores logo no pós-guerra, na 2ª Guerra Mundial, e
nós veriﬁcamos que tal não ocorre no Mercosul. Vale
lembrar que a União Europeia, muito brevemente, vai
ter 30 membros integrantes, o que signiﬁca dizer que
eles continuam num processo de expansão, o que
acho extremamente positivo. Daí por que eu quero me
congratular com V. Exª pelas palavras que profere, V.
Exª que preside a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, e estimo que nós possamos pôr
luzes sobre essas questões do Mercosul para que ele
venha a cumprir aquilo que já constituía, de alguma
forma, ideias de Rio Branco, ideias do ABC (Argentina, Brasil, Chile, etc.) e das ideias mais recentes que
se materializaram no chamado Tratado de Assunção,
que foi o documento constitutivo do Mercosul.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado, Senador Marco Maciel. Eu quero lembrar
– e V. Exª realmente lembra – as diﬁculdades do Mercosul, que eu mencionei há pouco, com a Argentina.
Mas não é só com a Argentina. Nós temos diﬁculdades
que estão também inerentes às questões ligadas aos
outros dois países: Paraguai e Uruguai. Na verdade, o
Mercosul não está funcionando como foi pretendido ou
como foi a ideia inicial de um mercado comum.
Eu quero lembrar, ainda, o que o Presidente Lula
disse ontem: “Finalmente, Presidente Chávez, o Senado brasileiro vai aprovar a entrada da Venezuela no
Mercosul”. Faltou uma palavra: ﬁnalmente, Presidente Chávez, espero que o Senado aprove. Acho que
faltou ao Presidente Lula essa palavra. Sim, eu acho
que nós temos aqui que votar com independência. O
Presidente dizer, com uma dia de antecedência, que
o Senado vai aprovar a entrada da Venezuela não é
correto. Ele, no mínimo, faltou com a expectativa de
que dissesse que essa era a sua vontade. Mas, cabe
a nós tomarmos a decisão. Cabe a nós, da Oposição,
fazermos o alerta que estamos fazendo.
As condições não podem ser colocadas dentro
do tratado, é importante que ﬁque claro. Por que não
colocamos condições? Porque as condições não podem
ser colocadas. Essa é uma decisão de adesão ou não.
Não é possível dizer que se adere se for completada
a condição “a”, a condição “b”. Nós temos apenas a
decisão de aprovarmos ou não a adesão da Venezuela
neste momento.
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Eu seria e serei favorável à adesão da Venezuela
em outro momento. Neste momento, com a inconstância
do polêmico Presidente Chávez, que, na verdade, dirige
o seu país como se um monarca fosse, parece-me temerário, parece-me arriscado, parece-me que o Brasil,
em vez de buscar integração maior do Mercosul, está
se arriscando a ter uma desintegração crescente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o ilustre Senador piauiense Mão
Santa, Secretário da Mesa, que estará trazendo reﬂexões importantes sobre Simon Bolívar.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Para discutir. Sem
revisão do orador.) – Senador Marconi Perillo, Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros, Romero
Jucá, vocês imaginam quando o Barack Obama aqui
chegar e ver que ele errou, que o cara que ele imaginava é o Romero Jucá, camisa 10 da seleção do
Governo, superpoderoso, Líder. Nem com a Seleção
Brasileira dos anos 60, com Feola, nós tínhamos certeza de tanta vitória. Mas Luiz Inácio já cantou: amanhã está aprovado.
Nunca dantes, dizia Camões, teve um Líder como
Romero Jucá, que já antecipa a conquista do caneco
de ouro.
E o Camões disse: “Cesse o canto da velha musa,
quando maior valor se levanta”. Esse maior valor deve
ser o Senado, que representa o povo. Que a antiga
musa cesse o canto, quando mais alto valor se levanta. Tem de ser nós.
Romero jucá, V. Exª não tem nada a aprender.
V. Exª é um vitorioso, V. Exª já é bicampeão e, antes
de chegar a um século de vida, já terá o hexacampeonato de governo.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permita-me,
Senador.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Com a palavra...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É só para
dizer, por meio de V. Exª, ao Brasil que nós todos, às
18h30min, estaremos na Biblioteca para receber o livro Atentai Bem! Assim Fala Mão Santa! Atentai bem,
Brasil. Nós estaremos lá para receber esse livro.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Atentai bem,
Romero! Olha o telefone! Que não seja aquele mesmo
que o Cristovam recebeu do Luiz Inácio.
Olha aqui, nós estamos em uma República, a
maior construção do povo civilizado. Lá na Grécia,
Arthur Virgílio, o povo na praça, e Péricles fazia a primeira constituição direta, com o povo.
Mozarildo, aí foi melhorando e chegou-se à democracia representativa, que somos nós.
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Lá na Itália, em Roma, Cícero dizia: “O Senado e o povo de Roma”. E eu digo aqui: o Senado e o
povo do Brasil.
Eu queria dizer o seguinte: o Luiz Inácio já disse
que aprovou. Os Poderes, a democracia, a divisão de
poderes. Acabou o L’Etat c’est moi. O Luiz Inácio é o
rei e já disse. Já ganhou! Já votou! Já integrou! Aliás,
há três meses, ele estava lá na Venezuela tomando
umas e outras com o Chávez e já comemorava isso.
Essa é a verdade. E nós vamos nos expor ao ridículo.
Divisão de poderes, um olhando para o outro e freando.
Nós temos de frear aqui o Luiz Inácio, esse desrespeito, mesmo considerando que ele tem o camisa 10 do
Parlamento, que é o Romero. Montesquieu...
Luiz Inácio, nós somos ﬁlhos também da democracia e do voto. Nós somos povo. Aqui tem mais
voto do que o Luiz Inácio. Eu já somei. Já disse que
já ganhou. Agora, meu professor de cirurgia Mariano
de Andrade dizia que a ignorância é audaciosa. Pedro
Simon, a ignorância é audaciosa – é o que dizia Mariano de Andrade, ao ver um médico residente operando
afoitamente e velozmente. Ele não sabia dos perigos e
das consequências de uma lesão recorrente ao retirar
a paratireóide. Mozarildo, a ignorância é audaciosa.
Vamos analisar a causa.
A democracia é a divisão do poder, Luiz Inácio.
Nós estamos aqui é para ensinar. Pedro II, que estudou muito, estudou muito e estudou muito, ﬁcava na
antessala, deixava cetro e coroas para aprender com
os Senadores.
Na democracia, tem a divisão de poder e tem
alternância do poder. Ó mulher brava Marisa Serrano,
sem isso não tem “Libertas quae sera tamen”, de Minas. Alternância de poder!
Paulo Duque, V. Exª que está de branco, o branco da pureza, Cícero dizia “minima de malis”, ou seja
“dos males, o menor”. Vamos analisar a consequência e a inconsequência do nosso Presidente, dizendo
que já levou, já levou. Engana-se ele. Ele passou ali
na outra Casa e disse que lá havia 300 picaretas. Luiz
Inácio, aqui é diferente. Nós somos os pais da Pátria.
Mesmo com a inteligência privilegiada de conquistar o
Romero, Vossa Excelência não podia levantar a taça,
o caneco da vitória e comemorar antecipadamente lá
na Venezuela.
Vamos analisar: a ignorância é audaciosa.
Paulo Duque, V. Exª, que representa aqui a tradição, a experiência, Shakespeare disse que a sabedoria é a experiência, mas a ousadia é dos mais novos.
Atentai bem, Venezuela. Ninguém mais libertador do
que Simón Bolívar. Ô Romero, atentai bem, V. Exª não
é escravo do Luiz Inácio, não é escravo do Governo.
V. Exª, na sua inteligência e consciência, atentai bem:
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V. Exª é preparado. V. Exª nós queremos. Mas atentai
bem: Simón Bolívar.
Ô Marconi Perillo, quando D. João VI disse: “Filho,
coloca a coroa na cabeça antes que algum aventureiro
a ponha”. O aventureiro era Simón Bolívar. Ele andava
por aí derrubando reis. Ia derrubar o daqui.
Atentai bem! E esse Simón Bolívar, que fez a República, que vi em Bogotá e na Colômbia, que ele libertou. Ele nasceu lá na Venezuela. E eu o vi, Mozarildo.
Com a Adalgisa, andei e vi uma estátua. E ele disse,
Marco Maciel, que abdicaria de todos os títulos, soldado, cabo, sargento, tenente, marechal, comandante,
presidente, ditador, ‘el libertador’, mas não abdicaria o
de ser bom cidadão.
Romero, nós estamos abdicando o título de bom
cidadão. A maior construção de todos os cidadãos do
mundo foi a democracia.
Eu sou médico, sei o que é proﬁlaxia, eu sei o
que é prevenção, eu sei o que é mal maior. E isso aqui
acaba a democracia. Nós não temos nada que ver com
Fidel Castro; nós não temos nada que ver com o seu
Chávez; com o Morales, da Bolívia; com o garoto Correa, do Equador; com as Farc; com o padre reprodutor
do Paraguai; com a Nicarágua – e Honduras não foi
para pior porque teve um exército glorioso.
Nós somos ligados à história da Grécia, democrática; da Itália, da França, o povo gritando “liberdade,
igualdade e fraternidade”. Nossa formação é inglesa,
Rui Barbosa foi lá e trouxe um regime bicameral, monárquico e o presidencialismo do seu ﬁlhote da Inglaterra, os Estados Unidos. É essa a nossa cultura. E,
atentai bem, o Chávez, e nós vamos seguir... Olha o
que diz o libertador Simón Bolívar: “Obra para o enriquecimento da nossa cultura”.
Eu sei que o Luiz Inácio diz que não gosta de ler
nem uma página, que dá uma canseira. Mas ele é sabido. Ô Romero, ele é sabido. Eu sou cirurgião. Você
pode aprender a ser cirurgião sem ler nem uma página
de livro. Você ﬁca do lado do cirurgião, vendo. Puxa o
saco, e ele lhe deixa operar, ele lhe ensina, e, lendo
muito pouco, você pode ser.
Então, Luiz Inácio teve o privilégio de nascer em
uma república organizada, que lhe deu o melhor ensino
proﬁssionalizante talvez do mundo: o Senai, as escolas
do Senai, onde ele estudou, além do proﬁssionalizante,
a aritmética do Trajano, o português.
Aí, ele adentrou na vida política. Ele andou tanto, conhece tanto que ele sabe das coisas. Ninguém
é ingênuo para dizer que ele não é sabido, não. Ele é
sabido até demais! Ele já andou por mais de cem países ou duzentos ou já vai a todos eles. Aí, ele observa
os governos, uns são ricos, outros são pobres... Então,
ele tem o conhecimento.
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Mas não tem direito, mesmo possuindo Romero
– o melhor de dirigir, de comandar, de conquistar os
votos aqui –, de enterrar a nossa democracia! Para
lá, Luiz Inácio! Acalma aí, dá um freio! O poder é para
frear. Eu, como pai da Pátria, estou lhe dando aquele
cartão vermelho que o Suplicy trouxe. É a democracia
que está em jogo.
Então, o que diz o nosso...? Ele diz: “La mejor
política es la honradez”. Não vejo honra nenhuma em
Chávez. Não vi. E muito mais: estão nos faltando a dignidade e o amor próprio quando ele nos esculhambou,
querendo atacar o ex-Presidente dos Estados Unidos.
Ele disse que nós éramos teleguiados, éramos mandados, éramos submissos ao Bush.
Ainda quer mais desmoralização do que essa,
Marco Maciel? Que nós, aqui, éramos moleques de
recado do Bush. Ele disse isso, e nós vamos mudar
agora. A melhor política é a honradez. Nós estamos
perdendo a nossa honra. Ele atingiu a todos nós. Nós
somos povo.
Marconi, vamos ao que pensa este aqui – e posso falar, eu vim do Piauí. Quis Deus ser lançado o livro
aqui. Ô baiano, João Durval, aprenda aqui. Só um Estado foi à guerra para expulsar os portugueses, porque este País ia ser dividido em dois. Nós, em março.
Depois, os baianos foram. Em que dia, Antonio Carlos, em julho vocês tiveram uma batalha? Dois de julho! No Piauí, 13 março. Este Brasil ia ser dividido em
dois. João VI ia ﬁcar com o norte para Portugal; era o
País Maranhão. Nós fomos, e eu estou aqui representando. Esse voto não é meu; esse voto é da história,
esse voto é de nossos antepassados que morreram
defendendo isso.
Atentai bem, Jarbas Vasconcellos! Simplício Dias
da Silva, nasceu em 1773, morreu em 1829. Simón
Bolívar, nasceu em 1783. Estudaram na Europa juntos. Simplício, da Parnaíba, que fez a Batalha do Jenipapo e expulsou o português, conviveu com Simón
Bolívar. Então, morreram muitos para construir essa
democracia e esta Pátria.
Arthur Virgílio, atentai bem! Em Medicina, vamos
buscar a etiologia, a causa. E a causa está aqui.
Hoje será um dia de vergonha se tivermos obediência à ordem unida do rei Luiz Inácio com seu comparsa, que já comemoraram por antecipação essa
desgraça que vivemos hoje. Jarbas, eles tomaram lá
três meses e Venezuela, uma. Ora, se eu não conheço!
Estavam os dois já comemorando e disseram: “Amanhã vai ser aprovado”.
Meu Líder Arthur Virgílio, o que diz Simón Bolívar
com respeito ao El Libertador das Américas? “Nada
es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo
en un mismo ciudadano el poder.” Atentai!
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Ô Romero, pelo amor de Deus, não destrua o
que V. Exª construiu com muita inteligência, com muita bravura, com muito estoicismo! Foi um erro! Errare
humanum est. O Luiz Inácio errou, não entendeu. Foi
da mesma maneira que ele disse: “L’État c’est moi”,
revivido aqui. “Vou dar a Câmara para o PMDB e vou
botar o PT tomando conta do Senado. Vai ser o Tião
Viana”. E nós não deixamos. Então, deu Sarney. Eu
não quero nem saber, mas não permitimos. Seria voltar.
Seria melhor colocar Hitler e Mussolini, que dominam
todos os Poderes. Aqui, vamos traduzir o que ele disse, porque li em espanhol: “Nada é tão perigoso como
deixar permanecer longo tempo um mesmo cidadão
no poder”. Pronto. Podem votar, mas estão fazendo
uma besteira.
Romero, gosto de você. Você é gente boa, sua
esposa... Li o livro do Moreira Alves, aquele bravo,
elogiando-o. Mas V. Exª vai, neste instante, por um
momento... Tem muita qualidade o Luiz Inácio. Tem
muita vivência e conhece. Mas ele não tem o direito
de humilhar o Senado da República e destruir nosso
sol de democracia.
Romero, V. Exª está aí do lado – Deus escreve
certo – de Antonio Carlos Júnior. Ô macho – não é ele
não; era o pai dele. O pai dele mostrou o que era um
Senado. Todo mundo sabe o que ele fez na Bahia, em
Salvador, na comunicação. Mas, como legislador, ele
fez uma CPI, Arthur, freando o Poder Judiciário e nos
mostrou os lalaus da vida. A Justiça é uma inspiração
de Deus, mas ela é feita por homens muitas vezes
fracos e algumas vezes corruptos. Então, é para frear. Que baixe aqui em nós a coragem, o espírito e a
bravura de Antonio Carlos Magalhães – o pai. O ﬁlho
está do seu lado. Temos de frear.
Não vai morrer nada. Petrônio Portella, do Piauí
bravo: “Se há prazo, não há pressa”. Para que isso
agora? Não é urgência, não é apendicite, não é hérnia
estrangulada, não é úlcera perfurada! É só pelas palavras apressadas de Luiz Inácio, que já comemorou
esta desmoralização do Senado.
Ele quer fazer aqui, Romero, como fez ali. E hoje
é um samba. Eu queria saber cantar, como Suplicy e
a Ideli. Um samba que diz “300 picaretas”. É do Paralamas do Sucesso? De quem é? Tem aí, ali, aqui. E
ele quer fazer conosco a mesma coisa. Oitenta e um
agachados, oitenta e um desmoralizados. Estou fora.
Estou com o Piauí, que foi à luta. Estou com Simplício
Dias, que estudou com o nosso Simon Bolívar.
E quero dizer o seguinte: pela democracia, pelo
Natal feliz, nós votamos contra. Romero, perder não é
feio. Perca uma vezinha. Você já ganhou! Nós aplaudimos, jogamos ﬂores. Mas o momento é de reﬂexão.
Está aí o Paraguai, pequenino, mas com bravura e
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coragem, freando. O Paraguai, que nós humilhamos.
Recebemos dinheiro da Inglaterra, juntamos com a
Argentina e com o Uruguai. Mas eles continuam heróicos e bravos. Eles ainda não cederam.
Olha, não nos faça desejar morar no Paraguai,
porque isso é uma vergonha. O Luiz Inácio disse que
eram 300 picaretas...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Para encerrar, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Já, já, eu vou
encerrar! E o Luiz Inácio vai comemorar, tomando umas
e outras com o Chávez e gozando do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, para discutir a matéria, o Senador Arthur Virgílio, por permuta com o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presidente Marconi, pela ordem.
Sr. Presidente, estava presidindo o Senador Heráclito Fortes, quando o Senador...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – S. Exª é o próximo orador.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O próximo? Obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, começo passando os olhos, de maneira muito breve, Senador Antonio Carlos, sobre a
história da Venezuela, que é um país de vida dramática, é uma civilização que se constrói com contornos,
Senador Dornelles, absolutamente dramáticos.
O século XIX presenciou um verdadeiro rodízio
de ditadores naquele país. Uma sociedade atrasada,
longe dos avanços industriais que alguns países já
registravam, dominada, e isso é uma das raízes dos
males que até hoje acossam a Venezuela, dominada
por uma plutocracia detentora dos maiores espaços
de terra.
Em 1892, sobe ao poder o ditador Joaquim Crespo, que conduziu, e até com competência, a questão
de fronteira com a Guiana Inglesa.
Em 1822, viveu-se a luta da Gran Colômbia, que
a Inglaterra não reconhecia.
Em 1876, é descoberto ouro no Vale do Cuyuni.
Em 1886, a Venezuela, depois de tantas décadas
de atraso, retira seu embaixador da Grã-Bretanha, e
os Estados Unidos, a partir do Presidente Cleveland,
já exercendo, Senador Simon, uma grande importância – os Estados Unidos emergiam como nação
que pretendia exercer uma grande inﬂuência sobre
a região –, entram em uma polêmica com o Lord Sa-
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lisbury, que era o primeiro ministro inglês. E a questão da Gran Colômbia vai bater no Tribunal de Paris,
que não apresentou solução satisfatória para as duas
partes, mas que signiﬁcou bastante do ponto de vista
da identidade dos países americanos porque as potências européias reconheceram pela primeira vez na
vida, Senador João Pedro, a Doutrina Monroe, como
chamamos em português.
Em 1898, assumiu o poder um dos mais sanguinários ditadores que este subcontinente já conheceu:
Cipriano Castro. Após ele, veio outro ditador: o General Eleazar López Contreras, que criou – e a história
se repete, talvez sob a forma de farsa, Senador Marco
Maciel, agora – o que para ele era a democracia bolivariana, que, na verdade, não passava de uma ditadura
sanguinária, uma ditadura que subjugava a opinião
dos cidadãos daquele país.
Mas, muito bem. Em determinado momento, esse
cidadão resolve posar de democrata e convoca eleições, em 1936. Foi o momento, mais ou menos, em
que o petróleo entrou na economia americana, entrou
na veia da economia americana. E nós então temos,
de um lado, a pobreza da Amazônia venezuelana e,
de outro lado, aquela parte mais pujante – se é que
podemos chamar de pujante – daquela economia que
é Maracaibo, Mene Grande, Mene Médio, Quiriquiri,
Guiria. As atenções todas voltadas para as regiões petrolíferas. Não acordaram até hoje para a importância
da Amazônia venezuelana.
Digo que a Venezuela é um país indigitado e constrói uma civilização sob o signo do drama porque foram
se sucedendo períodos longos de ditadura, períodos
curtos de suposta democracia sem que nenhuma coisa
nem outra apontassem para a solução dos problemas
reais vivenciados pela Venezuela.
Por exemplo, nos anos cinqüenta, governou aquele país, Senador Jarbas Vasconcelos, um dos ditadores
mais corruptos e mais cruéis, que era Pérez Jiménez.
E por duas vezes governou aquele país um presidente
que no seu último mandato foi retirado algemado do
palácio governamental, esse eleito pelo povo, Carlos
Andrés Pérez.
Chávez tentou um golpe em algum momento.
Tentaram golpeá-lo a seguir, quando parecia que ele
tinha se redimido do seu passado tradicional de militar
à antiga – os de hoje não são assim; no Brasil, pelo
menos, não são assim –, de oﬁcial de alguma das Forças, principalmente o Exército, golpista.
Muito bem, e foram seguidas as demonstrações
de desprezo pela causa democrática demonstrada pelo
Sr. Hugo Chávez. Um a um, os ditadores e os supostos
democratas que infelicitaram esse país, um a um – não
tenho registro de alguém que tenha feito bem realmente
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àquele país e àquele povo –, eles foram vivendo, sobretudo a partir de 1936, como sanguessugas da única
riqueza que até agora a Venezuela conseguiu explorar,
porque ela abandona completamente a perspectiva da
biodiversidade da Amazônia venezuelana, um a um. E
a Venezuela está deixando estiolar, no Governo Chávez, a sua grande riqueza que é o petróleo.
Os poços estão empobrecendo por falta de apuro
técnico e tecnológico. Hoje se produz menos petróleo
na Venezuela do que ao chegar Chávez ao poder. A
Pdvsa virou um aparelho político a serviço de um homem que só pensa em se manter no poder, deixou
de ser uma empresa voltada para a prospecção de
petróleo, voltada para a extração de petróleo. Ela que
chegou a ter momentos de essor, verdadeiro essor,
inclusive com presença forte em países estrangeiros
e presença forte nos Estados Unidos.
Muito bem, hoje se pleiteia o ingresso da Venezuela no Mercosul. E queria, antes de mais nada, e
aqui invoco o testemunho do líder do governo, Senador
Romero Jucá, dos líderes da base governista, todos,
invoco para que nos socorram, ou melhor, socorram o
Presidente da República em relação a um ato falho que
S. Exª teve. Ontem disse o Presidente da República:
“O companheiro Chávez pode ﬁcar tranquilo porque
amanhã estará aprovada a matéria”.
Olhando o painel, vemos que é tão pequeno o
número de Senadores que não é difícil de imaginar
que ao se ferir a votação provavelmente a Venezuela
será admitida no MERCOSUL, porque aqui há uma
escassa maioria para aprovar essa matéria.
O Presidente fez mal, primeiro, porque não devia
dizer algo que é da alçada do Senado; e segundo, fez
mal porque não deve deixar que a soberba lhe suba a
cabeça porque só se vota hoje a adesão da Venezuela
– o Presidente Lula precisa saber disso – porque houve
um acordo e nós honramos os acordos que fazemos.
Na vez passada era perigoso para o Governo deixar
votar ou não, a noite já avançava e eu ponderei ao Líder Jucá que nós iríamos fazer um debate medíocre
na calada da madrugada e nós não íamos conseguir,
talvez, nem ele conseguiria aprovar e nem nós conseguiríamos dizer o que estamos dizendo agora com
muita serenidade e com muito tempo. Mas se nós não
tivéssemos apego à palavra que empenhamos, hoje
não se votaria essa matéria, porque a nossa obstrução
venceria a resistência do Governo mais uma vez nesta
Casa. Hoje não se votaria. Então, não se está votando
porque houve um diktat do Palácio; hoje se está votando
porque foi feito um acordo e o acordo hoje é se “bater
chapa” – quem ganhar ganhou, quem perder perdeu.
Se o Governo ganhar, que assuma a responsabilidade pelo gesto de permitir que entre a Venezuela no
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Mercosul. Se nó vencermos, assumiremos a responsabilidade por barrarmos esse país nesse agonizante Mercado Comum, que não é um mercado comum,
até porque – Senador Pedro Simon já lhe concedo o
aparte – acabaram de dar um golpe de morte no Mercosul: a TEC (Tarifa Externa Comum), por pressão da
Argentina – o Brasil terá grandes dores de cabeça com
a Srª Kirchner, grande dor de cabeça porque ela é a
Presidenta do Mercosul agora, temporariamente –, foi
adiada para entrar em vigor só em 2011. O Brasil vive,
às custas da estabilidade, enfrentando a instabilidade
política do Paraguai, com a boa aliança, com o bom
país que está se tornando o Uruguai, e vive acossado
pelo protecionismo argentino. O Brasil não faz acordo
bilateral com ninguém porque o Mercosul proíbe, e o
Mercosul, pelo protecionismo argentino, não faz, Senador Azeredo, nenhum acordo multilateral. Inclusive
está emperrado o acordo com a União Europeia. Cada
país tem direito a veto. Vamos ver que, amanhã, outro
país entrará. A pequena Guiana poderá entrar e vai
se contrapor ao Brasil, que deveria, a exemplo do que
ocorre na União Europeia, ter mais votos pelo peso da
sua economia. Alemanha e França têm mais votos do
que qualquer outro país na União Europeia. Nós, aqui,
temos de ter algo parecido com isso. No entanto, por
um erro de nascença do Mercosul, temos, lamentavelmente, one state, one vote (um estado, um voto). Isso,
infelizmente, a meu ver, vai causar transtornos ainda
maiores do que esses que o Mercosul já vive.
Ouço, com muita alegria, o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Vejo com uma
importância muito grande o pronunciamento de V.Exª,
principalmente o de V. Exª, brilhante Senador, Líder
pro tempore do seu Partido, Senador da Amazônia
e um ilustre membro do corpo diplomático brasileiro.
Por todas essas razões, além de sua cultura pessoal,
ninguém mais do que V. Exª pode falar com base, com
solidez, sobre essa matéria. V. Exª disse, e disse muito bem, que vamos ter uma votação. Os votos vão se
dividir. Quem votar a favor do ingresso da Venezuela
que assuma a responsabilidade pelo que acontecer,
e quem votar contra assuma a responsabilidade pelo
que acontecer. V. Exª, me perdoe, está dizendo o que
é racional. É isso mesmo. Só que eu acho... Eu me
permitiria isso. Eu vou votar a favor da entrada da Venezuela. E me permitiria falar com os que vão votar
contra, para dizer o que eu acho. Eu sou favorável a
tudo que V. Exª está dizendo. Eu sou favorável a todos os termos do voto do Senador Tasso Jereissati.
Eu sou favorável a tudo que se diz com relação à Venezuela, ao Presidente da Venezuela, aos equívocos
da Venezuela – eu sou membro da Mercosul, nós não
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estamos agindo, não estamos tendo competência –,
eu sou favorável a tudo; mas, com todo o carinho, eu
sou favorável ao Mercosul, não ao Mercosul, eu sou
favorável à integração da América do Sul. Eu sou favorável a que nós, depois de anos, depois de séculos,
em que fomos colônia, quintal dos outros, possamos
ter vida própria. Isso é apenas o início, um início muito difícil, comparando-nos com que o foi a Europa,
nos últimos 100 anos, as guerras, as lutas, os ódios.
Imagine V. Exª um parlamentar francês da tribuna na
Assembleia Nacional da França, falando: mas nós vamos entrar no Mercado Comum com a Alemanha? A
Alemanha que invadiu Paris duas vezes neste século.
E o que ﬁzeram os alemães, o que esmagaram? Lembram quanto nos humilharam? Imagine a Inglaterra dizendo: mas nós vamos entrar nesse parlamento com
aqueles alemães que bombardearam e quase destruíram Londres. É muito importante, Senador. Hoje nós
temos um exemplo fantástico no mundo. Repare essa
crise. Dizem que uma das razões pela qual que essa
crise, que teria sido a maior dos últimos tempos, depois da crise de 29, não deu os resultados negativos
que se esperava foi porque não tinha um chefe único,
porque, de um modo especial, lá estava o Mercado
Comum Europeu. A crise, se cada país – Alemanha,
Itália, França e Inglaterra – agisse sozinho, seria de
uma conseqüência imprevisível e arrastaria tudo para
o fundo. Mas estando a Europa unida era diferente. V.
Exª tem razão. Só tem um país, e V. Exª pode me dar
aula, não sou eu quem vou falar para V. Exª, só tem um
país que está interessado realmente no Mercosul, que
é o Brasil. Só tem um País que tem a visão da grandeza
do que é o Mercosul, do que é o Brasil. Mas, lamentavelmente, muitos outros países da América instigados
dizem: não, o Brasil é um continente, o Brasil quer ser
chefe nosso. E quando a gente pergunta se querem
ser colônia dos Estados Unidos, eles ainda respondem que preferem ser colônia dos Estados Unidos,
que já são ricos, a serem colônia do Brasil, que quer
nos explorar. O Governo Sarney teve a grandeza de
começar. O Governo Collor teve a grandeza de continuar, o Governo Itamar teve a grandeza de continuar,
o Governo Fernando Henrique, nos oito anos, também
teve a grandeza de continuar e hoje o Lula também.
As coisas erradas, V. Exª tem razão, o Presidente da
Venezuela é nota zero. Se fosse pelo Presidente da
Venezuela, eu jamais falaria em integrar a Venezuela
ao Mercosul, mas o Presidente da Venezuela passa,
e essas questões ﬁcam. Nós tivemos um caso e V. Exª
como diplomata sabe: ali no Paraguai, por pouco, muito
pouco, a ditadura voltou quando o Presidente caiu e as
Forças Armadas disseram que o vice não assumiria
e botaram um militar. O Presidente da Argentina e o
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Presidente do Uruguai foram lá e disseram e disseram:
“Ou assume o vice-Presidente, ou vocês caem fora do
Mercosul e nós rompemos com vocês”.
Eles tiveram que se entregar. A Venezuela integrada, junto conosco hoje, se a Venezuela já ﬁzesse
parte do Mercosul, nós estaríamos lá discutindo, debatendo as bases que os Estados Unidos instalaram
na Colômbia, o que para mim foi um absurdo. Mas,
como ela não está, o Presidente da Venezuela disse
um montão de asneira (“Estou me preparando para a
guerra”) e ninguém abriu a boca. Olha, eu gostaria,
pelo respeito que tenho a V. Exª, porque sei que V. Exª
entende do assunto, conhece e tem grandeza, de ver a
análise mais profundamente. Eu vejo, do fundo do meu
coração, que a questão da Venezuela não é questão
da Venezuela, e não é questão de hoje; é questão da
América e do futuro da América neste século, e isso
é muito importante. E eu não sou daqueles vaidosos
como os que acham: O Lula é o tal, o Lula é o cara,
o Brasil é o grande país do desenvolvimento, está na
frente até da China e da Índia. Eu preﬁro ver o Brasil
e a América Latina caminhando juntos, do que o Brasil brigado com a América Latina. Desculpe-me pelo
rumo do aparte a V. Exª.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, meu querido Senador Pedro Simon – e já concedo um aparte à Senadora Marisa.
Muito obrigado. Eu acato sempre o que V. Exª diz e
pensa, pelo respeito que V. Exª merece de todos nós, e
obviamente que temos aí uma discordância, que não é
em relação à questão democrática, mas em relação ao
que está em volta, pelo seu ângulo e pelo meu ângulo,
da entrada ou não da Venezuela no Mercosul.
Eu chamo a atenção só para um fato. Eu sou a
favor da integração obviamente, sou a favor do Mercosul. Entendo, por outro lado, que se fôssemos seguir os
caminhos do Mercado Comum Europeu, nós teríamos
estabelecido, naquela que foi uma longa caminhada
do Mercado Comum Europeu até virar a exitosa União
Européia de hoje... Eu arrisco dizer que, se a Inglaterra,
Senador Jarbas, não entrar mais cedo ou mais tarde
na União Européia, ela poderá ter problemas graves
no desdobramento do seu processo econômico. É
uma idéia que eu tenho, que formulo, que formo. Mas
buscou-se fazer uma série de exigências econômicas.
Teria que o déﬁcit ﬁscal não passar de 2%; a inﬂação
teria que ser limitada, num primeiro momento, a 4%, ou
algo assim; as políticas macroeconômicas teriam que
caminhar numa mesma direção. E aqui nós vemos o
Brasil e o Uruguai operando corretamente, a meu ver,
a questão econômica; vemos a Argentina destrambelhada; vemos o Paraguai instável; e entra uma Venezuela que não liga para a questão da inﬂação, que
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não liga para a questão da estabilidade e que infringe
a cláusula democrática.
Eu leio para o Senador Pedro Simon, antes de
conceder o aparte à Senadora Marisa Serrano... – e
aqui V. Exª faz um elogio ao Presidente Sarney, ao Presidente Collor, ao Presidente Fernando Henrique, ao
Presidente Lula – e eu queria acrescentar Raul Alfonsín,
na Argentina, Patrício Alwyin, no Chile, Alan García, no
Peru, que assinaram a Declaração de Foz do Iguaçu,
na década de 80, naquela fase que eu chamaria de
primeira etapa de redemocratização da América Latina, da América do Sul, num projeto que era mesmo
para alcançar todo o Cone Sul, mas a partir também
de deﬁnições econômicas que foram amadurecendo
ao longo das negociações. Eu leio para V. Exª e para
a Casa o art. 1ª da cláusula do Protocolo de Ushuaia,
assinado em 1998, pelos quatro Estados membros do
Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, mais
dois Estados associados: Bolívia e Chile. O Chile teve, a
meu ver, a sabedoria de se deixar livre para fazer seus
acordos bilaterais, podendo comerciar em condições
favoráveis com o Mercosul. O Chile, para mim, agiu
com enorme sabedoria, com enorme lucidez.
Mas o art. 1º diz:
Art. 1º - A plena vigência das instituições
democráticas é condição essencial para o desenvolvimento do processo de integração entre
os Estados partes do presente protocolo.
Os presidentes de Brasil, Uruguai – peço algum
tempo a V. Exª, Sr. Presidente, para concluir – e Argentina disseram, de fato, ao Paraguai, em algum momento: “Ou respeitem o resultado eleitoral ou saiam
do Mercosul”.
Hoje estamos aceitando, à revelia da cláusula democrática, um país que demonstra o maior desapreço
por essa própria cláusula. Agora mesmo o Presidente
Chávez diz o seguinte... Ele quer que o Brasil não reconheça e que o Mercosul também não reconheça o
governo eleito em Honduras. Não sei se o processo foi
o mais legítimo, cada país tem a sua carga a carregar,
mas é incoerente o Brasil dizer que o processo eleitoral
é injusto em Honduras e apoiar há cinqüenta anos a
ditadura cubana que realiza eleições com um partido
só exatamente nesse meio século. É uma incoerência
brutal. Mas, muito bem, Cuba não está no Mercosul.
Eu queria, então, citar um outro aspecto, que é a
Carta Democrática Americana, adotada por consenso
pelos países da OEA e que elenca uma série de requisitos para uma democracia plena, tais como:
– Respeito às minorias políticas (Chávez não
respeita as minorias políticas);
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– Respeito à separação dos poderes (Ele não
respeita a interdependência dos Poderes);
– Respeito ao princípio da alternância no poder
(Vimos que ele é uma ﬁgura que não pensa em alternância no poder).
Aqui não está alinhada a ﬁgura do respeito à liberdade de imprensa. Ele tem feito intervenções grotescas
e brutais sobre órgãos de comunicação. Enﬁm...
Senador Pedro Simon, é sempre uma honra receber o seu aparte. Eu, antes de encerrar, concedo
um aparte à Senadora Marisa Serrano, agradecendo
a contribuição de V. Exª, V. Exª sempre com esse vigor
cívico que o fez vir lá de trás para cá, para frente, afeito
ao debate como é. Para mim é muito honroso incorporar
ao meu pronunciamento a sua fala brilhante e experimentada. Eu não tenho nenhuma dúvida. Jovem e,
no bom sentido, juvenilmente idealista, V. Exª mantém
a chama do idealismo em tudo o que faz e diz. Muito
obrigado pela sua participação na minha fala.
Senadora Marisa Serrano.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada,
Senador Arthur. Eu gostaria de fazer uma colocação
aqui de quem acredita na integração latino-americana,
de quem tem trabalhado há décadas, há duas décadas já, por essa integração, lutando por ela. Então, eu
trago no meu coração o desejo de que a integração
latino-americana se faça, até porque eu nasci na fronteira com o Paraguai e, portanto, conheço muito bem
como se dá uma integração entre povos. Ouvi atentamente o que o Senador Pedro Simon colocou aqui
e eu o respeito muito pelas idéias e pela sua história.
Mas eu queria também fazer uma ressalva daquilo
que me tocou. Primeiro, o futuro da América Latina e
o futuro do Mercosul estão em jogo, não porque nós
queremos que estejam, mas porque estão passando
pela América do Sul ventos que não são aqueles que
eu gostaria que trabalhassem, voassem, vicejassem
no nosso meio. E é muito perigoso quando as pessoas
dizem assim: Não, eu voto a favor da Venezuela; não
estou votando a favor do Chávez. Não é assim, quando
o Presidente, que comande aquele país e fale por ele,
tem a idéia de que ele pode se perpetuar no poder. Então, não é a Venezuela que está em jogo agora, na é a
entrada dela no Mercosul, como nação. Como nação,
eu gostaria que todos os países latino-americanos e
do Caribe entrassem para o Mercosul. Para nós isso é
importante. Mas não é isso que vemos hoje. Eu queria
dizer que a gente tem que pensar no Mercosul de hoje.
Vamos pensar no Mercosul de hoje. O nosso Mercosul
está forte? Não está suﬁcientemente forte para barrar
aventuras. Não está forte o suﬁciente porque não tem
condições de barrar nenhuma aventura hoje. E, depois, o Mercosul não está tão unido que possa barrar
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qualquer atentado à democracia do nosso continente.
Então, essas questões, Senador Arthur Virgílio, me
preocupam. É por isso que, neste momento, agora,
não é hora de nós incluirmos a Venezuela no Mercosul. Seria aceitar, dentro do Mercosul, uma víbora que
pode nos devorar. E é muito perigoso trazer para dentro
do Mercosul, que já está fraco, a ideia de alguém que
está pronto a guerrear e a se aventurar – inclusive,
chamando seu povo para a guerra. Nós vamos trazer
esse tipo de pessoa para negociar no Mercosul? Quem
vai negociar dentro do Mercosul, Senador Arthur Virgílio, não é o povo da Venezuela. Quem vai negociar é
o caudilho que comanda a Venezuela hoje. É por isso
que nós temos que ter duas vezes mais tranquilidade
antes de votar algo que vai prejudicar, ainda mais, a
nossa caminhada para a integração no Mercosul e da
América Latina. Eram essas as minhas palavras.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senadora Marisa Serrano. E eu encerro respondendo a V.Exª V. Exª é, de fato, uma integracionista muito
clara, até pela militância que tem dentro desse embrião
de Parlamento, que é o Parlamento do Mercosul.
Daqui a pouco, Senador Marconi – e eu vou encerrando – nós vamos votar a Universidade LatinoAmericana. Ótima idéia. Eu não sou contra aprovar uma
universidade. Eu temo que seja uma coisa cosmética,
uma coisa que, depois, não saia do papel, mas é uma
ideia bonita, é uma coisa simpática.
Agora, sem dúvida alguma, Senador Marco Maciel, se acontecer a aprovação da Venezuela – vou dar
aqui a minha opinião, vou aqui fazer o meu vaticínio –,
estaremos simbolicamente convocando para a missa
de 7º dia do Mercosul. Essa é a opinião que tenho.
Tenho impressão de que nós vamos ter grandes percalços, maiores ainda, e vamos atrasar em anos, em
décadas – quem sabe – o processo de integração da
América Latina.
Mas encerro, fazendo minhas as palavras do jurista Ives Gandra Martins, em artigo publicado em abril
deste ano, intitulado “Venezuela no Mercosul, não”.
Diz Ives Gandra:
Ora, o Mercosul exige que seus integrantes sejam verdadeiras democracias, razão pela
qual a Venezuela, enquanto governada pelo
tiranete introdutor da ditadura bolivariana, de
postura circense, não poderá ser admitida na
União Aduaneira criada pelo Tratado de Assunção.
Por enquanto, as estrepolias deste ditadoreco, que
provocou inﬂação, desabastecimento e descompassos
sociais e econômicos em seu país, são problemas ve-

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

nezuelanos. O que se deve evitar é que se transformem
em problemas para o Mercosul e para o Brasil.
Tenho dito a empresários da minha terra que
querem a inclusão da Venezuela que, se a questão
é meramente comercial, primeiro, o Brasil tem um
grande ﬂuxo de comércio com a Venezuela. Não vejo
razão para esse ﬂuxo de comércio desaparecer por
ela, porventura, ser recusada pelo Congresso brasileiro, até porque o Presidente Chávez tem uma relação
mais atritada no que seja possível ser atritada com os
Estados Unidos, e é extremamente importante o comércio de ida e volta entre Venezuela e Estados Unidos. Se a questão é meramente comercial – repito –,
nós temos que fazer, então, talvez uma área de livre
comércio, não comprando os problemas políticos que
o Sr. Chávez trará para nós. Uma área de livre comércio responderia como passo inicial para uma possível
integração da Venezuela no futuro. E uma desejável
integração da Venezuela no futuro, responderia a essa
integração de cifras em dinheiro, enﬁm.
E, por outro lado...
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Já pensando
que a área de livre comércio sobre a qual V. Exª está
falando não é a que se quer criar. Os Estados Unidos
querem criar uma área de livre comércio na América
com eles dentro.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não é essa.
É bom esclarecer.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Não.
Mercosul com Venezuela. Nós daríamos tarifas excepcionais, tarifas especiais, livre entrada para os produtos,
livre circulação de pessoas e de mercadorias, enﬁm,
seria um começo. Na medida em que ela fosse resolvendo os seus problemas macroeconômicos, seus
problemas com a democracia, nós, então, pensaríamos, mais seriamente, em admitir a Venezuela como
membro efetivo do Mercosul.
Sinceramente, encaminho obviamente o voto
do PSDB como “não”, embora desejando o comércio
cada vez maior; o comércio é grande e a Venezuela
não participa do Mercosul. Não haveria razão para o
comércio diminuir só porque a Venezuela porventura
não estivesse no Mercosul.
Encaminho o voto “não”, Sr. Presidente, porque
não acredito em parcerias deﬁnitivas com ditaduras;
não acredito em parcerias deﬁnitivas com candidatos
a ditadores, porque, se ainda não é uma ditadura completa na Venezuela, isso se deve sobretudo ao fato de
que Chávez ainda não conseguiu inteiramente realizar
o seu destino de ditador, e eu não vejo futuro. Ditadores
são desprezíveis no nascimento de esquerda, de direi-
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ta, de centro, de costas, de qualquer latitude. Ditadores
são desprezíveis porque o que vale mesmo é lutarmos
para aprimorar o processo democrático em si mesmo.
Ditadores são desprezíveis e, no nosso subcontinente,
temos um destino muito trágico também para ditadores. Os ditadores, primeiro, implantam o terror contra
as oposições, vão manietando...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Concluo, Sr. Presidente.
Eles vão manietando os meios de comunicação
e, a partir daí, quando conseguem implantar a ditadura efetivamente, eles têm duas possibilidades: ou são,
infelizmente, assassinados ou, felizmente, depostos ou
fazem a guerra. Chávez já fala a linguagem belicosa da
agressão a vizinhos, assim como Galtieri protagonizou
aquela pantomima em torno das Ilhas Falklands ou das
Ilhas Malvinas, em relação à Inglaterra.
Lamento que ainda não tenham feito uma ópera.
A Argentina merece uma ópera com seus desacertos e
com sua história bonita, sangrenta, sua história de sacrifícios, de martírios, mas a Venezuela mereceria sua
ópera também. Hoje, digo sinceramente que, quando
leio e revejo a história venezuelana, vem-me à mente
a bela ópera Evita. “Don’t cry for me, Venezuela”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Convido o Senador Heráclito Fortes, 1º Secretário da Casa, a assumir a Presidência.
Convido o Senador João Pedro para fazer uso
da palavra e discutir a matéria.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra, pela ordem, a Senadora Ideli
Salvatti.
A SRª IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, sei que
o debate sobre a questão do ingresso da Venezuela no
Mercosul tem mais de vinte inscritos e que, portanto,
não vamos ter oportunidades de fazer outros debates
na noite de hoje, mas, até para registro, em nome da
Comissão Mista de Mudanças Climáticas, que eu tenho a honra de presidir, nós estamos emitindo uma
nota referente aos episódios dos dois primeiros dias
da abertura da conferência, inclusive com vazamento
de documentos e uma situação política extremamente
delicada, onde um viés colonialista, tentando retirar o
Brasil de ﬁnanciamentos para recompor e enfrentar a
questão climática, é muito importante que tenhamos
um pronunciamento neste momento.
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Então, para não atrapalhar a ordem das inscrições, vou apenas deixar aqui consignado que entregarei, em nome da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, uma nota referente aos episódios ocorridos
em Copenhague, tanto do vazamento dos e-mails dos
cientistas quanto do texto da Dinamarca, Grã-Bretanha,
Estados Unidos, como também da China. É um assunto absolutamente relevante e que não poderia deixar
de ter um pronunciamento, uma posição em nome da
Comissão no dia de hoje.
Durante o discurso da Sra. Ideli Salvatti,
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Heráclito Forte, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Presidente, eu tenho quantos minutos?
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Dez minutos.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu não quero o mesmo
tempo do Senador Arthur Virgílio, mas quero saber só
para administrar o tempo.
Sr. Presidente, eu considero que debatemos hoje,
nesta Casa, neste Plenário, uma das matérias mais
importantes deste ano. Nós estamos no ﬁnal do ano de
2009 e estamos tratando de um debate que diz respeito
à América Latina, que diz respeito ao fortalecimento
desse bloco, que é o Mercosul, em que o Brasil vem
fazendo um esforço – e não é exclusividade do Brasil fazer tal esforço – para consolidar essa que é uma
experiência recente no nosso País.
Quero dizer que, como membro da Comissão
de Relações Exteriores, trabalhei no sentido de que
pudéssemos compreender a importância da adesão
da Venezuela ao Mercosul. Neste sentido, mediei um
encontro do Embaixador da Venezuela aqui no Brasil
com o Relator Tasso Jereissati. Mediei um encontro do
Embaixador da Venezuela aqui no Brasil com o Presidente da nossa Comissão de Relações Exteriores, o
Senador Eduardo Azeredo.
Quero dizer que ﬁquei surpreso com o voto do
Senador Tasso Jereissati no âmbito da Comissão.
Fiquei surpreso por conta da importância do PSDB,
como ﬁco surpreso com o voto encaminhado pelo Líder Arthur Virgílio, não só o seu voto, mas o voto da
Bancada de um partido que governou o Brasil, de um
partido que liderou discussões no sentido de fortalecer o Mercosul.
É menor nessa discussão, Senador Wellington
Salgado, tratar o Presidente Hugo Chávez de caudilho.
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É impreciso, é incorreto dizer que Hugo Chávez é um
ditador. É uma imprecisão. Pode não se gostar de Hugo
Chávez, mas vai ser assim sempre. Ou todos vão ter de
ser iguais? O Mercosul vai virar um convento na relação
multilateral? É claro que não. Vamos ter contenciosos.
Qual é a história da relação do Brasil com a Argentina?
É um contencioso permanentemente. São interesses
multilaterais e nacionais. Então, há uma imprecisão em
dizer que Hugo Chávez é ditador quando Hugo Chávez
foi eleito duas vezes, com o aval e o reconhecimento
da oposição, com o reconhecimento da OEA.
Senadora Lúcia Vânia, o Prefeito eleito de Caracas, Sr. Antonio Ledezma, uma das principais lideranças da oposição na Venezuela, esteve aqui na nossa
Comissão. Houve ampla repercussão da fala do Prefeito
de Caracas na imprensa da Venezuela. O que disse o
Prefeito aqui? Fez críticas duríssimas a Hugo Chávez,
mas concluiu: “Não isolem a Venezuela!” Ele disse aqui
neste Senado: “Não isolem a Venezuela!” E manteve
todas as críticas a Hugo Chávez, como homem de
oposição. O lugar da Venezuela é no Mercosul. É aí
que é o lugar da Venezuela.
Tem contradição? Tem contradição, no presente
e no futuro, mas nós não podemos perder de vista o
papel estratégico do Mercosul. Nós não podemos diminuir essa discussão achando que é uma discussão
da relação do Brasil com a Venezuela. Não; é o papel
estratégico do Mercosul.
O Brasil precisa assumir essa liderança, porque a
Argentina já aprovou, o Uruguai já aprovou, a Câmara
dos Deputados já aprovou, com ampla, com profunda
discussão naquela Casa.
Agora eu lembro á máxima do Senado da antiga
Roma que o Senador Mão Santa, que diz que os Senadores são os pais da pátria. Os pais da Pátria irão
negar a ampliação do Mercosul?
Nós precisamos romper com essa cultura de
não termos uma relação profunda, cultural, econômica, social com os países que estão ao norte do Brasil.
Nós precisamos romper com essa postura. O Brasil
tem uma relação muito rápida com a Argentina, com
o Chile, que não é membro do Mercosul. Mas como
é difícil ter uma relação profunda com os países da
Pan-Amazônia, que fazem fronteira com o Brasil, que
estão ao norte do Brasil!
Sr. Presidente, é um dia importante para o Senado este em que fazemos essa discussão, para apresentarmos o contraditório, mas não podemos negar o
Mercosul aos trabalhadores da Argentina, não podemos
negar aos trabalhadores do Uruguai, não podemos
negar aos trabalhadores, à economia do Paraguai,
do Brasil, o papel estratégico econômico e social que
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representa ampliarmos esse bloco. Com a Venezuela
no bloco, teremos 76% do PIB da América do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Venezuela tem mais de 4% das reservas mundiais de gás
e petróleo. O Irã tem 5% das reservas de petróleo e
gás. O Iraque, vítima dessa guerra, tem 2% do petróleo
mundial. É a Venezuela que tem mais de 4% do gás e
do petróleo mundiais, Senador Valadares. Por que não
ter uma relação de bloco com esse país? Por que não?
O Brasil, em 2008, Srs. Senadores, vendeu – o Brasil é
exportador para a Venezuela; ou seja, a Venezuela gera
emprego aqui na nossa economia –, Senador Gerson
Camata, para a Venezuela, US$5,1 bilhões.
A minha região, o Amazonas, Senador Gerson
Camata, em 2006, um pico de venda lá do distrito
industrial, das mãos dos trabalhadores do distrito,
US$285 milhões. A Argentina é a líder de compra dos
produtos da Zona Franca. Depois vem a Venezuela e
então os Estados Unidos.
Hoje, a Venezuela joga um papel importante. Precisamos dar um salto de qualidade nessa relação, selar
verdadeiramente, e o Brasil pode e deve, esta Casa
pode e deve assumir a liderança de defender não a
relação do Brasil com a Venezuela, mas a ampliação.
Será um passo importante na consolidação do Mercosul. Será um passo importante no sentido de ampliarmos o bloco do Mercosul. Não podemos penalizar
os trabalhadores, a juventude, o povo da Venezuela.
Vamos ter que aprender a conviver com o contrário,
com o Presidente, indígena de esquerda, da Bolívia.
Temos que ter uma relação profunda, respeitosa com
o Presidente eleito, de esquerda, do Uruguai. O Brasil
não pode temer a Venezuela, não pode temer Hugo
Chávez.
O Brasil tem uma economia, tem uma cultura,
tem uma história, tem um Congresso... O Brasil tem
uma sociedade civil dinâmica, viva; tem uma setor
empresarial importantíssimo, que é referência internacional. Não podemos temer esse passo, que não será
outra coisa senão ampliarmos a liderança no Brasil na
América Latina, senão ampliarmos o Mercosul. Não
podemos desperdiçar este momento, início do século
XXI, de selarmos um compromisso importante com
esse país que é um país irmão do Brasil. O povo, a
população de Roraima tem uma relação cotidiana com
o povo da Venezuela. A energia de Roraima vem da
Venezuela. Ou seja, o Brasil terá que ter sempre uma
relação pontual, não uma relação formal, de Estado.
O que queremos é celebrar aqui a relação de Estado
do Brasil com o Estado da Venezuela.
Concedo um aparte ao companheiro de Partido,
Senador Sadi Cassol.
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O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Senador
João Pedro, quero me associar à defesa, feita por V.
Exª, do ingresso da Venezuela no Mercosul e também
dizer que não quero fazer parte de uma votação, no
ﬁndar de 2009, que venha excluir um potencial comércio como é o da Venezuela para o nosso País e para o
Mercosul. Quero dizer que precisamos, sim, fazer com
que a Venezuela faça parte do Mercosul para o bem do
País comercialmente. Se a Venezuela tem problemas
internos quanto ao seu regime, cabe aos venezuelanos
buscarem as reformas necessárias. Estamos tratando
aqui de um problema comercial. Precisamos da Venezuela, sim, dentro do Mercosul. Parabéns pela sua defesa, pelo seu pronunciamento, e vamos, com certeza,
aprovar a vinda da Venezuela ao Mercosul.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Agradeço o aparte de V. Exª.
Eu quero dizer, para ser sincero neste debate
que vem já de algum tempo, aqui no Congresso, desde
2007, que muitas das críticas que a Oposição levanta
neste debate são críticas corretas. Mas nem por isso,
Presidente Heráclito Fortes, podemos deixar de votar
pensando grande, tendo um grande gesto. Nós precisamos de um grande gesto na América Latina, e este
é o momento de esta Casa, de o Senado – a Câmara
já tomou uma posição –, hoje é o dia de o Senado fazer história, hoje é o dia de celebrarmos um gesto importante da sociedade brasileira, do Estado brasileiro
para com este país irmão que é a Venezuela.
O tempo é curto, mas concedo o aparte a V.
Exª.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador,
quero dizer que, na verdade, não sou homem nem
de esquerda, nem de direita; eu sou um homem que
viso, acima de tudo, às coisas práticas da vida. Acho
até que esse conceito de esquerda e direita já é um
conceito meio ultrapassado. Mas o que eu quero dizer
é que, na verdade, a entrada da Venezuela no Mercosul é, acima de tudo, um ato de grandeza, um ato de
inteligência, um ato que nós temos que fazer para a
consolidação não só do Mercosul, mas também de um
bloco na América do Sul que possa, na verdade, visar
também ao cumprimento dos nossos interesses. Acho
que é importante para nós fortiﬁcarmos cada vez mais
o Mercosul, ou o congraçamento de interesses de todos
os países da América do Sul; isso é importante para
nós. Nós temos um mercado aqui nas nossas caras. O
Brasil está no centro da América do Sul. É necessário
que a gente comece a aumentar cada dia mais esse
comércio, essa integração em todo sentido, não só comercial, mas também educacional, cultural, laboral, etc.
É necessário, e acho que aí não é uma questão de ser
esquerda e nem direita; é uma questão de integração.

Quinta-feira 10

197

66179

Chávez é por acaso o presidente da república hoje;
amanhã será outro. Nós não podemos tomar decisões
como esta, pensando em quem está governando o país
por quatro anos, cinco anos ou seis anos. E lá o povo
vai saber se ele ﬁcará por 10, 20 anos? O importante
é que possamos fortalecer o Mercosul, e termos aqui
um bloco em que a gente possa atuar, valorizando os
nossos vizinhos e também sendo valorizado por eles.
Era o que eu tinha a falar.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado, Senador Osvaldo.
Concedo o aparte ao Senador e meu companheiro de Estado, do PDT.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
João Pedro, eu agradeço o aparte, até porque acredito que nós estamos num dos momentos mais difíceis
aqui, no Senado. E, no contexto internacional, a nossa
responsabilidade é muito grande. Eu me inscrevi para
fazer um pronunciamento, mas a minha vontade de falar
não é muita hoje, talvez por me exceder nas palavras.
Tenho percebido todo o nosso interesse em termos a
Venezuela fazendo parte do Mercosul. Percebemos
a ﬁgura complicada do governante que a Venezuela
tem, Hugo Chávez. Muitos dizem que Hugo Chávez
vai passar, mas ele pode passar daqui a 30 anos. Se
ele for de uma família cujas pessoas vivem bem, se
ele cuidar bem da saúde, pode passar 40 anos lá. Mas
acredito que nós temos que olhar o povo da Venezuela. Conversei há pouco com o Senador Cristovam, que
fez uma observação muito importante: o que o povo
da Venezuela pensa em relação a participar do Mercosul? Acredito que, para a nossa região, para o nosso Estado, a participação da Venezuela no Mercosul
é importante. Conversei com muitas autoridades do
nosso Estado, conversei com o povo do nosso Estado. V. Exª não sabe o que passei estes meses todos
em que estamos discutindo esta questão, conversando com as pessoas. Vota contra; vota a favor... O que
você pensa? Em nosso Estado, temos um percentual
maior de pessoas que concordam com a entrada da
Venezuela no Mercosul. O meu sentimento, o meu,
porque aqui sou apenas um instrumento do nosso
Estado, era o de não votar favoravelmente. Mas eu
represento o Amazonas. E o povo do Amazonas, pela
percepção que tive e que tenho, quer ver a Venezuela
participando do Mercosul.
Portanto, o meu voto vai ser favorável por estar
aqui representando o povo do meu Estado. Obrigado
pelo aparte.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado,
Senador Jefferson Praia, pela sensibilidade para com
o povo amazonense. O povo amazonense é sábio.
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Agradeço a paciência de V. Exª e encerro o meu
pronunciamento, dizendo que considero uma decisão
histórica, importante para o Brasil, para os trabalhadores, mas para o Mercosul nós votarmos aqui a adesão
da Venezuela a esse Bloco.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes. DEM –
PI) – Com a palavra, o nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, essa questão está tomando um
lado emocional que talvez não devesse ser tomado;
a questão é mais profunda do que muita gente pode
imaginar.
Por que nós da Oposição estamos contrários à
entrada da Venezuela no Mercosul? Por que a Venezuela ainda – ainda! – não pode integrar o Mercosul?
Ainda: vejam o termo. Na verdade, no foco da discussão, deveria se avaliar que benefícios a Venezuela
trará ao Mercosul e ao Brasil. Esse deveria ser o foco.
Certamente, alguns benefícios econômicos os atuais
membros do Bloco terão. Entretanto, maiores, muito
maiores serão os dividendos políticos que o Presidente venezuelano vai querer usufruir; tão maiores esses
benefícios quanto for o grau de intervenção que o Presidente Chávez tiver no Bloco.
E nós sabemos o temperamento, a personalidade do Presidente Chávez e o que ele pode vir a criar
de problemas no momento em que ele tiver direito de
veto. Esse ponto a gente não pode, de forma nenhuma, desprezar.
Nós podemos veriﬁcar o que acontece na Unasul
(União de Nações Sul-Americanas) e na Alba (Aliança
Bolivariana para as Américas), em que o Presidente
Chávez lidera e inﬂui, e não vai ser diferente se nós
deixarmos, sem salvaguardas, que ele venha a querer
conduzir as ações no Mercosul.
Portanto, o que acontece nessas duas entidades, embora de menor expressão, não nos permite
ser otimistas em relação à questão do Mercosul, de
forma alguma.
Fala-se que a entrada da Venezuela fortaleceria
o Mercosul. Ora, que benefícios traria para o Bloco
a ﬁgura personalista e pseudonacionalista do Presidente Chávez? Nenhuma. A menos que tornar ainda
mais agudas as diversidades e contradições do Mercosul venha a ser considerado uma vantagem. Se é
para agravar as tensões, será que isso é vantagem?
Acho que não.
Os que defendem a entrada da Venezuela argumentam que os interesses daquele país devem estar
acima da conjuntura política venezuelana. Esse argu-
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mento, de tão falho, sequer deveria ser considerado,
posto que despreza solenemente a cláusula democrática para ingresso no Mercosul.
Na verdade, a Venezuela no Mercosul será o passaporte para que o Presidente venezuelano passe a
utilizar o Bloco em seu proselitismo, na sua tentativa
de exportar suas ideias e práticas antidemocráticas.
Não há como dissociar, no momento, a Venezuela de Chávez, infelizmente. Por mais argumentos
que os defensores da entrada da Venezuela queiram
colocar, no momento, é impossível dissociar a Venezuela de Chávez, pela forma ditatorial, antidemocrática e truculenta como dirige o país, inclusive tentando
inﬂuir no Congresso, no Judiciário e até nos meios de
comunicação, fechando emissoras de televisão. Dessa
forma, qual o comportamento que nós esperaríamos
do Presidente Chávez no Mercosul?
Diz-se que a presença da Venezuela no Mercosul beneﬁciaria empresas brasileiras. Ainda que se
trate de um argumento legítimo, seria isso mesmo?
As empresas brasileiras já não constroem e já não
prestam serviço na Venezuela? Seria condição sine
qua non para que elas fossem operar no país vizinho?
Não acredito.
É possível, sim, que a entrada da Venezuela traga benefícios econômicos, especialmente ao Brasil.
Aﬁnal, desde 2007, somos o segundo parceiro deles,
atrás apenas dos Estados Unidos, ironicamente o maior
parceiro comercial da Venezuela.
Mas pergunto: podemos considerar essa parceria? São conﬁáveis marcos regulatórios institucionais
que tenham como ﬁador o Presidente venezuelano?
Evidentemente que não. Quem pode conﬁar em marcos
regulatórios venezuelanos sob a direção de Chávez?
Ninguém. Ele pode mudá-los, da noite para o dia, porque ele comanda o Congresso, comanda o Judiciário,
comanda os meios de comunicação por meio de práticas antidemocráticas.
Portanto, poderemos, sim, correr riscos desnecessários se aceitarmos marcos regulatórios que possam
ser trocados da noite para o dia.
O fato é que a Venezuela pretende integrar o Mercosul por razões diferentes das que motivam aqueles
que defendem o seu ingresso. Na verdade, os países,
os políticos, os analistas, os empresários, a maioria
dos que defendem a entrada da Venezuela no Mercosul
veem nesse ingresso uma oportunidade de fortalecimento econômico do Bloco e, é claro, das economias
que o integram.
Essa motivação é legítima; essa motivação é
válida. Porém, a Venezuela – entenda-se Presidente
Chávez, pois, como já disse, não há como dissociar
a imagem do Presidente Chávez da imagem do país
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hoje – vê no Mercosul a oportunidade de ampliar a sua
inﬂuência política na América do Sul.
Isso preocupa, porque o próprio Presidente Lula
tem sido permissivo com as atitudes do Presidente
Chávez. Ele tem dado margem a que o Presidente
Chávez queira que um país como a Venezuela seja o
comandante da América do Sul. O comando é nosso!
Nós somos o maior país da América do Sul. Portanto,
nós temos de inﬂuir mais. Mas o Presidente Lula tem
sido permissivo no sentido de que Chávez possa inﬂuir
de forma desproporcional ao poderio da Venezuela na
América do Sul.
Ignorar que é econômica a motivação de trazer
a Venezuela para o Mercosul e de que é política a
motivação daquele país em integrar o Mercosul não é
ingenuidade; é má fé, é quase um crime de lesa pátria.
A motivação é política.
Sem a Venezuela, o Mercosul já tem problemas
sérios para sobreviver. O Mercosul não é uma instituição forte. Ele precisa se fortalecer ainda. O Mercosul
tem problemas. Ele ainda não está consolidado. E será
que a Venezuela, com Chávez, possibilitaria a consolidação do Mercosul? De forma alguma. O momento
não é próprio. O Mercosul carece de fortalecimento,
e Chávez não é a solução para fortalecer o Mercosul.
Pelo contrário, é um problema que nós teríamos de
enfrentar.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – V.
Exª me permite?
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Senador Jarbas Vasconcelos.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE DO SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO PRONUNCIADO DO SR.
SENADOR ANTONIO CARLOS JÚNIOR NA
SESSÃO DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE
2009, QUE, RETIRADO PELO APARTEANTE
PARA REVISÃO, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Senador Jarbas Vasconcelos, suas palavras são
extremamente lúcidas e oportunas e V. Exª frisou um
ponto básico: a antidemocracia é o motivo pelo qual
nós estamos lutando para que a Venezuela não entre
agora no Mercosul. É exatamente resumindo o que V.
Exª disse com muita clareza.
Sr. Presidente, só para terminar, entre os objetivos que motivaram a criação do Mercosul consta isto,
está no documento, da vontade política de deixar estabelecidas as bases para uma união cada vez mais
estreita entre os povos. Isso está escrito no documento
de criação.
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Ora, o Presidente Chávez tem-se notabilizado por
declarações de atos hostis responsáveis pela tensão
hoje existente entre a Venezuela e a Colômbia. Sempre que pode, o Presidente Chávez não se furta de dar
declarações estapafúrdias, imiscuindo-se em assuntos
de outros países que não lhe dizem respeito. Sempre
dá as suas “penadas” em relação à política interna de
outros países. Este Senado da República mesmo já foi
alvo de declarações desrespeitosas deste Presidente,
que tem claramente diﬁculdade de convivência com
aqueles que divergem de suas idéias. O chavismo é a
negação do Mercosul, e o ingresso da Venezuela, se
aprovado neste momento, se tornará uma séria ameaça a este bloco econômico e também político de países sul-americanos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Júnior, o Sr. Heráclito Forte, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, por permuta com o Senador Mozarildo.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, recentemente, o Coronel Hugo Chávez
defendeu a libertação do terrorista Carlos Ramirez, o
Chacal, condenado à prisão perpétua na França por inúmeros crimes. Faltava Hugo Chávez defender Idi Amin.
Não falta mais. Há poucos dias, Hugo Chávez aﬁrmou
que Idi Amin, o denominado “carniceiro de Uganda”,
era um nacionalista, lutando contra o imperialismo e
vítima de conspiração da mídia internacional dominada pelo capitalismo. O Presidente da Venezuela quer a
soltura de alguém condenado, por inúmeros crimes, à
prisão perpétua, o Chacal, e defende Idi Amin. E nós o
queremos no Mercosul, como uma espécie de macaco
em loja de louças?
Os valores democráticos devem prevalecer sobre
todos os valores econômicos nesta hora de deliberação. Alguém disse: “Hugo Chávez passa e a Venezuela,
não”. Mas, da forma como as coisas andam, ele ﬁca e
a Venezuela passa. O Estado de direito democrático,
absolutamente deteriorado.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Quantos
anos Stroessner ﬁcou no poder?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Stroessner,
25 anos; Fidel Castro, 50 anos. O processo eleitoral,
viciado. Enumero algumas das afrontas ao Estado de
direito democrático. Aliás, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu creio que o ideal seria o sobrestamento desse
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projeto até que o Estado de direito democrático fosse
restabelecido na Venezuela, porque, de forma direta ou
indireta, trata-se de compactuar com o regime vigente
naquele país. Trata-se de fortalecer, de transferir energia e, sobretudo, oferecer um palco para as estripulias
do boquirroto Hugo Chávez.
O desmonte das instituições democráticas; mudanças promovidas no processo eleitoral para beneﬁciar os seus candidatos; domínio da assembléia
nacional; desmonte do sistema judiciário pela criação
de novas cortes e mudanças nas regras de eleições
e nomeação de juízes.
O relatório da Organização dos Estados Americanos mostra inúmeras afrontas à Constituição. Perseguição aos meios de comunicação e a jornalistas;
centenas de emissoras são colocadas fora do ar, jornalistas são perseguidos; há o cerceamento à liberdade
de imprensa e de expressão; fechamento de um dos
maiores canais de televisão; perseguição à Globo Vision, por meio de mecanismos legais e burocráticos e
por intimidação pura e simples; ataques com bombas
e granadas às instalações da TV; ataques recentes a
jornalistas da oposição; encaminhamento à Assembléia
Nacional da Lei de Delitos Midiáticos, criminalizando
opiniões divergentes da política oﬁcial, atingindo jornalistas, conferencistas, artistas ou qualquer pessoa
que se expresse por qualquer meio; desrespeito aos
direitos humanos; perseguição à comunidade judaica venezuelana em desrespeito à Constituição, que
trata da liberdade de consciência e religião; operação
realizada em dezembro de 2007 contra a sociedade
hebraica de Caracas. Isso consta também do relatório
da Organização dos Estados Americanos.
Perseguição, ataques, ameaças e expulsão do
país de defensores de direitos humanos; instauração
de processo sem fundamentação, também no referido relatório da Organização dos Estados Americanos;
acusações e intimidações, dirigidas a ONGs defensoras de direitos humanos; as relações com a Colômbia,
que são relações excusas; o apoio às Farc e o risco
de incursões em nosso território.
As Farc têm sido um gravíssimo problema para
nosso País por ser responsável pelo tráﬁco de drogas
e de entorpecentes, que atinge milhares de brasileiros,
especialmente nossa juventude; o comportamento do
Presidente Chávez nas relações internacionais com
alguns fatos visíveis: ele é fomentador de conﬂitos, é
belicoso, é provocativo.
A sua interferência na política interna de outros
países, com ﬁnanciamento de campanhas de candidatos... Consta até que ﬁnanciou candidatos no Brasil
com recursos oriundos das Farc (matéria da revista
Veja há algum tempo relata essa possibilidade).
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Os ﬁnanciamentos de candidatos e campanhas
em outros países, como o apoio ao Presidente Zelaya,
com o comprometimento inclusive da Embaixada Brasileira mais recentemente; Internacionalização na região
de conﬂitos extracontinentais, em razão de atitudes
provocativas aos Estados Unidos e a Israel e aliança
com países como Líbia, Irã e Coréia do Norte; a adoção de ações controversas com a proposta de inclusão,
na última reunião da Unasul de uma declaração sobre
“responsabilidade ética da imprensa” em nosso Continente, rechaçada veementemente pelo Uruguai e pelo
Chile; a utilização da renda do petróleo para fomentar
divisões entre países do Continente. Foi a Venezuela
que deu suporte técnico à Bolívia no confronto com o
Governo brasileiro. Desrespeito a acordos e normas
internacionais imperando a vontade do Presidente. O
Governo Chávez pauta a sua relação com os países
amigos e inimigos... É uma relação conﬂituosa com
países amigos e com países inimigos.
A pergunta que cabe aqui nesta hora é a seguinte: se houver uma mudança na política do Brasil,
como se comportará Hugo Chávez em relação ao
nosso País?
Hoje, a relação de Hugo Chávez com Lula é de
companheirismo. Mas imaginemos que a oposição
vença as eleições no próximo ano. Como será essa
relação de Hugo Chávez com o nosso País?
Há insegurança jurídica para os investimentos
brasileiros na Venezuela em função do estilo e do
comportamento do Presidente. Como se comportará Chávez no Mercosul com direito a veto? E se um
novo Governo no Brasil não lhe for do agrado, como
se comportará ele tendo direito a veto? Chávez quer
se integrar ao Mercosul ou quer subordinar o Mercosul
ao seu projeto bolivariano?
São perguntas importantes nesta hora.
O relatório do Senador Tasso Jereissati foi completo, estudou o assunto, investigou, ouviu, consultou
especialistas da área diplomática, ex-Presidentes da
República do nosso País e ofereceu um farto material
mostrando as inconveniências de aceitarmos a adesão
da Venezuela ao Mercosul.
É preciso resumir antes de concluir, destacando a
prioridade que se deve dar aos valores democráticos,
liberdade, democracia, direitos humanos, até porque,
se passarmos pelo caminho do interesse econômico,
não haverá prejuízos para o nosso País com a não
adesão da Venezuela ao Mercosul.
A Venezuela não planta, não produz quase nada.
Seria um tiro no pé qualquer represália daquele país
ao nosso no que diz respeito às relações comerciais. A
Venezuela não gosta dos Estados Unidos, mas vende
petróleo para os Estados Unidos. Não há hipótese ou
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risco de que o nosso País venha sofrer conseqüências
se eventualmente o Senado Federal rejeitar a proposta
de adesão da Venezuela ao Mercosul.
De outro lado...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Srª Presidente.
De outro lado, os prejuízos à democracia são
inevitáveis. O fortalecimento de um regime autoritário
é a consequência. O oferecimento de um palco com
grande visibilidade internacional para as ﬁrulas do Sr.
Hugo Chávez.
Não podemos compactuar com um regime que
condena oﬁcialmente a mídia, um regime de falsas acusações criminais, de violação persistente do processo
legal. Hugo Chávez transformou o sistema judicial penal
em arma. Os ataques ao Judiciário são...
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – (...) perseguição moral, legal e física.
Portanto, Srª Presidente, vou concluir, no tempo,
aﬁrmando que o Senado brasileiro prestaria serviço á
causa democrática se dissesse: voltaremos a discutir
esse assunto quando o estado de direito democrático
for restabelecido na Venezuela. Antes disso, não.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o
Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador.
Com a palavra o Senador José Agripino; logo
após, Senador Mozarildo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senadora Serys, que
preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
Senador Mozarildo, V. Exª que é de Roraima, vizinho
da Venezuela, vai, a seguir, falar e emitir a sua opinião. Tenho certeza de que... Pode até ser que neste
momento estejamos em posições divergentes – pode
até ser –, mas se estivéssemos para votar a inclusão
do Chile ou da Colômbia, também vizinha de V. Exª,
eu não acredito que houvesse um único voto divergente, que houvesse qualquer tipo de divergência. Se
estivesse para entrar no Mercosul o Peru, duvido que
houvesse discussão ou debate, ou a procrastinação
que está ocorrendo neste processo de avaliação sobre se a Venezuela entra ou não. Não pela Venezuela,
não, não, não, não, não. É pela circunstância; é pelo
jogo de prós e contras e pela avaliação de perdas e
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ganhos. Para quem? Para o bloco do Mercosul, onde
o Brasil está inserido.
O Brasil é o grande comandante do Mercosul.
Não é que nós queiramos que o seja, é que ele o é
pelo tamanho de sua economia, pelas relações que o
Brasil há anos e anos estabelece com os seus vizinhos,
com quem tem relações extremamente amistosas, e
pretendemos que continue a tê-las.
Ocorre, no entanto, que a Venezuela é presidida
por um cidadão que foi eleito pelo povo venezuelano,
por quem temos o maior apreço. Pelo povo venezuelano, nada a obstar; pela terra venezuelana, nada a
obstar. Eu adoro, nunca fui lá, mas adoro as fotograﬁas
de Aruba, da Ilha Marguerita, aquilo tudo.
Agora, o que ocorre é que a Venezuela é governada pelo Presidente Hugo Chávez, que não é nenhum
modelo de governante democrático. Uma das exigências para que um país pertença ao Bloco do Mercosul
é a cláusula democrática. Todos sabemos que a Suprema Corte da Venezuela tem maioria pró-Chávez,
porque teve a sua composição artiﬁcialmente feita por
indicações do Presidente Chávez para ter maioria na
Suprema Corte.
Sabemos que, no Poder Legislativo, a maioria
é acachapante, porque a oposição cometeu um erro:
absteve-se num dado momento, saiu do embate político e ele ocupou todo o espaço. A imprensa livre da
Venezuela é livre para inglês ver. A gente sabe que o
grande canal de televisão da Venezuela foi fechado, a
renovação da concessão não foi feita. A liberdade de
imprensa, de manifestação da livre opinião da Venezuela, é completamente comprometida. E, agora, recentemente, por conta dessas circunstâncias todas e do
domínio do presidente sobre o Congresso, foi aprovada
a possibilidade de reeleições sem ﬁm. A Venezuela,
portanto, por esse estado de coisas de domínio, é um
país onde a economia é ponteada por uma empresa
chamada PDVSA.
O presidente pode se eleger uma vez, duas,
três, quatro, cinco, dez vezes. E ele, uma vez Chávez
sempre Chávez – cesteiro que faz um cesto faz um
cento. Não muda, eu não tenho dúvida, é essa a máxima do mundo.
Muito bem. Aí é onde reside a minha preocupação.
A vinda da Venezuela de Chávez agrega tecnologia ao
Bloco do Mercosul? Se agregasse, era um ponto positivo. Onde é que a economia venezuelana é forte? Na
produção de petróleo. Ela é membro da OPEP, ela é
um grande reservatório de petróleo. A Venezuela está
montada sobre óleo.
O que é a PDVSA? É a estatal do petróleo. Ela
é moderna? Não. Ela não agrega tecnologicamente
nada à nossa Petrobras, ao nosso pré-sal. Nada! É
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uma empresa que, não sendo parceira dos contratantes, sufoca, compra, estatiza. A evolução tecnológica
da PDVSA tem algo a oferecer ao Brasil? Lamentavelmente não. Afora o petrodólar, produto da venda
em níveis de eﬁciência estacionados – para não dizer
muito baixos no plano internacional –, a agregação
tecnológica é nenhuma.
A Venezuela respeita uma cláusula fundamental
dos países que aderem ao Bloco do Mercosul, que é
a aceitação prévia aos acordos bilaterais que o Bloco
do Mercosul haja realizado? Um exemplo: o Bloco do
Mercosul, por decisão dos países membros – Paraguai,
Uruguai, Argentina e Brasil –, fez um acordo bilateral
com Israel. Está feito, aprovado. O Presidente Chávez
acabou de expulsar o Embaixador e toda a Delegação de Israel. Como é que ﬁca? Ele vai agregar-se ao
Bloco do Mercosul e vai mandar trazer de volta o pessoal que ele acabou de expulsar? Como é que ﬁca o
Mercosul nessa história? Como é que ﬁca a coerência
aos princípios de adesão?
A cláusula democrática é capenga, respeito aos
acordos bilaterais não há, agregação tecnológica não
existe. Não. Senador Romero Jucá, nós temos que
aceitar a Venezuela? Eu sei que V. Exª haverá de dizer
aqui, é claro, V. Exª tem que defender os seus pontos de
vista, que são os pontos de vista do Governo. Essa é a
nossa oportunidade de marcar a nossa posição. Eu sei
que V. Exª vai dizer: não, vou votar a favor do ingresso
da Venezuela porque não podemos desperdiçar um
parceiro comercial do tamanho da Venezuela.
Senador Mozarildo Cavalcanti, no mundo moderno, as parcerias comerciais são feitas por interesses de parte a parte. Não é o fato de um país estar no
Bloco do Mercosul que vá agregar, que vá catapultar
a relação comercial.
Quer ver em números?
V. Exª já ouviu, como eu já ouvi, muitos discursos
do Presidente Chávez. À época que o Presidente era
George Bush, a coisa andava na base do desaforo.
Agora, com o Presidente Barack Obama, a coisa começou light e já azedou.
A relação da Venezuela com os Estados Unidos,
eu não diria que é nenhum modelo de perfeição. É uma
relação ácida, para dizer o menos. E isso interfere na
relação comercial? Vamos aos números.
Eu mandei levantar, porque é importante que a
gente faça até um elemento comparativo entre os superávits comerciais na relação Venezuela/Estados Unidos,
Venezuela/Brasil, para que esta Casa conheça.
De 2004 para 2008 – são dados absolutamente
conﬁáveis –, a relação da Venezuela com o Estado
americano é uma relação conﬂituosa. Em 2004, os
Estados Unidos importaram da Venezuela, ou melhor,
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compraram da Venezuela US$24 bilhões e 920 milhões;
e venderam para os Estados Unidos US$4 bilhões e
767 milhões. O superávit comercial, portanto, dos Estados Unidos, que venderam mais do que compraram,
foi de US$20 bilhões.
A briga entre a Venezuela e Estados Unidos, a
briga Chávez/Bush, Chávez/Barack Obama vem de
longe. Em 2005, a briga existia, era pesada, mas o
superávit da balança comercial estava a favor dos Estados Unidos, porque o interesse do venezuelano era
comprar do bom vendedor americano, que oferecia
condições de competição e qualidade. Então, evoluiu de US$20 bilhões e 153 milhões, em 2004, para
US$27 bilhões e 557 milhões, em 2005; para US$28
bilhões e 131 milhões, em 2006; para US$29 bilhões
e 709 milhões, em 2007; e para US$38 bilhões e 813
milhões, em 2008.
Trinta e oito bilhões de dólares a mais de compra
da Venezuela aos Estados Unidos do que de venda
dos Estados Unidos para a Venezuela. Ou seja, a Venezuela compra de quem oferece melhores condições.
Compra dos Estados Unidos porque eles são capazes
de oferecer produtos a nível competitivo. E o superávit comercial saiu de 20 para US$38 bilhões em favor
dos Estados Unidos, com toda briga do Chávez com
o Bush, do Chávez com o Barack Obama. Trinta e oito
bilhões, apesar da briga.
E com o Brasil? Como a coisa evoluiu de 2004
a 2008? Com todo o carinho do Presidente Lula, com
todos os mimos feitos pelo Superministro Marco Aurélio Garcia, que...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Líder, quando
puder...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – ...se sobrepõe ao próprio Ministro das Relações Exteriores...
Eu já concedo um aparte à Senadora Kátia Abreu,
com muito prazer.
Mas eu queria oferecer os números da evolução
da balança comercial Brasil/Venezuela para comparar
com a balança comercial Venezuela/Estados Unidos,
que saiu de 20 para 38 bilhões. Em quatro anos, quase
dobrou: US$18 bilhões a mais.
Para encurtar, Senadora Kátia Abreu, em 2004,
o superávit comercial a favor do Brasil foi de US$1 bilhão e 270 milhões. Em 2008, foi de US$4 bilhões e
611 milhões, uma diferença, portanto, de US$3 bilhões
e 400 milhões.
Com os Estados Unidos, inimigo de Chávez, entre
2004 e 2008, o aumento do saldo da balança comer-
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cial, a favor da Venezuela, foi de US$18 bilhões. Com
o Brasil, o aumento a favor do amigo Lula...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Senador, eu estou preocupada porque são
dez minutos, o senhor já ultrapassou, e os Senadores
estão reivindicando.
Eu pediria a compreensão com relação ao tempo,
porque nós temos vinte inscritos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Eu já
concluo, Srª Presidente.
O aumento foi de menos de US$3,5 bilhões. O
interesse comercial é localizado pelas partes que se
interessam. A questão política, quando em jogo está
o interesse comercial, não existe.
Agora, só para completar, Srª Presidente, aí entra
a minha preocupação maior, nós não temos agregação
tecnológica, nós temos fratura em princípios básicos
do bloco do Mercosul, importamos uma democracia
capenga. Do ponto de vista comercial, está visto, está
claro pelos números que o que interessa é o interesse
das partes. Agora vamos importar alguém que os fatos
mostraram claramente que é um aglutinador – vou repetir –, aglutinador de posições contrárias ao Brasil.
Na hora em que a reﬁnaria da Petrobras na Bolívia
foi invadida, a primeira chegada solidária à Bolívia – à
Bolívia, não ao Brasil —, foi o Presidente Chávez.
Na hora em que houve o desentendimento entre
o Brasil e o Equador, o primeiro a solidarizar com o
Presidente Rafael Correa foi o presidente Chávez.
Na hora em que a desavença comercial entre
Brasil e Argentina acontece na linha branca, nisso e
naquilo, quem primeiro chega são os petrodólares da
Venezuela para comprar bônus do Tesouro argentino
para colocar a Argentina a favor de seus interesses,
contra o Brasil.
Na hora em que está em disputa a tarifa da energia
elétrica em Itaipu, quem chega para socorrer o Presidente Lugo é evidentemente o Presidente Chávez.
Vamos importar, então, um aglutinador de manifestações contrárias ao interesse do Brasil, importar um desnecessário e inconveniente aglutinador de
forças contra o interesse do Brasil para prejudicar os
nossos empregos?
Quem votar a favor vai, no futuro, responder por
isso. E vou votar contra, mas vou votar contra pelo interesse brasileiro, que enxergo claríssimo.
Ouço, com muito prazer, a Senadora Kátia
Abreu.
A Sra. Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada, Líder.
Obrigada, Srª. Presidente. Eu gostaria de fazer dois ou
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três comentários. Em primeiro lugar, é a primeira vez
que não foi negociada concessão tarifária. A Venezuela
tem a pretensão de entrar no Bloco, faz a proposta, sem
nenhum acordo, sem nenhuma discussão. Nós temos
que lembrar que o Mercosul não é uma união política;
o Mercosul é uma união aduaneira; e o Ministro Celso
Amorim sabe disso. Eu quero saber do que abriu mão
a Venezuela com relação a suas barreiras comerciais.
Nunca aconteceu isso num acordo bilateral de que se
tenha conhecimento. Segundo ponto: como a Venezuela vai cumprir a cláusula democrática se, cinco anos
atrás, o Sr. Hugo Chávez se declarou um comunista,
Sr. Presidente? E o terceiro ponto: e o poder de veto
que esse cidadão tem nos acordos? Ele comercializa
com os Estados Unidos em altos volumes de produtos
e de recursos, mas, com certeza, vai criar problemas ao
Brasil e ao Mercosul, que já não vai bem das pernas, e
vai impedir acordos bilaterais importantes que o Brasil
precisa fazer com os Estados Unidos e com a União
Europeia. Aqui se propagou, por vários Senadores,
que o Brasil exporta US$5 bilhões para a Venezuela.
Os Estados Unidos, que são o grande inimigo do Sr.
Hugo Chávez, importa da Venezuela US$20 bilhões,
apenas em petróleo. Nós exportamos US$5 bilhões, e
os Estados Unidos importam US$ 20 bilhões, sem nenhum acordo bilateral. Eu não sei, mas nunca ouvi falar
que a Venezuela ﬁzesse parte do Nafta. E por que ela
tem de fazer parte do Mercosul para continuar fazendo
comércio interpaíses? O que vai fazer forçosamente
o Brasil ser um grande exportador para a Venezuela,
assim como a Venezuela é para os Estados Unidos,
são as condições em que se encontra a Venezuela.
Quero lembrar que esse país, que se diz democrático,
apoiado pelo Itamaraty, estatizou 50 companhias privadas, 2,5 milhões de hectares de terras, criou mais
de 250 mil cooperativas para substituir as empresas
burguesas, segundo o Sr. Hugo Chávez. A produção,
portanto, caiu 40% e o número de funcionários dobrou.
Só 2% dos 2,5 milhões...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Senador José Agripino, V. Exª terá o tempo
necessário para concluir a sua reﬂexão, bem como a
Senadora Kátia Abreu. V. Exª terá 10 minutos, 15 minutos, quanto tempo for necessário.
A Srª. Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada, Sr.
Presidente. Eu ﬁco muito preocupada com essa condição. Como a Venezuela e o Sr. Hugo Chávez vão
provar e cumprir a cláusula democrática? A produção
das empresas que ele estatizou caiu 40% e o número
de funcionários duplicou. Como disse agora há pouco,
2% dos 2,5 milhões de hectares que ele desapropriou
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com a polícia armada – o MST lá é a polícia... Das cooperativas que foram criadas para substituir as empresas privadas, 96% das 250 mil cooperativas que Hugo
Chávez criou para substituir os empresários do país
já foram fechadas, Sr. Presidente, porque, para Hugo
Chávez, produtividade e rentabilidade são conceitos
do malfadado capitalismo. É inadmissível que nós possamos estar aqui hoje, no Senado da República do
Brasil, discutindo a entrada de um país que hoje tem
como Presidente – país que merece o nosso respeito, uma população que está sofrendo enormemente
–, um ditador que pratica uma democracia totalitária.
Infelizmente, há alguns regimes, Sr. Presidente, que
utilizam instrumentos democráticos para subverter a
própria democracia. Faz uma eleição, julga-se um país
democrático, torna-se um ditador e, depois, quer passear entre países que têm como objetivo a democracia. Para encerrar, Sr. Presidente, eu quero dizer que,
do ponto de vista psicológico, ele é um cidadão que
tem um desvio de caráter, com certeza. É um homem
que não ouve ninguém. É a característica de todos os
ditadores. Ele dita as normas, as regras, a opinião na
cabeça das pessoas, o que as pessoas devem fazer
e o que não devem fazer. Ele tem um problema de caráter que pode ser, claro, um narcisismo até patológico e que pode prejudicar muito o Mercosul e o Brasil,
porque, se ele sofrer de um narcisismo patológico, Sr.
Presidente, só tem uma tese na cabeça: só venha a
mim; ao resto, nada. É com esse cidadão, é com essa
ﬁgura nociva à democracia que nós estamos aqui perdendo tempo, no Senado da República, dos Senadores.
Eu ﬁco envergonhada diante do Brasil, que tem tantos problemas que precisam ser debatidos e votados
por nós – com todo respeito a todos os colegas –, e
nós, aqui, apreciando o comportamento e a vida de
um ditador reconhecido, um ditador contumaz, reconhecido por todo o Planeta. Muito obrigada. Parabéns
pelas suas palavras.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senadora
Kátia Abreu, eu que cumprimento V. Exª pela riqueza
de detalhes com que, com seu aparte, V. Exª agregou
à minha manifestação. Mas, de tudo que V. Exª falou,
do ponto de vista político há uma citação que merece
relevo, merece destaque ou ser colocada em manchete.
Dentro das regras do Mercosul, os países que aderem
e são aceitos adquirem o poder de veto. Isso é muito
sério e muito importante.
Eu aduzo a colocação que V. Exª faz à minha
preocupação. Veja bem: o bloco do Mercosul, Senador
Geraldo Mesquita, não vai muito bem das pernas, anda
aos trancos e barrancos. Como todo bloco comercial
que reúne países terceiromundistas com economia
emergentes, caminhando para a estabilidade, ele tem
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grandes diﬁculdades como bloco comercial. Mas, como
bloco político, não tem diﬁculdade maior. A relação do
Brasil com a Argentina, afora a disputa do futebol, é
uma relação positiva; do Brasil, com o Uruguai, idem;
do Brasil com o Paraguai, idem.
Muito bem! Você agrega, agora, o Presidente
Hugo Chávez com a sua Venezuela. Repito, o Presidente Hugo Chávez com a sua Venezuela, porque
gostaria muito que fosse a Venezuela sem o seu Presidente Hugo Chávez. Não estaríamos aqui discutindo.
Vamos ter problemas políticos seguidos.
Cesteiro que faz um cesto faz um cento. Eu vou
repetir: na hora em que invadiam a reﬁnaria de petróleo da Petrobras na Bolívia, a primeira ajuda que chegou lá, a primeira solidariedade foi a do Presidente
Chávez contra o Brasil. Na hora em que o Presidente
Lugo botou as unhas de fora, pleiteando uma mudança no acordo da Itaipu binacional, de 1977, mudando
as regras do jogo estabelecido lá atrás e querendo
reajuste nas tarifas de energia elétrica, a primeira manifestação solidária, não ao Brasil, mas ao Paraguai
– contra o interesse brasileiro, a favor da diminuição
do nível de emprego no Brasil pela elevação do custo
da energia –, foi a do Presidente Chávez. Na hora em
que se estabeleceu um conﬂito do tipo “paga ou não
paga”, “entrega ou não entrega” a obra no Equador,
envolvendo uma empresa construtora brasileira, a primeira manifestação desnecessária, desnecessária, a
favor do Equador, foi a do Presidente Chávez contra o
Brasil. Na hora em que a Argentina tem uma disputa
comercial ou de qualquer ordem com o Brasil – linha
branca, calçados –, quem primeiro chega para se solidarizar contra o interesse do Brasil é o Presidente
Chávez. Aí se incorpora a Venezuela, e com ele vem
o problema político do aglutinador com seus petrodólares dos interesses contra o Brasil.
Senador Geraldo Mesquita, o mundo inteiro sabe
que o Brasil, que se fala que é – e eu desejo que seja
– a bola da vez, tem uma economia crescente, uma
economia que podia ser muito maior, mas é crescente.
E são hegemônicas no Continente as manifestações de
“inveja”, disputas entre os países da América do Sul e
o Brasil; que são decorrência natural. E o que é preciso
é que exista uma relação cordial, politicamente destravada, sem animosidades explicitas nem estimuladas
para que o Brasil possa continuar na sua caminhada
de boa relação com os países da América do Sul.
Agora, se você importa o elemento desagregador,
você vai criar um problema seriíssimo nas relações de
um bloco comercial que já não vai tão bem, como o
Mercosul. Para quê? Para quê? Pelo amor de Deus!
Por que essa obstinação do Brasil? Não pelo parceiro
comercial. Está aqui! Os Estados Unidos não são par-
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ceiros políticos coisa nenhuma, são uma nação com a
qual há um conﬂito permanente, e cresceu 18 bilhões
de dólares na relação comercial a favor da América
entre 2004 e 2008. Nós crescemos 3,5 bilhões! Onde
é que está essa vantagem? A vantagem está no interesse de parte a parte. Havendo interesse de parte a
parte, a venda é feita, a compra é feita.
Agora importar um problema político, para prejudicar o nível de emprego no Brasil, a desagregação
de um bloco... Daqui a pouco, como eles terão direito a
veto, nas relações do Mercosul com a União européia,
do Mercosul com o Japão, do Mercosul com os Estados
Unidos, vai se obrigar o Brasil a ser solidário em nome
de um veto com posições que podem ser esdrúxulas
por conta da posição de um presidente cujos métodos
conhecemos, que é o Presidente Chávez. É isso que
se quer para o Brasil? Importar complicador? É contra isso tudo que eu me manifesto e o meu partido vai
me manifestar. É a favor do interesse brasileiro. Não é
contra a Venezuela, é a favor do Brasil.
Ouço, com muito prazer, se V. Exª permite, Presidente, a palavra do Senador Raimundo Colombo.
O Sr. Raimundo Colombo (DEM – SC) – Senador Líder José Agripino, eu estava inscrito para falar,
mas uso parte do meu tempo apenas para fazer um
aparte – por isso, peço a benevolência de S. Exª o Sr.
Presidente – para cumprimentar V. Exª, que enfoca, de
forma clara e profunda, exatamente a situação que, de
certa forma, para nós, é constrangedora, porque não
estamos votando contra a Venezuela; pelo contrário.
Estamos votando contra o Governo da Venezuela, que
não merece, por não cumprir, de forma clara e objetiva,
um preceito básico e essencial que é a democracia.
E não há democracia, porque democracia não é apenas o ato de votar. É muito mais que isso. É o funcionamento das instituições, o seu resultado, a liberdade
das pessoas e das instituições, como, por exemplo, a
imprensa. Acompanhamos, pela imprensa nacional,
os fatos que ocorreram na Venezuela que intimidam
parte da imprensa e que já tiraram o direito de outra.
Portanto, dentro desse principio básico, dar o direito
de veto a um governo nessa condição é um absurdo!
Então, o que proponho ao Governo é o bom senso de
não nos obrigar a votar agora, exatamente porque o
Paraguai ainda não votou. A questão está tramitando
lá e, enquanto isso não ocorrer lá, a nossa decisão
aqui não tem a urgência de ser votada agora. Esperamos que esse processo evolua. Nós somos a favor
da Venezuela, que é um país parceiro, historicamente
extraordinário, que tem todas as condições, mas não
com o Governo Chávez, com seu absurdo descontrole
e a sua falta de liberdade. Senador José Agripino, eu,
quando era jovem, tinha aquela utopia do processo fe-
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chado, e aquela realidade da universidade; então, fui a
Cuba conhecer aquela realidade lá. A minha decepção
foi muito grande porque as pessoas não têm liberdade
e, ao não ter liberdade, não têm felicidade, não têm
segurança; elas têm medo. E aquela experiência fez
com que eu ﬁrmasse de forma muito profunda as minhas convicções. Nada é mais importante para uma
sociedade que a liberdade. E, infelizmente, o Governo
Chávez é o contrário disso. Por isso eu cumprimento V.
Exª, parabenizo pelo pronunciamento e me associo a
V. Exª na mesma linha. Eu, também, se tiver que votar,
voto contra o ingresso da Venezuela neste momento
por causa do seu governo e não pela Venezuela.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Obrigado, Senador Raimundo Colombo. V. Exª sempre muito moderado, sempre equilibrado, com posições, com
argumentos consistentes, sem arroubos, porque não
nos cabem aqui arroubos. Nós estamos querendo o
melhor para o Brasil, estamos querendo fortalecer o
Mercosul, nós estamos querendo linhas de coerência
e não trazer para o bloco do Mercosul complicadores
e incoerência. E é o que eu defendo.
O que eu quero é que o Mercosul, que, repito,
anda com diﬁculdade, cresça com a perspectiva econômica do mundo, que, saindo da crise, vai voltar a
crescer. Agora, se no momento em que voltamos a
crescer, nós, desnecessariamente, importamos um
complicador político, um agregador de forças contra o
interesse do Brasil, estamos marcando um gol contra
o País, e esse gol contra, com o meu voto, não se vai
se marcar. Eu voto contra a Venezuela do Presidente
Hugo Chávez neste momento ingressar no Mercosul.
Durante o discurso do Sr. José Agripino,
a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Com a palavra o ilustre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, pela geograﬁa, não
tenho como ﬁcar contra, neste momento, a entrada
da Venezuela no Mercosul. Digo isso como Senador
de Roraima, porque o Estado de Roraima é colado
na Venezuela, e compramos de lá a energia elétrica
e até a comida. Toda semana, todo ﬁm de mês, as famílias vão à cidade de Santa Elena de Uiarén fazer o
seu rancho mensal, encher o tanque de gasolina, que
lá custa menos de R$0,50 o litro. Então, na verdade,
é uma pena estarmos nessa dicotomia. Ou o Senado
vota “sim”, ou vota “não”.
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Na Comissão de Relações Exteriores, estabelecemos um debate muito amplo, e o voto do Senador
Tasso Jereissati é perfeito, pois colocou todas as cláusulas que a Venezuela não cumpriu, tanto econômicas
quanto jurídicas, sem falar nas democráticas.
A questão aqui, para resumir, é a seguinte: temos um acordo bilateral com a Venezuela que vai até
2011, mas o Presidente Lula não quer deixar que isso
aconteça depois que terminar o Governo dele. Daí a
urgência, daí a pressão descabida na Comissão de
Relações Exteriores fazendo todo o tipo de confusão
para aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul.
Então, é aquela história: às vezes, quer-se uma
coisa, mas em que condições se vai aceitar isso? De
qualquer maneira? De qualquer jeito? Sujo, capaz
de dar problemas? Não. Tem-se de aceitar as coisas
quando estiverem bem claras. Por isso, primeiramente,
temos de desmistiﬁcar. Temos um acordo bilateral com
a Venezuela que vai até 2011. Além disso, como disse
o Senador Colombo ainda há pouco, a Venezuela só
entrará no Mercosul depois que o Paraguai aprovar o
acordo. Não aprovou; pelo contrário, o Poder Executivo retirou do Congresso a mensagem, porque viu que
seria derrotado.
O que nós estamos fazendo aqui é um papel de
“tratoraço” do Presidente Lula, que anuncia o dia em
que vai ser votado na Comissão de Relações Exteriores,
porque ia para a Venezuela no dia seguinte; anuncia
que vai ser hoje a aprovação. E estamos à mercê de
um desejo pessoal do Presidente de ordem que nem
comercial é, porque se temos saldo hoje comercial,
com o acordo bilateral que está em vigor, não haveria
nenhum problema em mantermos esse acordo e discutirmos em profundidade o ingresso da Venezuela.
Então, é muito importante que tenhamos aqui algumas coisas em mente. Primeiro, ouvi na Comissão
de Relações Exteriores o debate e aqui também: “Não
estamos votando em Hugo Chávez.” Há uma unanimidade no sentido de que Hugo Chávez “não presta, mas
eu gosto de você” – como diz a música. Desse modo,
temos de votar de qualquer forma. Como também já
foi dito aqui, quanto tempo vai ﬁcar o Sr. Hugo Chávez
na Presidência da Venezuela?
Pela constituição dele, que ele aprovou, o tempo
que ele quiser. Do jeito que ele comanda a “democracia”
da Venezuela, vai ﬁcar o tempo que ele quiser.
Portanto, eu quero aqui deixar bem clara a minha posição. Fiz um voto em separado na Comissão
de Relações Exteriores, que eu vou ler aqui, para ﬁcar
bem claro, principalmente para as pessoas do meu Estado, para que amanhã certas pessoas não distorçam
a minha posição nesta matéria.
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E vou repetir aqui o voto em separado que apresentei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.
Voto em separado nos termos a seguir:
1. Tendo em vista que a aceitação da Venezuela no Mercado Comum do Sul, Mercosul,
será de grande importância para a consolidação desse bloco econômico a nível mundial –
mas não precisava ser agora, não precisava
ser agora;
2. Relevando-se também o fato de que o
Mercosul existe antes do atual Governo venezuelano e permanecerá depois deste – aliás,
se quando começou o Mercosul a Venezuela
tivesse entrado logo, talvez ela não tivesse um
Hugo Chávez hoje na Presidência;
3. Ressaltando a importância do cumprimento do art. 1º do Protocolo de Ushuaia,
parte integrante do Tratado de Assunción, por
todos os membros do Bloco – e aqui, qual é?
É a cláusula democrática. E como disse muito
bem o Senador Colombo, democracia não é
só eleição não, é o funcionamento de todas as
instituições democráticas na sua integridade,
e na Venezuela não existe isso;
4. Destacando-se, também, o fato do não
cumprimento do estabelecido na regulamentação do art. 20 do Tratado de Assunción, através
da Decisão nº 28, de 2005, do Conselho do
Mercosul, voto pela aprovação do Protocolo
da Adesão da Venezuela ao Mercosul, após a
adequação deste ao preceituado na Decisão nº
28, de 2005, do Mercado Comum, e pelo sobrestamento do Projeto de Decreto Legislativo
nº 430, de 2008, até que sejam efetuadas as
modiﬁcações necessárias ao ﬁel cumprimento do Tratado de Assunción no que tange ao
ingresso do novo membro ao Bloco.
É verdade que isso aqui não pode prevalecer,
porque aqui vai ser “sim” ou “não”; vota “sim” ou vota
“não”. Mas acontece que eu quero ter a tranquilidade
com a minha consciência de que não votei aqui por
ideologia, eu não votei aqui só pela geograﬁa do meu
Estado, porque também esses números que apresentam são números manipulados. Porque – olhem – 4
bilhões de saldo. Com quem? Com quem? Com São
Paulo e Minas Gerais, praticamente. Do Estado do
Senador João Pedro, que vende alguns milhões, até
celular o Hugo Chávez proibiu de importar.
Então, na verdade, estamos diante de um quadro
que lamento, feito às pressas, na correria, com data
marcada, para fazer propaganda ideológica. Só isso.
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Não há verdadeiramente aqui o interesse comercial
de fato. O meu Estado mais compra da Venezuela do
que vende para ela. Compra energia, compra comida,
como disse, compra gasolina, compra tudo. É um Estado pobre. Então vende o quê? Muito pouco.
E já que o Senado aprova isto aqui, e vou ter que
votar “sim”, porque não tenho outra alternativa, não há
como o meu voto em separado ser apreciado, então
vou votar “sim”, mas “sim” com todas as ressalvas que
estou fazendo aqui. Porque, amanhã, não quero ouvir
dizerem que o Senado aprovou, o Senador Mozarildo
votou a favor, aplaudindo o ingresso nas condições
que estão sendo propostas. Voto “sim” com todas essas ressalvas, e consciente de que vamos ter muita
dor de cabeça, porque o ingresso da Venezuela vai
representar, enquanto Chávez existir – o que pode durar décadas – como Presidente da Venezuela, muita
complicação. E eu espero que aqueles que vão votar
“sim” por convicção completa não se arrependam. Estou votando “sim”, mas com pouquíssima convicção de
que devesse fazê-lo.
Lamento não ter a opção outra que fosse de emendar esse acordo, porque um acordo feito só para fazer
média, e média aqui na América Latina, porque foram
citadas aqui pelos oradores que me antecederam as
complicações que virão do relacionamento do Mercosul com outros países, com outros blocos – foi citado
Israel, mas há tantos outros aí com quem poderemos
ter grandes problemas.
Deixo, para terminar, Sr. Presidente, bem claro, como diz aquela música, “apesar de você, amanhã será outro dia”. Espero que, apesar do Chávez,
amanhã a Venezuela viva um outro dia. Eu conheço
a Venezuela de longas datas e sei – estive há pouco
tempo em Margarita e em Caracas, onde conversei
com motoristas de táxis, com funcionários de hotel –
que lá há uma revolução engasgada com a situação
que eles vivem.
Eu lamento muito que nós estejamos aqui com
data marcada para aprovar matéria de tamanha responsabilidade como esta.
Portanto, quero manifestar o meu “sim” inconformado, o meu “sim” não satisfeito. Eu, como médico,
aprendi que você tem que salvar o doente de qualquer
forma, mesmo que às vezes tendo que amputar um
membro desse paciente. E, nesse caso, sinto como se
eu tivesse amputando dentro de mim mesmo as minhas convicções para votar um “sim” para que o povo
de Roraima não diga que o seu Senador votou contra.
O meu “sim” é um “sim” com letras minúsculas.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Com a palavra o ilustre Senador Wellington
Salgado de Oliveira.
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Meu Presidente Marconi Perillo, ex e futuro Governador, demais Senadores, tive a oportunidade de ﬁcar
sentado no meu lugar ouvindo todos os discursos que
foram apresentados aqui. E a todo o momento se fala
em questão ideológica, “Ah! Porque Hugo Chávez é
ditador, Hugo Chávez não respeita a democracia...” E
eu aproveitei, enquanto todos falavam, para ﬁcar consultando no Google, Senador Valadares, e vi que os
Estados Unidos, Senador Camata, são o país que mais
sofre na mão de Hugo Chávez. Ele maltrata todo dia
a Casa Branca. No entanto, os Estados Unidos continuam com uma relação comercial com eles em torno
de U$40 bilhões.
Existe algum país com uma democracia tão bonita como a americana? Não. No entanto, não se discute isso.
Outro dia, há muito tempo, ouvi uma declaração
de que Hugo Chávez estava queimando a bandeira
americana. Na época o Presidente era o Bush, que
dizia: “Desde que ele continue me vendendo petróleo
a preço de mercado, eu não faço questão nenhuma”.
Então, o que está acontecendo hoje? Hoje o que
importa é o que você vai falar em casa. Eu vim para cá
para representar Minas Gerais. Quero saber o seguinte:
a Venezuela no Mercosul é bom para Minas Gerais?
O Hugo Chávez hoje é bom para Minas Gerais? Porque eu tenho que dar satisfação em casa, Senador
Camata. Desse negócio de dar satisfação em casa V.
Exª entende bem. A gente, às vezes, chega, faz alguma coisa e tem que dar satisfação em casa.
Então, enquanto acontecia essa série de discussões ideológicas, eu sentadinho ali, Senador João
Pedro, comecei a pensar: qual é a relação entre o Estado que represento, Minas Gerais, e a Venezuela? Vi
aqui alguns grandes líderes do Norte e Nordeste baterem em Hugo Chávez. Mas Hugo Chávez está com
um projeto para colocar ﬁbra ótica em todo o Norte e
Nordeste para poder melhorar a Internet naquelas regiões. Hugo Chávez está ajudando a investir no polo
em Pernambuco.
Ora, por que vamos falar, maltratar? Por que isso?
O que é? É questão ideológica? Não pode entrar por
causa disso? Outro dia estávamos lá – até hoje estou
vestido como o Zelaya – e vimos o Zelaya naquela foto
deitado, na nossa Embaixada, com chapéu, vestido de
branco, como estou aqui agora. Eu tomei uma raiva.
E, conversando com o Senador Camata, falei: esse
cidadão deitado na minha Embaixada com chapéu!
E a Oposição falou: “O nosso Governo brasileiro não
podia entrar nas questões internas de Honduras, não
podia jamais ter recebido o Zelaya”. E eu achei interes-
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sante essa posição da Oposição. Eu falei: sabe que a
Oposição tem razão, nós não podíamos ter nos metido
nesse problema. Até, se formos interpretar, vamos ver
que existia base constitucional para tirar o Zelaya.
E agora, na questão do Hugo Chávez, a Oposição
vem e fala justamente o contrário. Se nós não podíamos interferir na questão de Honduras, por que nós
podemos interferir na questão interna da Venezuela?
Então, não adianta. Aqui no Senado Federal conseguese inteligência e conhecimento, mas às vezes encontrase também incoerência. Essa é uma incoerência total.
Por que nós não podemos interferir nas questões de
Honduras, porém vamos interferir nas questões internas da Venezuela? No momento que ocorre essa interpretação diferente para os mesmos fatos pela Oposição, ai eu vejo: bom, a questão é ilógica. Já vi que o
Senador ACM pediu um aparte, eu vou esperar e vou
dar o aparte para ele com todo prazer.
O que acontece? A questão é ilógica, a questão
é meramente ideológica. E eu aproveitei, entrei na Internet, enquanto ouvia uma série de discursos, e fui
ver qual o comprometimento da Venezuela com Minas
Gerais. Está aqui: transportes e componentes, a Venezuela compra de Minas Gerais US$255 milhões; produtos metalúrgicos, a Venezuela compra de Minas Gerais
US$46,9 milhões; máquinas e aparelhos mecânicos,
a Venezuela compra de Minas Gerais US$45,760 milhões; material elétrico-eletrônico, US$21,78 milhões;
produtos têxteis, US$5,53 milhões – com certeza, aqui
está a empresa do nosso Vice-Presidente exportando
para lá também; papel e celulose, US$3,98 milhões;
produtos químicos,US$3,3 milhões; carne, US$1,83
milhão; madeiras e manufaturados, US$725 milhões;
calçados, US$459 milhões.
Principais exportações para a Venezuela: carros
e carnes. Falei da questão da ﬁbra ótica. Existe ainda
um potencial de cooperação identiﬁcado na seguinte
área: produção de leite. Existe um interesse na produção de leite. Outro dia, para falar em Oposição, não há
acordo entre Minas e São Paulo na Oposição porque
não pode mais haver política de café com leite, já que
Minas hoje tem café e tem leite. Por isso não há acordo.
Se existe interesse na produção de leite, há interesse
em Minas Gerais. Na criação de gado leiteiro também,
a Venezuela tem interesse. Em Minas também temos
gado leiteiro. Os venezuelanos estão especialmente
interessados nas indústrias de aço. Ora, aço é Minas
Gerais. Pará também. Alumínio e auto-peças.
Muito bem, senhores, estou aqui para defender
Minas Gerais. No que é bom para Minas voto a favor.
A questão restante é meramente discussão ideológica que, no mundo de hoje, não funciona mais. Se
fosse assim, a Oposição tinha que fazer discurso aqui

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

contra a China. Eu não vejo discurso contra a China,
que é um grande parceiro nosso. Na China tem democracia? Não vejo ninguém falar aqui contra a China. Aí
pegam agora o nosso “amigo” Hugo Chávez... e não
sou PT não, eu apenas observo os dados e vejo o que
é bom para o Estado que eu represento.
Então não me venham aqui pedir para votar contra a entrada da Venezuela no Mercosul. Não vou votar.
Vou votar a favor por interesse de Minas Gerais. E os
governadores e políticos, Senadores e ex-governadores
que estão aqui, do Norte e do Nordeste, se o voto fosse
secreto, eles votariam pela Venezuela, tenho certeza
disso, mas, como é voto aberto, em função da questão
partidária, da questão de alinhamento partidário, vão
votar contra a entrada da Venezuela no Mercosul.
Eu vou votar a favor e vou votar feliz para poder
falar bem quando chegar em casa, lá no Triângulo
Mineiro.
Concedo agora um aparte, primeiro ao Senador
Camata e, depois, a V. Exª.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Wellington Salgado, pedi o aparte para combinar em
gênero, número e grau com V. Exª. Porque há uma distorção que principalmente uma determinada imprensa
faz da pessoa, da personalidade do Hugo Chávez. É
um pouco falastrão? É. Às vezes fala demais? Fala.
Disseram: “Ah, ele fechou uma estação de televisão.”
Não é verdade. Venceu o prazo que a estação tinha
para atuar e ela não renovou o prazo. Pela lei venezuelana, cumprindo a Constituição venezuelana, se
baixou um decreto, que não foi nem dele, foi do Ministro das Comunicações, impedindo-a de funcionar. Há
poucos dias, andou prendendo os banqueiros, mas,
pelos juros que os banqueiros andam cobrando aqui,
uns já deviam estar presos até aqui também. Veja V.
Exª que eu não gostei muito da atuação dele quando
ele plantou o tal do Zelaya na Embaixada do Brasil.
Aquilo ali foi uma jogada. Culpa da Abin, que não percebeu. Está aquela desorganização lá até hoje. Não
se tira aquele homem de lá de jeito nenhum. Mas, na
verdade – V. Exª tem razão –, nós estamos fazendo
um acordo com a Venezuela, com o povo venezuelano,
com o progresso da América Latina. É outra coisa. O
Chávez tem algum defeito, às vezes, se exageram os
seus defeitos aqui, às vezes não se entende bem o
que foi feito lá, às vezes se distorce uma declaração
dele. Distorcem até do Presidente Lula muitas vezes.
Mas, neste momento, nós estamos analisando acima
desses fatos, acima disso. Vai passar o Sr. Chávez, vai
passar o Sr. Lula, nós passaremos, mas espero que o
Mercosul continue dando força a toda a América Latina para que aumente o intercâmbio entre os países
e melhore a situação do seu povo. Todas essas coi-
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sas são importantes de serem observadas – e não só
um defeito ou uma colocação que se faz sobre o Sr.
Hugo Chávez sem, às vezes, a gente ter o direito de
penetrar naquilo que aconteceu de verdade. A maioria dos fatos – V. Exª sabe – aparecem distorcidos na
imprensa brasileira, que quer conduzir o Senado para
votar o que a imprensa brasileira quer. Nós temos que
votar o que é bom para o Brasil e não o que determinado tipo de imprensa quer para o Brasil. Acho que a
nossa missão aqui, analisando isso, vendo o interesse
do Brasil, o interesse que é conduzido pelo Presidente Lula, é votar para que esse país se agregue. E não
só ele, mas, futuramente, o Chile, os outros países da
América do Sul, fazendo o que a Europa fez de maneira tão bonita e que o Pedro Simon acentuou tão bem
aqui, depois de uma guerra daquelas, e que podemos
fazer paciﬁcamente aqui. Parabéns a V. Exª, que olha
os interesses de Minas, mas os interesses de Minas
são os do Brasil também.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Camata. V.
Exª sabe que, quando um Senador como eu, há quatro anos e meio nesta Casa, recebe um aparte de um
Senador com a história de V. Exª – que eu, antes de
entrar em política já conhecia a história de V. Exª no
Espírito Santo – e ainda concordando com a minha
posição, é realmente um momento para a gente guardar o resto da vida.
Sinto-me muito honrado com o aparte, que concorda com o meu posicionamento. Mas, falando em
concordar, não pode ﬁcar só na concordância.
Concedo um aparte ao Senador ACM.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – V. Exª tem o tempo que necessitar para concluir sua reﬂexão e dos inúmeros colegas que o estão
aparteando.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Wellington Salgado, permita-me discordar de V.
Exª em alguns pontos. Por exemplo, V. Exª falou que
nós queríamos interferir nas questões internas da
Venezuela. Não é verdade. Nós queremos interferir
nas relações da Venezuela com o Mercosul, de que
nós fazemos parte. É a admissibilidade da Venezuela
que está em jogo. Não é interferência nas questões
internacionais, como, aliás, acontece ao contrário. O
Sr. Chávez é que gosta de dar penadas em relação
às coisas do Brasil, dando palpites, opiniões que ele
não deveria estar dando. Isso acontece ao contrário.
Outro ponto que eu gostaria de falar. Ajuda de Chávez
ao Brasil? Eu não conheço ajuda de Chávez. Ajuda?
Aliás, o Brasil é um País muito maior que a Venezuela.
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Não está precisando de ajuda da Venezuela. Ele pode
ser parceiro comercial. Mas ajuda?
E outro ponto também que eu gostaria de levantar
– e não gostaria de me demorar – é que V. Exª falou
que nós, do Nordeste, se tivéssemos condições de votar secretamente, votaríamos a favor. De jeito nenhum!
Eu voto com convicção. O meu voto desde o começo,
desde que esse assunto estava na Câmara dos Deputados, meu voto era contrário e permanece contrário.
Enquanto o Sr. Hugo Chávez, com os métodos antidemocráticos dele, continuar à frente da Venezuela, querendo inﬂuir na América do Sul – e, aliás, neste ponto,
o Presidente Lula tem sido permissivo –, eu estarei na
posição contrária à entrada da Venezuela no Mercosul.
Enquanto tiver Hugo Chávez... No futuro, é outro assunto. Vamos discutir novamente e aí, talvez, teremos
outra condição, mas, agora, eu acho inviável.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Claro, Senador Osvaldo. Antes, porém,
só para concluir, quero dizer que sei do posicionamento
do Senador Antonio Carlos e sei também que, quando ele é ﬁrme, não muda nada. Tinha esperança de
que pudesse mudar. Tentei, mas, quando V. Exª está
ﬁrme, não muda de maneira alguma. Eu sabia que V.
Exª não mudaria o posicionamento. Esse é um voto
que eu não iria computar, se fosse secreto, como colocado a favor, porque eu conheço bem como V. Exª
trabalha em política, com posicionamentos ﬁrmes, que
não mudam jamais. E conheço a história genética de
V. Exª, então sei de onde vem.
Senador Osvaldo Sobrinho, tem o aparte V.
Exª.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Deputado
Wellington Salgado, quero dizer aqui que...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Só na próxima eleição deputado; nesta, ainda estou senador.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Desculpe. É o hábito...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Na próxima, eu gostaria de vir a ser.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – É o hábito.
É o hábito. Eu passei cinco mandatos como deputado,
então é problemático. Desculpe. Mas eu quero dizer
que concordo plenamente com o seu pronunciamento. Aliás, eu não poderia pensar diferente, até porque,
durante a minha vida toda, eu fui um homem que defendi essa integração do Cone Sul, da América do Sul
e defendi o Mercosul. Em todos os lugares aonde fui,
fazendo minhas palestras, conversando com o pessoal,
eu sempre defendi a importância de nós nos unirmos
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num bloco sul-americano no sentido de fazermos isso
aqui forte. Estamos disputando mercados na África, na
Ásia, em todos os lugares e esquecendo o mercado
que está bem aqui na nossa cara, bem aqui no nosso
quintal. Temos muito a oferecer e também a receber.
Então, eu acho que é o momento de aproveitarmos
essa oportunidade. Não me importa Chávez. Aliás,
não gosto de Chávez. Eu o considero prepotente, um
irresponsável... Agora, o povo da Venezuela é diferente. O País é diferente. Daqui a pouco, Chávez passa.
O que importa é que os países estejam unidos. Se o
Chávez falar as suas bobagens, não importa. Os países são muito mais fortes, vão trabalhar nesse sentido.
Daqui a pouco, ele se convence também de que não
pode fazer loucuras e que não há mais lugar no mundo
para loucuras. Acredito que estamos no caminho certo, temos que aprovar isso mesmo. É necessário para
a integração sul-americana. O Mercosul é importante
para o nosso mercado. Somos o país mais importante;
fazemos divisa com todos os países do continente, com
exceção do Chile e do Equador. Portanto, é o momento
de aproveitar essa oportunidade para unir forças, unir
essas riquezas e fazer com que possamos sair daqui
fortes para disputar outros mercados. Parabéns a V.
Exª. Eu seria incoerente com as minhas palavras, com
as minhas ações se não tivesse esse posicionamento,
independente de ser governo ou oposição.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho.
Tentarei ser rápido, até porque o nosso Líder Romero Jucá pediu que fôssemos rápidos. Eu queria fazer
uma colocação ﬁnal, já que o Presidente é bem democrático e me concedeu o tempo que eu precisasse.
A todo momento, a oposição, que tem uma visão
mais de resultados, mais voltada para números, sempre discutindo a questão de quanto é o endividamento... Eu queria dizer o seguinte:qual é o Senador de
oposição que, por acaso, é empresário e que tem um
bom diretor de empresa e que, se essa empresa se
chamasse Brasil e tivesse um Presidente com o nome
Lula, trocaria esse presidente para botar um outro diretor? Tranquilamente ele continuaria com esse diretor
chamado Lula na sua empresa chamada Brasil.
Agora, dentro da democracia que se prega, é
um direito de quatro anos com mais quatro, e não se
pode renovar, o Presidente Lula não quer, porque é
um grande democrata, se não ele acabaria virando
um Chávez também, porque o homem tem 80% de
aprovação, adorado, uma política internacional que
não aconteceu até hoje na história do Brasil, a ponto
de contestar outros líderes dentro dos países deles.
Porém, o Presidente Lula é um democrata. Ele não
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vai mudar a Constituição. São quatro anos com mais
quatro; então, ele está indo embora, e poderá voltar e
fazer o sucessor.
De toda maneira, Presidente, obrigado pelo tempo. E queria dizer o seguinte: para ter o que falar em
casa, Senador Suplicy, eu voto a favor da entrada da
Venezuela no Mercosul, porque é bom para Minas
Gerais e é bom para o Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Estou
de acordo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Srs. Senadores...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Eu queria só um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB
– GO) – Ele já concluiu o pronunciamento, Senador
Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Já concluiu? Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Eu gostaria de informar a Casa e aos Ilustres
Senadores e Senadoras que acabo de celebrar um entendimento com o Líder do Governo, Senador Romero
Jucá, e os Líderes da Oposição, Senador Agripino e
Senador Arthur Virgílio, no sentido de que, nesta sessão
de hoje, nós iremos esgotar a discussão da matéria.
Não votaremos a matéria na sessão de hoje. A matéria
será votada na sessão de terça-feira próxima.
Portanto, nós vamos concluir a discussão na sessão de hoje e, depois, vamos encerrar a Ordem do Dia,
transferindo essa matéria para a pauta da próxima terçafeira. Hoje, nós ﬁcaremos apenas na discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.
Convido o Senador Eduardo Azeredo para assumir, na condição de Presidente da Comissão de Relações Exteriores, a Presidência dos trabalhos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia
deixar de participar de um debate como este, cujo
resultado terá enormes repercussões no crescimento do MERCOSUL. Seja uma votação favorável, seja
uma votação rejeitando este acordo, teremos consequências. E eu espero que o resultado favorável venha
trazer resultados positivos para a realização desse
sonho de integração que nós almejamos: integração
política, integração econômica de todos os países da
América do Sul, na construção de um processo econômico, social e democrático para felicidade do povo
da América do Sul.
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Começo lendo uma declaração de um dos maiores
opositores, senão o maior opositor, líder da oposição
ao Presidente Chávez na Venezuela, que é o Prefeito
de Caracas, Antonio Ledezma, que, em visita ao Brasil, na Comissão de Relações Exteriores do Senado,
disse, em resumo, o seguinte:
Digo isso sinceramente: é preciso que o
Brasil e os demais países-membros aceitem a
Venezuela no Mercosul. E isso por uma razão
que me parece lógica: Chávez é muito mais perigoso isolado. Para nós, a Oposição, é importante que Chávez esteja na Comunidade Andina, na OEA, no Mercosul e em tantos outros
fóruns internacionais que possam pôr limites
às suas ações. Essa seria uma medida muito
positiva para a democracia venezuelana.
Sr. Presidente, uma declaração como essa, proveniente de um líder oposicionista da Venezuela, que
dirige a capital, Caracas, sem dúvida alguma, teve alguma repercussão no meu voto, na minha decisão, no
meu posicionamento.
Veriﬁcando a questão do isolamento, é preciso
que nós estejamos acordes com os ensinamentos da
História. Quem não se lembra do isolamento imposto à Alemanha após a I Guerra Mundial? As nações
vencedoras impuseram à Alemanha um calendário de
isolamento político, econômico e ﬁnanceiro de tal modo
que gerou entre a população um caldo de cultura que
terminou criando uma ﬁgura monstruosa que foi Adolph Hitler, que assumiu o poder e desencadeou uma
guerra, a II Guerra Mundial, na qual morreram mais
de 40 milhões de pessoas.
E quem não se lembra da crise de Cuba? O isolamento imposto pela OEA e pelos Estados Unidos foi,
a meu ver, um dos fatores responsáveis para a aceleração do apoio do regime de Cuba à União Soviética
e, consequentemente, Sr. Presidente, para a eclosão
daquela chamada crise dos mísseis, em que o Presidente dos Estados Unidos foi obrigado a intervir e
ameaçar a União Soviética com uma guerra nuclear de
proporções inimagináveis caso os mísseis não fossem
dali retirados. Quanto faltou para que o mundo mergulhasse novamente numa guerra? Sendo que, daquela
vez, seria uma guerra em que não teríamos o horizonte
da permanência da humanidade, com a utilização, por
ambos os lados, da guerra atômica.
Então, Sr. Presidente, um simples país como
Cuba, produtor e exportador apenas de açúcar, que
depende quase que exclusivamente de importações,
que não era e não é produtor de petróleo, que tem uma
economia fraquíssima, foi capaz, no entanto, de gerar
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uma crise internacional que a História registra como
uma das mais graves da Humanidade.
O que aconteceria, então, se não só o nosso
País...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, eu nem comecei. Ainda
estou na história. Houve Presidente aqui – não era V.
Exª – que perguntou quantos minutos o orador queria
falar. Eu não vou perguntar a V. Exª, mas, por favor, eu
preciso terminar a história.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Já coloquei mais cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pelo menos.
Então, Sr. Presidente... Aliás, eu nem almocei e
preciso ir a um almoço-jantar. Por isso, vou terminar logo,
daqui a pouco. Não se impaciente, Sr. Presidente.
Não perdi o raciocínio ainda.
Se Cuba foi capaz de gerar uma crise tamanha,
imagine se o Brasil, se os países da América do Sul,
como a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, e os Estados
Unidos isolassem a Venezuela. O que poderia acontecer? Coisas imprevisíveis. Notadamente quando se
tem à frente um homem de personalidade imprevisível,
autoritário, populista, com todos os defeitos que nós
já conhecemos, mas que não podem ser creditados
ao seu povo.
Com todos os defeitos que o Sr. Hugo Chávez
tem, as eleições de que ele participou, assim ou assado, foram reconhecidas pela OEA. O Presidente Jimmy
Carter esteve presente como observador e reconheceu a legitimidade das eleições, os seus adversários
vencidos reconheceram, e se o Congresso Nacional
hoje é monopartidário, se não é pluripartidário, isso
se deveu à ingenuidade das oposições, que não quiseram participar das eleições parlamentares. Foi um
erro que a oposição deve estar, Senador João Pedro,
amargando até hoje.
Mas não quero defender, em hipótese alguma,
nem quero entrar no mérito da democracia da Venezuela, porque a Venezuela, mesmo nos períodos
cíclicos do Brasil de democracia e de autoritarismo,
nunca contestou a nossa soberania, nunca entrou no
nosso contexto político interno, seja na época de Getúlio Vargas, seja na época de Geisel, seja na época
de Fernando Henrique Cardoso ou de Lula. A Venezuela sempre manteve laços diplomáticos e relações
bilaterais de vantagem com o Brasil do ponto de vista
comercial.
Para concluir, Sr. Presidente, a Venezuela é a
terceira economia da América do Sul, com um PIB
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equivalente a US$320 bilhões, relativos a 2008, uma
economia que não pode ser desprezada. Quanto à
presença da Venezuela no Mercosul, todos os países
que dele participam são democráticos e têm regimes
democráticos consolidados. Jamais a presença de
Hugo Chávez interferiria em nossos regimes. Antes,
pelo contrário, daríamos lições ao Sr. Hugo Chávez
de como se faz democracia – o Brasil, a Argentina, o
Uruguai e o próprio Paraguai, que estão hoje atuando
num sistema de liberdades democráticas.
Senador Casagrande, com a licença do Presidente, que está um pouco apressado.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Sr. Senador, ele tem razão, porque há muitos inscritos.
Estou inscrito e espero falar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu dei azar, porque foi no momento da
fome que eu fui falar. Está todo mundo com fome, e
foi neste momento que fui falar. Mas tudo bem. Já vou
encerrar depois do aparte de V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Mas entendo a angústia do Presidente. Estou inscrito
e vou falar. Mas acho que vou falar na terça-feira, porque há uma lista de inscrição muito grande. Entretanto, aproveitando a presença de meu Líder na tribuna,
quero registrar meu voto favorável à entrada da Venezuela no Mercosul, por algumas razões que detalharei na terça-feira. Primeiro, nós queremos incluir o
Norte do Brasil também no Mercosul. É fundamental
que os Estados do Norte possam se sentir integrados
à América do Sul e até, no futuro, à América Latina.
Segundo, o Brasil deve ter esse espírito e essa prática da integração. Terceiro, o Brasil e a Venezuela têm
uma parceria comercial importante. O Brasil é líder da
América do Sul, é líder da América Latina, é líder da
América, e, como líder, precisa exercer a sua liderança. E, às vezes, até para agregar, precisa passar por
cima de alguns comportamentos, porque o comportamento do Chávez não é adequado, o comportamento
do Chávez é um comportamento que nós temos que
questionar. Mas é a entrada da Venezuela, do Estado
da Venezuela no Mercosul. Eu acho isso importante,
mas detalharei de forma mais exata na semana que
vem. Mas agradeço muito a possibilidade que V. Exª
me concedeu.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Casagrande,
e na próxima terça-feira estarei aqui presente para também encaminhar a votação e votar favoravelmente ao
Brasil, votar favoravelmente ao Mercosul e ao processo
de integração deste continente, que precisa crescer e
se desenvolver e lutar em pé de igualdade, do ponto
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de vista econômico, social e político, com as demais
nações do mundo inteiro.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Valadares, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB –
MG) – Obrigado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Com a palavra, o Senador Marco Maciel.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Sr. Presidente, pela ordem, enquanto o Senador
Marco Maciel chega à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB
– MG) – Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para fazer o
registro de que hoje, na Comissão Especial que estava
discutindo o Código de Processo Penal, votamos o relatório, o meu relatório, o relatório do Senador Romeu
Tuma e dos demais Senadores que participaram da
sua elaboração, sob a Presidência do Senador Demóstenes Torres. Votamos o Código de Processo Penal,
que é um código importante. O Código de Processo
Penal, hoje, é instrumento da impunidade e poderá
ser um instrumento de combate à criminalidade. E a
minha expectativa, a expectativa do Senador Romeu
Tuma e de outros Senadores é que consigamos trazer
a plenário e votar esse código na semana que vem.
Quer dizer, é uma grande contribuição. O Senado fecharia com chave de ouro este ano, dando uma bela
contribuição. O nosso atual código é de 1941, e ele,
hoje, de fato, tem diversos instrumentos protelatórios
de processo. Temos condições de dar uma nova roupagem, e esse código seria, de fato, um instrumento.
Então, faço este registro.
O segundo registro que faço é que, hoje, comemoramos o Dia Mundial de Combate à Corrupção. É
importante lembrarmos isso aqui no Senado. O Senado
é uma das Casas de comando, ﬁscalização e controle.
Acho importante que lembremos, para que possamos
exercer cada vez mais este papel nosso aqui, como
Congresso Nacional.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador
Marco Maciel.
SEGUE NA ÍNTEGRA O PRONUNCIAMENTO DO SENADOR RENATO CASAGRANDE.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB
– ES) – Senhoras Senadoras, Senhores Senadores
no dia 9 de dezembro é celebrado o Dia Mundial de
Combate à Corrupção. Infelizmente, não vejo muitos
motivos para comemorar esta data, pois são cada vez
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mais constantes os casos de corrupção, tanto no âmbito público quanto privado.
Um dos exemplos mais recentes são as imagens divulgadas pela Polícia Federal em que mostram
membros do Legislativo e do Executivo do Distrito Federal recebendo dinheiro de empresários, em troca
de favorecimento em licitações públicas. As imagens
deixaram a sociedade perplexa e, ao mesmo tempo,
indignada. Além disso, as conseqüências para a política são muito negativas, pois traz à tona a velha sensação de que todos os políticos são corruptos, o que
não é verdade.
Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que a
quantidade de denúncias de práticas corruptas demonstra que a transparência e o controle social estão
mais fortalecidos, o que é extremamente importante
para amenizar este mal. Mas de onde vem a corrupção?
Por que a corrupção está enraizada na sociedade? É
possível acabar com práticas corruptas?
Segundo o teórico italiano Nicolau Maquiavel, a
corrupção existe desde que o mundo foi criado, ainda
nos tempos dos Jardins do Éden. Quando a serpente disse a Eva que poderia corner do fruto proibido,
mesmo contra a vontade de Deus, estava oferecendo
a ela a condição de igualar-se ao ser supremo, ou seja,
obter as mesmas sabedorias e o mesmo poder divino.
Embora Deus tenha dito que Adão e Eva poderiam
corner todos os frutos do paraíso, menos o proibido
porque este os levaria a morte, a mulher ignorou a ordem, a norma, a lei e se deixou corromper em busca
de benefícios. Para Maquiavel, neste momento já era
possível identiﬁcar um comportamento corrupto. Essa
constante busca por vantagens alcançadas de forma
ilícita – o que caracteriza a corrupção – seguiu adiante
e se repete com frequência ate os dias de hoje.
O estudioso espanhol Fernando Gil Villa tenta explicar a corrupção como algo intrínseco ao ser humano.
De acordo com ele, existem dois tipos de homens: os
“conformistas” e os “astutos”. Todos eles desejam obter
a mesma coisa: bem-estar e conforto. No entanto, os
conformistas sabem que somente podem conseguir
boas condições agindo dentro da lei. Enquanto isso,
os astutos não tem medo da punição e optam pelo
caminho mais fácil para obterem os prazeres da vida.
A diferença entre eles, conforme destaca o escritor
espanhol, a educação. Os conformistas tiveram uma
educação mais rígida e punitiva; já os astutos foram
educados de maneira mais branda, sem a obrigatoriedade de cumprir as leis. Tudo indica que os astutos
apresentam um comportamento mais rebelde, que
pode até ser interpretado como uma vingança devido
a inúmeros fatores, entre eles, a exclusão social.
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Fernando Gill aponta ainda que a corrupção está
mais presente em nós do que imaginamos. O próprio
“jeitinho brasileiro”, citado pelo espanhol em seus estudos, é interpretado como uma maneira de burlar as
regras. Quantas vezes presenciamos, ou até mesmo
praticamos atitudes que desrespeitam o nosso próximo? Furar a ﬁla; parar o carro em pista dupla, mesmo
que por alguns minutos; tentar subornar um policial
quando ele resolve nos multar por alguma infração
cometida no trânsito; receber um presente e em troca
disso beneﬁciar quem te concedeu a regalia; se apropriar de algo que não te pertence; enﬁm, os pequenos
atos do dia-a-dia, do cidadão comum, se repetem no
ser político. Por esta teoria, todos somos, de certa forma, corruptos. A grande questão é que a corrupção
do político atinge a um grande número de pessoas,
pois ele foi eleito para melhorar as condições sociais
e preservar o bem público, e não buscar o enriquecimento pessoal.
E aí entra outra causa da corrupção política: o
atual sistema eleitoral. Todos nós sabemos da urgente
necessidade de fazermos uma reforma política, que
traga em seu cerne o ﬁnanciamento público de campanha. Como diz a americana Susan Rose Ackerman,
os sistemas políticos democráticos devem encontrar
uma forma de ﬁnanciar as campanhas políticas sem
promover a venda dos políticos aos doadores”. E essa
venda se faz inclusive com os doadores legais porque
o candidato, ao ser eleito, tem a obrigação de prestar
favores a quem lhe ajudou durante a campanha, através de favoritismos em discussões especíﬁcas.
Daí a importância da transparência em todos os
níveis. Com atuações transparentes, tanto do Executivo,
quando do Legislativo, os eleitores terão a possibilidade
de acompanhar o trabalho dos seus representantes e,
ao ﬁnal, decidirem se eles serão dignos de receberem
seu voto outra vez, ou não. A divulgação, na Internet,
da aplicação dos recursos para custeios e investimentos fundamental para garantir ao cidadão o acesso ao
mandato de parlamentares e governantes.
No entanto, não basta que isso ocorra. O próprio
votante tem que mudar a sua postura. Não deve optar pelo político que “rouba, mas faz”. Deve repudiar a
corrupção, ter a capacidade de se mobilizar e de exigir
a punição. 0 brasileiro precisa parar de se unir apenas
para torcer por times de futebol ou pela seleção brasileira. 0 espírito de unidade deve permanecer em outras
questões de grande relevância. A população deve se
valer dele também para atuar como um agente controlador no âmbito da política, pois isso essencial para
amadurecimento da nossa democracia.
Ao mesmo tempo, não acho justo jogar toda a
responsabilidade em cima do cidadão. Parlamentares,
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temos que fazer a nossa parte, zelando pelo bem publico e atuando de maneira responsável e diligente.
Ainda sobre a questão da vigilância ao Legislativo,
recentemente ﬁz uma proposta que cria uma rede de
ﬁscalização e controle deste poder nas esferas federal,
estadual e municipal, integrando parlamentares e técnicos. O objetivo dar mais agilidade e transparência as
ﬁscalizações de contratações públicas porque preciso
resgatar o papel de agente ﬁscalizador do Congresso.
O Legislativo não tem apenas a função de produzir e
revisar leis, mas também de atuar de maneira ﬁscalizatória em relação aos outros poderes. Alias, este
controle entre Parlamento, Judiciário e Executivo o
que garante o equilíbrio da democracia.
Em relação ao Judiciário, também defendo que
todos os gastos de tribunais e comarcas sejam declarados em portais na Internet, assim como já fazem a
Câmara, o Senado e o Palácio do Planalto. Há muito
que avançar ainda, mas a criação de sites que trazem a prestação de contas dos órgãos aumenta a
chance de
reduzir a corrupção e dá mais poder de vigilância ao cidadão. Também acredito que a corrupção se
combate com uma justiça mais rápida, menos burocrática, sem foro privilegiado ou tratamento diferenciado
para autoridades. Tanto, que na reforma do Código de
Processo Penal, projeto do qual sou relator, apresentei
propostas que visam desburocratizar a tramitação dos
processos, tornando-os mais ágeis com a redução do
número de recursos.
Além disso, elimino a prisão especial para autoridades ou pessoas que possuam curso superior. Acredito que todos devem ter o mesmo tratamento, com
a garantia dos direitos fundamentais, como manda a
nossa Constituição.
Essas são algumas das iniciativas que tomei
durante estes três anos de mandato, com o intuito
de inibir práticas corruptas. Mas é preciso fazer muito
mais. Como se vê, a corrupção é algo extremamente
negativo. Ela causa males à sociedade, gera pobreza
e miséria, pois desviam recursos que deveriam ser
aplicados em educação, saúde, tratamento de rede de
esgoto, programas sociais, entre outros serviços.
No Dia Mundial de Combate à Corrupção, vamos
nos mobilizar e tentar dar um basta a este mal.
Era isso o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Azeredo. PSDB –
MG) – Meus parabéns, Senador Renato Casagrande,
pelo seu trabalho. Essa questão do Código de Processo
Penal é da maior importância para o País. Tenho certeza de que o seu esforço será recompensado.
Senador Marco Maciel.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para discutir.
Sem revisão do orador.) –
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR MARCO MACIEL NA SESSÃO
DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
(Art. 201, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno.)
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Eduardo Azeredo deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Romeu
Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
V. Exª será atendido na forma regimental, haja vista a
importância dos dados fornecidos pelo seu discurso.
Com a palavra o Senador Aloizio Mercadante.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Srs. Senadores, nós não votaremos hoje esta matéria, somente na
semana que vem, na terça-feira, mas vamos encerrar
esse debate. E eu hoje quero registrar a nossa visão
sobre tema tão importante, que vai demarcar hoje
posições que vão ﬁcar registradas para a história da
região e do país.
Nós precisamos deﬁnir muito bem o que queremos ser como Nação, como povo e como sociedade.
Nós somos um país que é mais da metade do território, da população e do PIB da América do Sul. Nós
temos uma imensa responsabilidade sobre o destino
dessa região, uma região pobre, uma região marcada
por golpes de Estado, pelo pêndulo maldito entre o golpismo e o populismo; uma região onde as instituições
são precárias, as demandas sociais são imensas, a
estabilidade econômica é uma coisa recente e extremamente vulnerável e a convivência com a democracia,
com o Estado de direito democrático, com o respeito
aos direitos humanos é também uma conquista ainda
inacabada e tantas vezes ameaçada e tensionada.
Não adianta subir a esta tribuna achando que
o nosso entorno é a União Europeia, porque não é.
Mas, se a União Europeia é o que é hoje, é porque,
ao longo deste meio século, ela soube entender que,
unida, seria capaz de superar os seus limites e as suas
diﬁculdades. O maior êxito diplomático deste ﬁnal de
século é a União Europeia.
E a União Europeia começou a se constituir num
continente que vinha de duas guerras mundiais: a Primeira e a Segunda Guerra, que vinha do Tratado de
Versalhes. O que foi o pós-Primeira Guerra, o nacionalismo, o revanchismo, o isolamento? Gerou exatamente Hitler, gerou Mussolini, gerou a Segunda Guer-

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ra Mundial. Foi a lição de vinte milhões de mortos no
continente, nações destruídas, que gerou uma cultura
de paz e diplomacia, de tolerância, de buscar superar
as diferenças, respeitar as diferenças e construir um
processo de integração.
A União Europeia não seria o polo econômico,
cultural, cientíﬁco, histórico que é se não tivesse construído a sua unidade institucional, se não fosse o sonho, o projeto de integração regional, que hoje constitui
esse grande êxito, que é o Conselho de Ministros, O
Parlamento europeu – não haverá integração sem Parlamento –, o Tratado de Maastricht, o Banco Central, a
moeda única. E, nesta crise, mais uma vez, mostrou o
quanto é importante a construção da União Europeia,
o quanto avança na reunião de Copenhague a União
Europeia, quantos valores civilizatórios ela aponta.
Se a União Europeia não tivesse tido tolerância, não seria o que é hoje. Se não tivesse uma visão
histórica da importância que seria integrar a Europa,
não estaria patrocinando a integração do Leste Europeu, que são democracias inacabadas, que são culturas políticas ainda muito precárias no que signiﬁca
a democracia e os direitos humanos. É para isso que
nós temos que olhar historicamente. Ora, e olhar nessa direção signiﬁca entender que a América do Sul
tem que se integrar e que só há um caminho: o Brasil
exercer a sua liderança, assumir a sua responsabilidade histórica.
Nós temos um papel decisivo nessa região, hoje
não só mais na região. O Brasil já não é mais problema
na política internacional, nem na economia. Nós somos
parte das grandes soluções do Planeta, como fomos
na crise do G-20, como estamos sendo na Conferência de Copenhague e como precisamos exercer esse
papel fundamental, sem hegemonismo, sem arrogância, com humildade a liderança de um país que tem o
quinto território do Planeta e, há mais de um século,
não tem disputa com nenhum de seus vizinhos.
Para construir esse caminho, nós temos que olhar
para a Venezuela com generosidade e olhar para um
processo que vai muito além dos governos que aqui
estão. Não sei quem será o próximo Presidente da
República no Brasil. Aqui o Presidente tem 83% de
apoio popular e não haverá terceiro mandato, porque
este é um país que tem valores democráticos de pluralismo, de alternância de poder. Nós somos um país
cujo Governo tem sido atacado por alguns veículos de
comunicação sistematicamente, às vezes injustamente, às vezes justamente, mas não houve e não haverá
agressão a um único meio de comunicação. Nós queremos liberdade de imprensa. É melhor ter a imprensa
livre nos criticando do que a imprensa controlada nos
bajulando, porque nós sabemos que a gente corrige
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os defeitos exatamente ouvindo os críticos. É isso que
faz a riqueza da democracia.
Nós estamos vendo vários governos do nosso
entorno agredindo a liberdade de imprensa, inclusive a Venezuela. Não é este o caminho do Brasil. Nós
queremos debater com franqueza, com transparência
os nossos valores democráticos no processo de integração regional.
Eu queria chamar atenção dos Senadores e Senadoras para alguns temas da integração com a Venezuela. A Venezuela é hoje a terceira economia da
região, a terceira economia da região; a Venezuela é
para o Brasil hoje o sétimo parceiro comercial; a Venezuela é para o Brasil hoje o maior superávit comercial
que nós temos com todo o mundo – 20% do superávit
comercial do Brasil no ano passado foi da Venezuela,
US$4,6 bilhões.
No momento em que a Venezuela sai do Pacto
Andino e se ﬁlia ao Mercosul, o nosso comércio bilateral cresceu 544%. Eu pergunto: do ponto de vista
econômico, comercial, o que signiﬁcará a Venezuela
saindo do Mercosul? Signiﬁcará o mesmo esvaziamento que teve o Pacto Andino na hora que aderiu ao
MERCOSUL – o mesmo esvaziamento. Como é que
um País pode jogar para a área de inﬂuência, que
provavelmente será a China, que já é presente hoje,
ou a Rússia, ou os Estados Unidos, que já tem 45%
do comércio exterior da Venezuela, e com todo o discurso do Chávez, eu pergunto se em algum momento,
os Estados Unidos tomaram alguma medida para diﬁcultar o comércio bilateral? Nunca! Nunca! Quinze por
cento das importações de gás e petróleo dos Estados
Unidos vêm da Venezuela, e nunca foi tocado. Sabem
quais são os seus verdadeiros interesses soberanos e
estratégicos e nunca tocaram nessa questão.
Por que nós vamos perder um parceiro comercial dessa importância histórica, para empurrar para
uma área de inﬂuência fora da América do Sul e do
Brasil? A serviço de quem? O que pretendemos com
esse gesto?
É um grave equívoco econômico. É inquestionável
o que estamos dizendo aqui, especialmente para os
países amazônicos, que precisam de polo de desenvolvimento, precisam gerar emprego, pois têm 24 milhões de pessoas, e não é com desmatamento, é com
comércio, é com novas tecnologias, é com parceria.
O que a Venezuela representa para o Brasil hoje?
O segundo país onde nós mais vendemos celulares;
o terceiro onde nós mais vendemos frangos; o quarto
onde nós mais vendemos automóveis; o segundo onde
nós mais vendemos carne bovina; o terceiro onde nós
mais vendemos autopeças. Vamos perder esse mercado? Vamos empurrar a Venezuela para fora? Para
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resolver que problemas? Os nossos problemas? A
estabilidade do Governo, ou as declarações do Governo Chávez vão desestabilizar uma potência econômica emergente como o País? Vão diﬁcultar a nossa
identidade, o nosso lugar na economia e na política
internacionais?
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do microfone) – E colocar a Venezuela para fora vai garantir que
a democracia vai existir na Venezuela?
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – E esse é o tema que eu quero agora adentrar,
mas, antes, quero dar só mais um dado econômico,
Senador Pedro Simon. Nós temos US$16 bilhões de
investimentos hoje de empresas brasileiras prestando
serviços na Venezuela. São US$16 bilhões. Portanto,
comercialmente, economicamente, estrategicamente
é impensável o que é que o Brasil e a América do Sul,
e os nossos parceiros, Paraguai, Uruguai, Argentina,
que estão no Mercosul e querem a Venezuela dentro...
O que vai representar para o Mercosul esse gesto pequeno?
Quais são as razões da Oposição neste Plenário
– e eu ouvi atentamente vários discursos? Primeiro, há
um risco hipotético, especulativo, em que a instabilidade, as diﬁculdades, as precariedades aqui alegadas
pelo governo venezuelano poderia trazer ao processo
de integração. Ora, comercialmente, economicamente,
eles já fazem parte da Venezuela. Quem pode estar
preocupado economicamente com a integração são
eles, não nós, que temos o maior superávit comercial
com todo mundo na parceria com a Venezuela. Não
somos nós.
A opção que nós temos que fazer é aprofundar
o Mercosul, superar o déﬁcit, manter um Parlamento
para valer no Mercosul, que nós não temos ainda, e
alargar o Mercosul, ampliar o Mercosul. As condições
de adesão que nós estamos dando à Venezuela são
as mesmas condições dos fundadores do Mercosul,
as mesmas condições. Há problemas comerciais? Nós
temos com a Argentina, temos com o Uruguai, temos
com o Paraguai. Por isso há soluções de controvérsia
para resolver esses problemas. Toda história da União
Europeia teve diﬁculdades comerciais, protecionismo.
Há, inclusive, crises bilaterais. Nós estamos resolvendo Itaipu.
O Senador Pedro Simon e o Senador Cristovam
Buarque estiveram conosco em Itaipu quando nós fomos na última sessão. Era um ambiente de hostilidade
ao Brasil. E nós tivemos que ter tolerância, mediação,
grandeza, propor uma mediação no acordo Itaipu,
mostrar o que representou historicamente, o que pode
representar Itaipu para reconstituir a parceria.
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E teremos que fazer isso tantas vezes quanto for
necessário. Na Argentina e no Uruguai, hoje, há uma
grave crise em razão das papeleiras. Uma parte do
país não aceita o que aconteceu e não deixa, inclusive, a ponte funcionar, a Ponte da Amizade entre as
duas nações. Temos que mediar esse conﬂito, buscar
a solução diplomática. Por isso, as condições são exatamente as mesmas.
Qual é a questão central que a Oposição coloca? A questão da democracia e dos direitos humanos. Ouvi aqui, atentamente, aqueles que disseram:
“Como podemos manter no Mercosul um governo
que vai para o seu terceiro mandato?” Se for por esse
critério, Equador jamais fará parte, Bolívia jamais fará
parte, Colômbia jamais fará parte. Que integração nós
vamos construir?
O que temos que demonstrar é que o caminho
para construir uma sociedade civilizada, uma verdadeira democracia, um progresso mais generoso com o
povo, é a alternância, é o pluralismo, é a liberdade. Nós
não vamos impor esses valores excluindo e isolando.
Isolamento, pressão e tensionamento são próprios da
doutrina Bush, que levou os Estados Unidos para onde
estão, atolados numa crise, isolados politicamente, com
uma crise econômica gravíssima e dramática, sem
amigos, onde o Presidente Obama tenta reconstruir
as pontes que o governo anterior implodiu.
Nós precisamos da diplomacia, do diálogo, da
tolerância para construir um mundo de paz, um mundo
mais desenvolvido, um mundo de mais parceria, sem
nacionalismo, sem xenofobia, sem cada nação achar
que resolve os seus problemas sem interlocução e sem
diálogo. Não há outro caminho. É o diálogo.
E nós somos essa potência esperta, como diz a
Newsweek. Nós somos o País, que, nos próximos seis
anos, será a quinta economia do mundo. Nós somos o
País, que pode levar essa cultura aos nossos parceiros
latino-americanos.
Nós temos que dizer, no Mercosul e em todas
as frentes, mais democracia, mais alternância, mais
liberdade, como ﬁzemos com a liberdade da Internet
nas eleições, como estão os Poderes independentes,
com transparência e respeito ao contrato.
Nada que a Venezuela possa representar no
Mercosul vai abalar as convicções que este País está
tendo em seus valores democráticos. Se usarmos os
critérios da violação dos direitos humanos para a não
adesão de um país ao Mercosul, quem sobrará em
nosso entorno?
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, poderia dar um tempo a mais por fa-
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vor? Cinco minutos, por favor? Todos falaram aqui 30
minutos, e eu quero concluir meu raciocínio. Não vamos votar mais hoje mesmo. Todos tiveram tempo de
expressar-se com profundidade, e eu quero concluir.
Mas vamos fazer um debate em profundidade.
Qual é o país que não tem problemas com o direito humano em nosso entorno? Nós vamos excluir?
O Brasil acha que será uma ilha de excelência numa
América do Sul instável, isolada, fragmentada? Isso
não levará ao progresso econômico nem social nem
político nem institucional. Se a oposição venezuelana
estivesse clamando para que o Brasil não aceitasse
a Venezuela como forma de punir o Governo da Venezuela, ainda assim, deveríamos reﬂetir se seria um
bom caminho. Mas, quando a oposição venezuelana,
a principal liderança venezuelana, que derrotou o Governo Chávez – por sinal, um governo que ganhou
onze eleições e perdeu uma. Onze eleições! E todos
os observadores internacionais jamais questionaram
a legalidade das eleições. E perdeu uma...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – E respeitou a que perdeu.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP)
– ...e respeitou a que perdeu e reconheceu o resultado do referendo.
A oposição venezuelana, na ﬁgura do prefeito de
Caracas, Antonio Ledezma, vem aqui ao Senado Federal e pede ao Senado: aprovem a adesão da Venezuela, aprovem a Venezuela dentro do Mercosul, porque
a nossa luta democrática, a nossa luta pelos direitos
humanos, com a Venezuela dentro, tem mais chance
do que com ela isolada e fora. Por quê? Porque eles
olham para o Parlamento do Mercosul como muitos
países da União Européia olham para o Parlamento
Europeu: como instrumento supranacional de valores
democráticos. A Venezuela dentro do Mercosul, o Parlamento pode fazer uma audiência pública na Venezuela,
pode convidar um ministro para discutir um problema.
O relatório de balanço anual do Mercosul pode tratar
dos temas da democracia e dos direitos humanos.
Fora do Mercosul, nenhum parlamentar da região pode entrar na Venezuela para discutir o que quer
que seja. A adesão ao Mercosul e o fortalecimento
do Parlamento será um imenso salto de qualidade
na discussão da democracia e dos direitos humanos
aqui na região.
Como foi a nossa presença no Paraguai, para
discutir os quatrocentos mil “brasiguaios” que lá estão, o respeito, os direitos, a contribuição. Por sinal,
são “brasiguaios”, “ítalo-brasiguaios”, “germano-brasiguaios”, polaco-brasiguaios, “luso-brasiguaios”, “negrobrasiguaios”, “africano-brasiguaios”, que vêm de todas
as origens, como é a nossa Nação. E conseguimos
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dialogar, negociar Itaipu, restabelecer um pacto de
parceria, um reconhecimento mútuo. É isto que vamos
ter que fazer com a Venezuela: dialogar, dialogar, com
tolerância, com humildade, construir, construir, construir uma agenda positiva, de integração de instituições, de valores.
Eu queria, antes de passar a palavra ao Senador Suplicy e terminar, dizer que realmente creio que
o nosso papel histórico nessa região é decisivo. Eu
gostaria que a Oposição reconsiderasse as suas colocações. Nós não podemos ter medo, achar que está
em risco o Mercosul pelas eventuais diﬁculdades que
teremos com o Presidente Chávez dentro do Mercosul. O que me preocupa no Mercosul é a eleição do
Uruguai, por exemplo, em que 40% do povo votou no
candidato da oposição, que era contra o Mercosul. O
que me preocupa é o discurso nacionalista que ouvi
no Paraguai contra o Mercosul. O que me preocupa
é a crise econômica na Argentina se voltar contra o
Mercosul. E nós só superaremos isso se o Brasil tiver
grandeza, fortalecer o Focem, o fundo criado para a
compensação de assimetrias, souber negociar e fortalecer um Tribunal Constitucional da Integração, o
Parlamento do Mercosul com voto soberano do povo
da região, o voto cidadão, com proporcionalidade, um
Parlamento com plenos poderes que nós ainda não
temos. Sem isso, o Mercosul ainda não será a obra
que sei que será um dia. Depois de 18 anos, ele é um
grande êxito econômico.
Em 2002, o Brasil tinha um déﬁcit de menos
US$2,3 bilhões. Tivemos um superávit, o ano passado,
de US$7 bilhões. Em 7 anos, aquela política, Senador
Marco Maciel, a política que diziam que olhar para o
Terceiro Mundo, olhar para os países do sul, olhar para
a América do Sul, ia nos levar ao isolamento e ao atraso, e nós tínhamos que continuar com uma posição
passiva em relação aos grandes centros comerciais
– Estados Unidos, União Europeia, Japão –, o tempo
mostra que estava errada. Nós triplicamos o comércio
exterior. O Brasil, hoje, lidera todos os fóruns dos países em desenvolvimento. Nós ampliamos o comércio,
ampliamos os negócios, ampliamos o emprego, impulsionamos o crescimento.
No mundo, onde está o polo de progresso hoje?
Na Ásia. É muito mais China e Índia do que Estados
Unidos, Europa e Japão. E o Brasil entra nesses Brics
como uma nação emergente, que não tem que repetir
os erros do passado. Temos que ser o que nós somos:
um povo tolerante, um povo pacíﬁco, uma Nação que
dialoga, uma Nação que não impõe, uma Nação que
busca, por meio de argumentos, do debate franco,
construir um mundo mais civilizado, uma região mais
estável e socialmente mais generosa.
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Senador Suplicy, ouço seu aparte e, assim, concluo minha fala, porque tenho certeza de que precisamos ouvir os outros Senadores desta Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Aloizio Mercadante, concordo com todos
os argumentos que V. Exª apresentou e gostaria de
ressaltar um, até porque V. Exª tem sido um dos mais
importantes Senadores brasileiros na representação
do Brasil no Mercosul, assim como o Senador Pedro
Simon, dentre outros que estão aqui presentes. Mas
um dos fatores mais signiﬁcativos para essa votação
favorável ao ingresso da Venezuela no Mercosul, se
assim acordarmos, expressará a força moral dos Senadores brasileiros juntamente com a dos Senadores
do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, numa eventual visita à Venezuela, em diálogo com o Presidente
Hugo Chávez, em diálogo com os representantes da
Assembleia Nacional da Venezuela, para podermos
eventualmente mostrar as preocupações da nossa
Oposição com respeito à eventual limitação, à falta
de liberdade de expressão, de imprensa, e assim por
diante. Mas é de se notar algo muito relevante quando
ocorreu aqui a visita do prefeito de Caracas, Antonio
Ledezma, que nos disse: “Por favor, não deixem a Venezuela só, isolada, porque será muito pior para nós,
da oposição”. Ele, um dos principais, senão o principal
líder da oposição, solicitou que acordemos com o ingresso da Venezuela no Mercosul. Então, quero aqui
expressar, sobretudo a V. Exª, que tem tido grande vivência no Parlamento do Mercosul, que será tão mais
interessante e maior a força moral de nós, brasileiros,
e dos representantes dos demais países no diálogo
com o Presidente do Mercosul sobre qualquer problema. Assim, o Presidente Lula, em 2003, quando ocorreu ali a tentativa de golpe, sugeriu – e foi formado – o
Grupo dos Amigos da Venezuela – Estados Unidos,
México, Colômbia, Brasil e outros países que ali colaboraram muito para a normalização da democracia na
Venezuela. Então, acho que teremos muito mais força.
Mas quero, em especial, fazer um agradecimento a V.
Exª, porque V. Exª me perguntou: “Recebeu, Senador
Suplicy, a minha mensagem?” Agradeci com respeito
à plenária de sábado, mas eu não tinha tomado conhecimento porque veriﬁquei e não chegou em qualquer dos meus três endereços eletrônicos. Mas agora
tomei conhecimento e quero agradecer-lhe a bonita
mensagem que me enviou. Muito obrigado.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT –
SP) – Obrigado, Senador Eduardo Suplicy. Só disse o
que sinto e o que V. Exª merece como personalidade,
como Senador.
Quero terminar fazendo uma citação de um escritor uruguaio, José Enrique Rodó, sobre a América.
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Ele diz:
“Eu sempre acreditei que na nossa América não seria possível falar de muitas pátrias,
senão de uma pátria grande e única; sempre
acreditei que, se é elevada a ideia da pátria,
expressão de tudo o que há de mais fundo
na sensibilidade do homem – amor da terra,
poesia de recordação, arroubos de glória, esperanças de imortalidade – na América, mais
que em nenhuma outra parte, cabe, sim, desnaturalizar essa ideia, magniﬁcá-la, dilatá-la,
depurá-la do que tem de estreito e negativo e
sublimá-la pela própria virtude do que encerra
de aﬁrmativo e fecundo. Cabe levantar sobre a
pátria nacional, a Pátria americana e acelerar
o dia em que as crianças de hoje, os homens
do futuro, perguntados qual é o nome de sua
pátria, não respondam com o nome de Brasil,
nem com o nome de Chile, nem com o nome
de México, porque respondem com o nome
de América.
Toda política internacional americana que
não se oriente em direção a esse porvir e não
se ajuste à preparação dessa harmonia, será
uma política vã e desviada”.
Deixo aqui essa mensagem, dizendo que o que
estamos decidindo aqui é qual é a utopia dessa região,
qual o nosso sonho, qual o nosso rumo? O rumo não
pode ser o nacionalismo, não pode se erguer muros,
criar barreiras e obstáculos. O único caminho dessa
região ser mais civilizada, mais democrática, com mais
respeito ao Estado de direito democrático, aos direitos
humanos, com mais solidariedade, é essa grande nação
– e termino como comecei –, que é mais da metade do
território da população e do PIB, saber da sua grandeza
e da sua humildade, e sem imposição, sem isolamento, sem força, mas com diálogo, com tolerância, com
uma agenda positiva transformar essa nossa querida
América do Sul numa grande alavanca de integração,
de progresso, de sustentabilidade, uma sociedade mais
democrática, mais civilizada, mais estável.
Por isso, hoje, esse é o gesto que o futuro precisa, que o povo da Venezuela merece e que nós não
podemos deixar de fazê-lo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado Senador Mercadante, o povo
de Roraima também.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, a
seguir o Senador Pedro Simon, depois o Senador
Valter Pereira.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone.) – Sr. Presidente, ele gostaria de falar
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antes para não perder o vôo dele, o Senador Valter
Pereira.
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Augusto
Botelho.
O SR. PRESIDENTE ( Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Está bem. Senador Valter Pereira no lugar
do Senador Suplicy.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero agradecer a
gentileza do Senador Suplicy, que permutou comigo
para que eu consiga me manifestar sobre esse momentoso tema.
Mas, Sr. Presidente, ﬁnalmente está chegando
a hora de apreciarmos a Mensagem nº 82, de 2007,
que “submete à consideração do Congresso Nacional
o texto do Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul”. Documento que foi
assinado em Caracas em julho de 2006.
Em todos os discursos que ouvi – e ainda desse
pronunciamento brilhante que fez o ilustre Senador
Aloizio Mercadante – um ponto comum nesta tribuna: a
declaração de apreço de brasileiros e venezuelanos.
Não resta a menor dúvida, Sr. Presidente, que os
dois povos estão unidos por um forte sentimento de
estima e de muita solidariedade. A despeito dos traços
que nos unem ao país vizinho, entendo que ainda não
é hora de sua inscrição no Mercosul porque, atualmente, o estado venezuelano se confunde com a pessoa
do seu chefe, do seu presidente. E isso não deixa de
ser um grande obstáculo. É danoso aos interesses do
Brasil e do Continente.
Não são razões ideológicas que me inspiram,
até porque são muito confusos os fundamentos do
chamado socialismo bolivariano. Aqui vale lembrar,
hoje, um intervenção do Senador Jarbas Vasconcelos, dizendo claramente que a luta, aqui, não é entre
esquerda e direita.
São os riscos a que nos expõe um parceiro que
desagrega, um regime que ameaça, um sistema que
conﬁsca.
O Legislativo da Venezuela deixou de ser um
Poder para transformar-se em apêndice de outro poder. Basta atentar para a chamada Lei Habilitante, que
atribuiu ao Presidente da República o efetivo poder
de legislar, de escrever as leis. Incomparavelmente
mais abrangente do que as nossas medidas provisórias que deram causa a tantas queixas e críticas, a
lei venezuelana delegou ao Presidente a essência da
atividade legisferante.
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Não foram diferentes as amarras impostas ao
judiciário do país vizinho. Os magistrados que não se
submetem aos ditames do regime são simplesmente
destituídos de suas funções. Já falei aqui, há pouco
tempo, sobre uma pesquisa realizada por um grupo
de advogados venezuelanos. De um conjunto de seis
mil decisões que eles analisaram, Sr. Presidente, o
governo apenas perdeu seis. É assim que funciona o
judiciário da Venezuela. Portanto, em cada 1.000 ações
na justiça, o governo vence 999, perde só uma.
Precisa, Sr. Presidente, algo mais eloquente para
demonstrar o amesquinhamento da autonomia do Poder Judiciário da Venezuela?
Já os meios de comunicação vêm explicitando
insistentemente a indisfarçável censura a que estão
sumetidos. Em nome da legalidade bolivariana, foi
conﬁscada a concessão da RCTV e toda a programação de mídia venezuelana transformou-se em grande
canto de louvor ao “grande líder”.
Não bastasse o relacionamento com seus patrícios, relacionamento, diga-se de passagem, extremamente autoritário, o Presidente Hugo Chávez não se
cansa de fustigar os seus vizinhos e, para completar,
promove uma corrida armamentista.
A imprensa noticiou a compra de 100 mil fuzis
Kalashnikov. Anunciou também gastos da ordem de
US$6 bilhões para reequipar suas forças armadas.
Com tais investimentos, o vizinho passará a contar com modernas aeronaves, incluindo eﬁcientes helicópteros de combate, navios para desembarque de
tropas, submarinos e baterias de mísseis.
A conduta do caudilho em nosso continente tem
sido marcada por suas interferências em todos os assuntos dos vizinhos e por provocações aos que não
perﬁlam com seu estilo encrenqueiro.
Falo, portanto, de defeitos que geram instabilidade e que, por isso só, já explicam os cuidados que se
devem tomar em companhia tão controvertida.
Para os que sustentam que a nossa deliberação
deve orientar-se tecnicamente, é preciso reconhecer
que nesse campo também há problemas.
A propósito, gostaria de comentar um artigo publicado recentemente no jornal Folha de S.Paulo. De autoria do Embaixador Roberto Abdenur, a matéria merece
credibilidade porque chancelada pela experiência de
quem cheﬁou importantes missões em diversos países
e chegou ao elevado posto de Secretário-Executivo do
Ministério das Relações Exteriores.
Ele chama a atenção, em primeiro lugar, para um
conjunto de entendimentos não concluídos e explicita
negociações sobre abertura de mercados, adesão à Tarifa Externa Comum (TEC), e aos acordos com terceiros

220

66202

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sobre aceitação do acervo normativo do bloco, decisões
que vêm sendo insistentemente postergadas.
O Embaixador Abdenur destaca o fato de que
a incorporação da Venezuela ao nosso mercado comum não nos dá a certeza de quaisquer vantagens
comerciais substancialmente maiores do que as já
existentes.
Hoje, Sr. Presidente, o comércio bilateral é baseado em acordo ﬁrmado em 2003, no âmbito da Aladi
– Associação Latino-Americana de Integração. E se,
naquele ano, nossas vendas àquele país foram de menos de US$1 bilhão, em 2006, passaram dos US$2,7
bilhões. Isso, vale dizer, sem que a Venezuela tenha ingressado formalmente na comunidade do Mercosul.
Quanto ao argumento de que deveríamos trazer
a Venezuela para o Mercosul por sua condição de potência energética, não resiste à mais superﬁcial das
análises. E, aqui, a opinião abalizada do Embaixador
Abdenur. Ora, Sr. Presidente, conforme lembra o embaixador, a questão da integração energética na América do Sul é tema que se desdobra em outro plano,
fora das instâncias do Mercosul.
Por outro lado, o Mercosul não pode representar apenas uma instância de negociações comerciais,
mas também um sólido instrumento de defesa das
liberdades democráticas. E isso está distante de todas as perspectivas com o ingresso da Venezuela no
Mercosul.
Por outro vértice, o regime do Sr. Hugo Chávez
tem sido um verdadeiro apostolado da insegurança
jurídica, o que representa um espantalho para investidores.
Os efeitos estão aí: desabastecimento na Venezuela, Senador Pedro Simon; inﬂação galopante,
aumento da pobreza, tudo isso está acontecendo internamente na Venezuela. O povo venezuelano está,
de fato, sofrendo. Do ponto de vista da estabilidade
econômica e ﬁnanceira, ele não tem as mínimas credenciais para pactuar nada.
Em quaisquer blocos regionais, existe um plano comum de coordenação econômica. O ingresso
da Venezuela vai inviabilizar qualquer tentativa nesse
sentido.
O nosso Mercosul já claudica com relação a essa
coordenação econômica. Com um vizinho com a têmpera, com o humor do Sr. Hugo Chávez, essa situação
tende a se complicar ainda mais.
Nos blocos econômicos que nós conhecemos,
tomamos conhecimento de metas de inﬂação, metas
de câmbio, política tributária, e de uma série de outros requisitos que dão ao bloco certa coerência. No
caso especíﬁco da Venezuela, nós não encontramos
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nenhuma possibilidade de que esses procedimentos
venham a ser adotados.
Portanto, não vejo em que nós podemos dar suporte, alicerçar e avalizar o acesso da Venezuela em
nosso Mercosul.
Meu posicionamento, portanto, Sr. Presidente,
divergindo da orientação da maioria da minha Bancada, é no sentido de que a Venezuela tem de ﬁcar
onde está e não vir ao Mercosul para prejudicar ainda
mais os passos já tímidos que são dados pelo nosso
mercado comum.
Era a nossa manifestação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Obrigado, Senador Valter Pereira.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Senador Pedro Simon. O Senador Valter Pereira falou por 12
minutos. Só ultrapassou o tempo em dois minutos.
O Senador pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon,
tem a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na minha
longa vida pública – e lá se vão sessenta anos –, eu
me lembro, quando era da UNE, da vida universitária,
a luta que a gente fazia no sentido da democracia, no
sentido da verdade e, lá, naquela época, no sentido
de amor à América Latina.
No Centro Acadêmico da Faculdade de Direito
de Porto Alegre, eu tive a felicidade de fazer um congresso de estudantes de Direito da América. Vieram
representantes de países de toda a América Latina,
quando debatemos e discutimos a integração da América Latina. Quando Governador, eu tive a oportunidade
de participar desse debate, Sr. Presidente. E, quando
Ministro do Presidente Sarney, tive a oportunidade de
participar da criação do Mercosul.
Aí está o querido Senador Arthur Virgílio, Líder
do PSDB. Senador Arthur, eu lhe digo com o maior
carinho: tenho o maior respeito por V. Exª e por este
Parlamento, mas eu não sei – eu acho que é a minha
velhice –, eu não consigo entender, meu querido Arthur, como se pode ser contra a entrada da Venezuela.
Eu concordo com tudo o que V. Exª fala. Eu concordo
com tudo o que o brilhante Relator Tasso Jereissati,
fez no seu relatório. Eu concordo com as restrições,
eu concordo com os equívocos, eu concordo que o
Presidente da Venezuela diz uma série de bobagens,
inclusive com relação a este Parlamento. Agora, numa
hora grave, eu fui das vozes que gritaram. Eu acho que
nós aceitamos de cabeça baixa a instalação das bases
americanas na Colômbia.
Nós tínhamos que ter reagido com mais energia.
Nem o Bush fez isso, e o Obama fez. Mas o Presidente
da Venezuela veio com aquilo: “Estou preparado para
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a guerra. Estou preparado para iniciar uma guerra”. E
nós todos ﬁcamos calados porque a reação dele foi
de um ridículo total.
Todavia, o fato de nós termos restrições ao Governo da Venezuela não pode se confundir com a importância do que quer dizer Mercosul. E o Mercosul não
foi criado ontem pelo Presidente Sarney. Hoje tomamos
um medida que pode implodir e amanhã teremos de
abrir de novo? Não. Foram anos, dezenas, dezenas de
anos, dezenas de anos de luta para nós conseguirmos
algo que parecia impossível: integrar a América Latina, fazer com que a gente falasse uma linguagem de
respeito. Culturalmente isso já existe. Eu tenho participado dos congressos intelectuais, literários, culturais,
musicais de compositores da América Latina.
Mercedes Sosa era uma cantora que, lá em Porto
Alegre, tinha um carinho, um respeito, uma admiração
que quase nenhum artista nacional tinha o que ela tinha
no Rio Grande do Sul, porque ela cantava exatamente
as músicas de integração da América Latina.
Hoje nós temos uma decisão. A Argentina já decidiu: vem a Venezuela; o Uruguai já decidiu: vem a
Venezuela; O Paraguai não tem problema, vai decidir:
vem a Venezuela; No Brasil, o Presidente da República já decidiu, a Câmara já decidiu e hoje é o Senado
que vai decidir.
Então, suponhamos que o Plenário do Senado
decida: não vem a Venezuela. As razões, repito, podem ser mil, mas a determinação ﬁnal é muito infeliz.
O Brasil, durante séculos, foi considerado o quintal dos
Estados Unidos. Uma zona usada por lá e por cá, sem
personalidade, sem interesse em ter independência,
sem respeito recíproco.
Eu venho lá do Rio Grande, onde, durante dezenas e dezenas de anos, a gente ﬁcou esperando
o dia em que ia iniciar a guerra entre a Argentina e
o Brasil, porque ela era inexorável. Para os senhores
lá do norte entenderem o que é isso, eu volto a dizer:
o trem na Argentina é bitola larga, o trem no Brasil é
bitola larga, o trem no Rio Grande do Sul é bitola estreita, para, na hora da guerra, os trens da Argentina
não invadirem o Brasil.
Durante cinquenta anos, metade do Exército
nacional estava na fronteira do Brasil com a Argentina: Alegrete tem cinco quartéis; Santiago tem cinco
quartéis; Santa Maria tem quatro quartéis. Metade das
tropas brasileiras estava ali, na fronteira com a Argentina, porque a guerra era inexorável, havia de vir. Mudar
esse conceito não foi fácil. Mudou tanto que hoje nem
no futebol... No futebol, achamos que a Argentina está
lá atrás de nós. E hoje entendemos a importância da
integração da América Latina.
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Se votamos contra, em primeiro lugar, estamos
desautorando, estamos deixando mal a Argentina e o
Uruguai, que já votaram a favor; em segundo lugar, estamos dando um exemplo para o Pacto Andino de que,
se a Venezuela saiu de lá, veio para cá e não entrou...
Em terceiro lugar, esses países que têm uma deﬁnição mais avançada, mais antiamericana – Paraguai,
Venezuela, Bolívia – podem se reunir e formar outra
entidade. Ao invés de unir a América Latina, vamos
partir para a divisão.
O querido Senador Arthur disse que tem medo
de que, se votarmos a integração da Venezuela, estaremos assinando o luto do Mercosul. O interessante,
Senador, é que, com todo o carinho que tenho por V.
Exª e com todo o respeito que tenho por V. Exª – e tenho certeza de que V. Exª manifesta o sentimento que
está sentindo e diz isso com grandeza, sem nenhuma
participação de outro motivo –, eu me considero igual
a V. Exª e, sendo igual a V. Exª, com a mesma sinceridade, eu penso o contrário. Que coisa interessante
essa análise! Acho que, se enxotarmos a Venezuela,
estaremos botando uma pedra por não sei quantos
anos até retornarmos a isso que estamos fazendo.
Eu ﬁz uma pergunta que o Senador Mercadante,
Líder do PT – aliás, S. Exª fez um belíssimo pronunciamento –, muito competente, não chegou a responder.
O Senador Mercadante disse que o Líder da oposição,
Prefeito de Caracas, esteve aqui na Comissão, onde
disse horrores do governo e fez as acusações mais
graves ao governo da Venezuela. Contudo, disse que,
para a oposição da Venezuela, seria importante que
a Venezuela fosse aceita e se integrasse ao MERCOSUL. O Líder da oposição, salientou casos e mais casos.... Nós até brincávamos com o Senador Suplicy,
que não estava ali naquele momento, dizendo: “Puxa,
mas o Suplicy o trouxe ele aqui para quê? Ele veio
aqui para falar mal?”
Sim, veio para falar mal, mas na hora ele disse:
“Mas para nós, da oposição, para a democracia na
Venezuela, é muito importante que a Venezuela entre
no Mercosul”.
Então, eu perguntava ao Senador Mercadante:
proibirmos a entrada da Venezuela no Mercosul vai facilitar a democracia na Venezuela? Vai facilitar a vida
interna dos que querem a democracia na Venezuela?
Ou vai fazer com que o Presidente da Venezuela tenha
um tom mais radical, com razão magoado e parta para
fazer outro grupo com o Equador, a Bolívia, o Paraguai
e sei eu lá mais com quantos países?
Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Caro
Senador Pedro Simon, se me permitisse, eu gostaria de agregar outro fundamento muito importante
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para a decisão que vamos tomar. É algo que está na
Constituição brasileira bem como na Constituição da
Venezuela. V. Exª me permitiria? Eu faria isso no meu
pronunciamento, mas V. Exª traz uma tal riqueza de
informações e de considerações que me permita colocar no seu pronunciamento. Veja o que está escrito
na Constituição brasileira:
“Art. 4º ...................................................
Parágrafo Único. A República Federativa
do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações”
Para além do nosso atual Presidente, Lula, do
que foi o Presidente, Fernando Henrique, e de todos
os que os precederam e para os futuros.
Isso está na nossa Constituição de 1988. E o que
diz o preâmbulo da Constituição da Venezuela? “Com o
ﬁm supremo de refundar a república para estabelecer
uma sociedade democrática participativa e protagônica, multiétnica e pluricultural, em um estado de justiça
federal e descentralizado que consolide os valores da
liberdade, da independência, a paz, a solidariedade, o
bem comum, a integridade territorial, a convivência e
o império da lei, para que essa e as futuras gerações
assegurem o direito à vida, ao trabalho, à cultura, à educação, à justiça social e à igualdade, sem discriminação
nem subordinação alguma, promovam a cooperação
pacíﬁca entre as nações e impulsionem e consolidem a
integração latino-americana, de acordo com o princípio
de não intervenção e autodeterminação dos povos, a
garantia universal indivisível dos direitos humanos, a
democratização da sociedade internacional, o desarme nuclear, o equilíbrio ecológico e os bens jurídicos
e ambientais, com patrimônio comum e irrenunciável
da humanidade.” Constituição que o Presidente Hugo
Chávez jurou defender. Note, Senador Pedro Simon,
os pontos comuns da constituição que os representantes do povo no Brasil e na Venezuela colocaram, para
muito além do que será o tempo do Presidente Hugo
Chávez. Era esse ponto que eu gostaria de agregar
aos argumentos de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu quero
dizer à Oposição, quero dizer a V. Exª, Senador Arthur
Virgílio, vamos deixar claro: eu sei que a Oposição não
está pensando em que a Venezuela não entre para o
Mercosul. A Oposição não está pensando em enfraquecer o Mercosul. A Oposição entende o signiﬁcado
do Mercosul para o Brasil, para a América. Apenas
acha que deve haver algumas considerações antes
disso. Isso eu entendo.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – V. Exª me
permite?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
darei o aparte. Isso eu entendo, quero dizer com toda
clareza que eu entendo isso. Eu não estou aqui para
dizer – isto seria ridículo da minha parte: “Ah, mas a
Oposição está contra a integração da Venezuela no
Mercosul, a Oposição está querendo boicotar, está
diﬁcultando, está implicando com que o Mercosul cresça, desenvolva, avance.” Não. O que a Oposição quer
é que se exijam condições, que a Venezuela não oferece hoje, e que ela ofereça no futuro, para ter essa
integração. Com isso eu concordo. Apenas a diferença
minha com a Oposição é que eu acho que a gente pode
incluir essas interrogações, essas cláusulas e permitir
a entrada da Venezuela no Mercosul. E vamos cobrar
ao longo do tempo, vamos fazer a cobrança disso que
nós estamos exigindo.
Com o maior prazer, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois não,
Senador Simon. Eu acompanho com respeito sempre
o seu pronunciamento e me animo a participar dele.
Combinamos em que somos ambos integracionistas,
ou seja, ambos queremos um Mercosul sólido e forte. Eu entendo, pura e simplesmente, que essa união
aduaneira, que não está sequer conseguindo ser uma
verdadeira união aduaneira, até porque não consegue
superar as diﬁculdades com o protecionismo argentino, pretenderia, vencida essa etapa, ser uma entidade
política, com Parlamento forte, com moeda única, com
convergência nas políticas econômicas dos países integrantes, como aconteceu na União Europeia, que não
nasceu do dia para a noite, veio do Mercado Comum
Europeu e levou décadas e décadas para chegar até
aqui. Eu vejo o Mercosul mal. O Brasil tem sido prejudicado pelo Mercosul, o Brasil não realiza acordos bilaterais porque não pode fazer nada fora do Mercosul.
O Mercosul é cheio de cláusulas que são excludentes,
e o Mercosul não tem sido capaz, até pela desunião
que o marca, de realizar nenhum acordo multilateral
com ninguém. Não há registro disso. Logo, estamos em
situação bastante delicada ali. Eu temo essa fragilidade – eu não vejo que o Mercosul tenha sido priorizado
nesses anos da política externa do Presidente Lula,
porque teve outras prioridades; eu questiono isso. Eu
sou amigo do Ministro Celso Amorim, mas tenho divergências e as exponho. Ainda hoje conversei com ele
muito fraternalmente. Entendo que o Mercosul pode
não resistir às incertezas que a Venezuela trará. Pode
ser que o tempo político de que dispõe o Mercosul para
recomeçar não suporte esse palanque que vai virar,
inevitavelmente, para o Presidente Chávez. Essa situação traumática por que passa a Venezuela pode, no
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ﬁnal, terminar, quem sabe, dando razão às pessoas
que olham com pessimismo esse ingresso, porque eu
entendo que, se fosse possível mesmo – e eu tenho
certeza de que o Mercosul é uma realidade inarredável, uma realidade que não está fadada, quem sabe, a
um processo de falência –, eu diria muito bem, vamos
aturar Hugo Chávez. O problema é que ele vai crescer
em confusão, ele vai crescer em confusionismo, ele vai
crescer em instabilidade, em cima de uma realidade
que não está muito bem posta, não está consolidada.
Temo, sinceramente. Eu entendo que ele viola e nós
violamos (permitimos que ele viole) a cláusula democrática – e isso é muito importante. Ele não está com
nenhuma intenção de mudar, ele não vem para mudar. E, por outro lado, se ele não entrasse, ele teria os
problemas que as pessoas de viés autoritário têm. E
ele teria que arcar com esses problemas, enﬁm, sem
prejuízo do comércio conosco. O comércio é bom. Então por que entrar? O comércio será maior? Chegou,
uma vez, um querido embaixador, aqui na Comissão
de Relações Exteriores, a dizer que – querido mesmo, ﬁgura muito querida minha –, se a Venezuela não
entrasse, a China invadiria o mercado venezuelano.
Ora, a China invade até o mercado brasileiro, imagine
o venezuelano! Ela vai invadir de qualquer jeito. Temos
que tomar muito cuidado, porque a China vai parar de
produzir bugiganga ruim, vai passar a produzir coisas
boas. O próximo passo vai ser de qualidade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Então, temo
isto, ou seja, vejo a unanimidade nesta tribuna e a unanimidade neste Plenário quanto a ser importante a integração. Segundo, divergimos quanto ao momento de
entrada da Venezuela. Eu trago à baila a preocupação,
e quero ser bastante técnico nisto, a preocupação que
tenho com um Mercosul que não vai bem das pernas e
poderá não resistir esse impacto nesse curto prazo da
entrada. É apenas isso. Agora, obviamente, ﬁcou dito
aqui, por V. Exª e por mim, já no início da sessão, que
nós temos que ser muito frontais e arcar com as consequências dos nossos atos. Se amanhã se revelar um
êxito o ingresso da Venezuela, eu terei que dar a mão
à palmatória. E lamentarei muito, se eu estiver certo
e se a Venezuela terminar trazendo mais desacerto e
mais desagregação do que acerto e agregação para
o Mercosul. V. Exª não está fazendo discurso ideológico. Eu aprecio isso. Seu discurso é pragmático. V. Exª
apenas tem um ângulo diferente do meu, mas o seu
discurso é pragmático, não é ideológico. Eu deploro
muito o discurso ideológico, aquele discurso do tipo...
Só falta o pessoal sair marchando e tocando algum
dobrado militar, enﬁm, ou quem sabe a Internacional.
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E vamos até quebrar as ilusões. O Sr. Hugo Chávez
jamais foi homem de Esquerda. Ele é um típico militar
de republiqueta latino-americana...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Simón
Bolívar nunca teve nada de socialismo. Aliás, nem
existia socialismo na época dele.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Nada a
ver, nada a ver. Não sabe para que lado vai. Não tem
sequer aquele traço humanista que já marcou a Esquerda uma época. Não tem aquele traço humanista. É uma ﬁgura extremamente dura, extremamente
autoritária na forma de lidar com a sociedade. Mas
vamos aguardar. Entendo que a parte que eu podia
dar, o crédito de conﬁança que eu podia dar ao Governo nós demos. Qual foi? Podendo desestabilizar
uma sessão como esta, não ﬁzemos. Nós acertamos
e cumprimos. Se a votação foi adiada para terça-feira
foi por iniciativa das próprias Lideranças do Governo
que entenderam que os oradores eram muitos e que,
hoje, deveríamos esgotar a discussão. Na terça-feira,
apenas encaminharíamos e votaríamos. Pensei com
os meus botões, minha Bancada também, o Senador
Agripino fez algo parecido em termos de reﬂexão, dizendo que mais hora, menos hora, isso aí tem que ter
desfecho. Então, não adianta protelarmos nada. Então,
vamos para o jogo da verdade. Vamos ver o que os
números reﬂetem. Esse painel que está aí me parece
favorável à entrada. Não sei se acontece alguma coisa. Dele pode esperar até um absurdo qualquer, daqui
para terça-feira. Espero que não aconteça. Mas nós
não diﬁcultamos essa decisão que muitas das Srªs
Senadoras e dos Srs. Senadores querem tomar. Não
diﬁcultamos, porque não obstruímos, não obstaculizamos, apenas queremos fazer o que está sendo feito,
até uma hora dessas e com muito brilho por parte de
V. Exª e de muitos Senadores: uma discussão ampla.
E acho até que o Senado, quem sabe, deveria editar
um livro, uma separata com os pronunciamentos desta sessão, porque é bonito ouvirmos argumentos que
balançam para um lado, balançam para o outro. Para
mim, é muito reconfortante ouvir a defesa de uma tese
contrária à minha sem ser pelo ângulo ideológico, sem
ser pelo ângulo maniqueísta, sem ser pelo ângulo do
bem contra o mal. Mas V. Exª entende que economicamente é melhor, que politicamente é melhor e que é
melhor para a democracia da Venezuela se ela entrar.
Tenho uma visão contrária, mas ambos com pragmatismo e pé no chão. Portanto, parabéns a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço o aparte de V. Exª e vou lhe dizer com sinceridade
– e o telespectador vai ﬁcar me olhando –: concordo
de novo com tudo que V. Exª disse. Concordo inteiramente. Só ali que acho que é melhor deixar entrar
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para enfrentarmos o que V. Exª está dizendo, porque,
entrando, eles estão ali do nosso lado; estamos reunidos aqui com os Parlamentares do Brasil, ali está a
Argentina, ali está o Uruguai, ali está o Paraguai, ali
está a Venezuela, e vamos debater esses assuntos,
vamos discutir. Então, vamos nomear uma comissão
para ver como vamos resolver o problema das bases
na Colômbia, e não o Sr. Chávez dizer: vamos declarar guerra. Agora, se isolarmos – vá se embora –, aí
ele fará o que quiser, dirá o que quiser, gritará o que
quiser e passará a ser incontrolável.
E o medo que tenho é que, nessa altura, ﬁque
marcada uma decisão. Sabemos aqui que a Oposição
é clara: não é a Venezuela; é a ﬁgura do Sr. Chávez.
Vamos resolver a ﬁgura do Sr. Chávez e pronto. Mas,
daqui a pouco, marca uma posição com relação ao
Parlamento brasileiro e com relação à Venezuela, e
eu não acho isso.
Eu acompanhei – sou muito mais velho que V. Exª
– a formação do Parlamento Europeu. Acompanhei lá
no início. Acompanhei os atos ridículos. Acompanhei
quando não queriam deixar abrir a Câmara dos Comuns para discutir a matéria; não queriam nem deixar
abrir a Câmara dos Comuns para discutir a matéria.
Mas vamos discutir uma integração! Quando a Assembleia francesa... Foi por unanimidade, foi considerado
um escândalo o debate. E ali era com lógica. Ali era
com razão, era compreensível. Inglaterra e França: foi
a guerra dos 100 anos; aquelas lutas eram... Meu Deus
do Céu! E hoje temos esse exemplo que está aí. Hoje
temos um exemplo bonito. Hoje, eu diria, o ambiente
que se sente no mundo é grande resultado da União
Europeia, em que eles conseguiram vencer as idiossincrasias, os radicais. E quando eu vejo, Senador, lá
pelas tantas, que se faz uma reunião e decide-se: os
caminhões da Alemanha são melhores que os caminhões da Espanha. Como é que um caminhão da Espanha vai concorrer com o caminhão Mercedes Benz,
que tem prestígio mundial? Então, um vai esmagar o
outro? Não, ﬁzeram um entendimento, uniram a fábrica
espanhola com a alemã para fazer um entendimento
que sobrasse para as duas. Essa série de coisas estão sendo feitas. Aí eu perguntei: mas o que é que vai
acontecer com o champanhe da Espanha? Mas todo
sabe que champanhe é francês. Mas, se abrir o mercado, como é que vocês vão fazer com o champanhe
francês? Vai desaparecer. Resposta: em primeiro lugar,
a França não tem condições de produzir champanhe
para o mundo inteiro; em segundo lugar, vão fazer uma
integração. Vão fazer uma divisão: um entra aqui; o outro, ali. Tem lugar para os dois. O champanhe francês
vai muito bem, obrigada, e o champanhe espanhol está
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sobrevivendo muito bem. Essas coisas aconteceram
e eles se entenderam.
Não temos nada disso. Não temos coisa nenhuma.
Por que não vamos nos entender? Por que a América
Latina tem de ser o continente mais pobre, mais triste, de maior corrupção? De maior miséria? De maior
fome? De maior índice de mortalidade infantil? Se nós
veriﬁcarmos, a América Latina tem praticamente tudo.
Temos terras, temos as maiores reservas de terras
agricultáveis do mundo, as maiores reservas de água
doce. Temos petróleo, temos minerais, temos todas as
riquezas de que se pode falar. Por que um povo com
tanta fome, com tanta miséria?
Vejo com emoção o povo brasileiro, vejo com
emoção o Brasil. Vejo com admiração o Presidente
Sarney, que iniciou esse processo. Vejo com admiração
o Presidente Collor. Perdeu-se Sarney e ganhou-se o
Collor. Perdeu o Alfonsín, que assinou o acordo com o
Sarney, e ganhou Menem, inimigo de Alfonsín, como
Sarney, inimigo de Collor. Eu, que assinei o acordo, que
participei do acordo entre Sarney e Alfonsín, foi com
emoção que vim aqui e assisti ao Presidente Collor,
no primeiro ato de seu Governo, referendar o acordo
Brasil e Argentina, com o Menem, que também teve
esse como o primeiro ato do governo dele – oposição a Alfonsín. Depois veio o Itamar, veio o Fernando
Henrique e veio o Lula, e todos estão mantendo esse
entendimento.
E o Brasil, cá entre nós, tem posições de que
sou fã. Posições de grandeza que o Sarney teve, que
o Collor teve, que o Fernando Henrique teve e que o
Lula está tendo, para vencer esse obstáculo que ainda nós vemos. Está aí o Cristovam, Senador querido,
que pode dizer. Eles olham para nós, ali, do Paraguai,
como se fôssemos capitalistas – os brasileiros. Assim
como nós olhamos os americanos, eles olham para
nós, e nós temos que responder.
Tivemos que fazer o discurso lá. E o Mercadante fez um discurso excepcional lá; o Cristovam fez um
discurso excepcional lá; e eu ﬁz um modesto discurso
também nesse sentido, mostrando que não era bem
aquilo: que o Brasil não teve guerra de conquista; que
o Brasil não tem preocupação maior; que queremos
avançar junto com a América Latina. Isso foi uma tese
que levou tempo, que levou anos. Essa posição do
Brasil é uma posição extraordinária. E o Brasil podia
ser diferente, ter uma tese personalista: vamos crescer e querer chupar alguma coisa dos outros países
da América. Nós não estamos querendo isso. Queremos crescer junto.
Fui contra a construção de Itaipu. Fui radicalmente contra porque dizia: em primeiro lugar, Itaipu
vai sair muito mais cara do que a usina só brasileira.

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Itaipu exigiu terminar a outra usina, Sete Quedas, tão
grande e tão bela. Itaipu é metade Brasil metade Paraguai. Fizesse uma usina sozinho, bem menor, muito
mais barata, ainda que, em vez de 14 milhões, 10 milhões. Dizem os generais que queriam fazer a maior
hidrelétrica do mundo, mas a verdade é que ﬁzeram
uma hidrelétrica Brasil e Paraguai. E o Brasil mostrou
grandeza, mostrou entendimento.
Agora, quando o Presidente paraguaio se elegeu, batendo na mesa, gritando que ia fazer isso,
fazer aquilo, romper com o Brasil, declarar guerra e
não sei mais o quê, eu achei muita categoria do Lula,
sinceramente.
Daqui da tribuna, eu disse: nós vamos ter que
fazer alguma concessão para o novo Presidente do
Paraguai. Alguma concessão nós vamos ter que fazer.
Não como eles querem: mudar o tratado. O tratado não
dá para mudar. Aquilo que está ali está ali, mas vamos
fazer algumas concessões. E o Governo brasileiro fez
por conta, porque, em mais alguns anos, termina de
pagar a dívida. No momento em que terminar de pagar
a dívida, o Paraguai vai ter uma montanha de dinheiro,
US$1,7 bilhão, US$2 bilhões. Então, vamos dar por
conta daquilo um adiantamento agora. Foi feito isso.
E o Presidente paraguaio teve o que explicar para a
população: não, mas eu mudei, está vendo? Eu cheguei... E foi encontrado um entendimento.
Nunca aconteceu. O Lula e o Presidente da Argentina se encontraram tantas vezes... Meu Deus do
céu! Nunca tinha acontecido nada igual.
O Brasil hoje é que está fazendo uma discussãozinha tola, para eles muito grave, na construção
de uma fábrica papeleira ali entre o Uruguai e a Argentina. Quase que dá um rompimento. E é o Brasil
que está fazendo o entendimento entre as partes para
chegar ao entendimento. Esse é o Brasil, com paz,
com respeito. Nós não somos os Estados Unidos, que
roubaram a metade do México, que roubaram o Panamá da Colômbia, que estão aí com tropas no mundo
inteiro querendo ser os donos do mundo. No entanto,
o Brasil está crescendo, está se desenvolvendo, está
avançando, e é importante para nós que esse nosso
crescimento seja integrado com a América.
É importante para nós que o Paraguai seja um
grande país, que a Argentina seja maior ainda, também o Peru, a Bolívia e a Venezuela. É importante que
este seja um grande continente, porque nós estaremos
crescendo juntos.
Eu não tenho dúvidas, Sr. Presidente, de que é
neste continente, com essas ideias, onde não tem ódio,
onde não tem radicalização, é aqui, no povo brasileiro,
nessa mistura de branco, preto, índio, africano, alemão,
italiano, árabe, judeu e tudo mais, que se forma esse

Quinta-feira 10

225

66207

povo que tem condições de fazer este País. E nós estamos vivendo um momento histórico.
Este é um momento histórico, que acontece.
Aconteceu quando nós criamos a Petrobras – não eu,
mas os que estiveram aqui –, uma hora fantástica,
espetacular, e acontece agora, quando vamos consolidar o Mercosul. Vamos consolidar. Vamos dar um
passo adiante.
E aí, sim, chega de ﬁcarmos naquelas nossas
reuniões, Senador Cristovam, em que a gente ﬁca lá
se olhando, conversando, sentindo que a coisa não
está andando como a gente gostaria que andasse, não
está se desenvolvendo como a gente gostaria que ela
se desenvolvesse.
Eu acho que, vencida essa etapa, nós temos que
fazer com que a integração seja real, seja concreta,
seja objetiva, seja de princípio, seja de ideia, não o
contrário. Mandamos às favas a Venezuela, que vai
conversar com a Bolívia, vai conversar com os outros
membros da América Latina, muitos já integrados,
que são a Bolívia, o Equador, o próprio Paraguai. Eu
não saberia dizer qual é a reação do Paraguai, que
termina também não querendo. Para quê nós vamos
fazer isso?!
O ilustre Líder do PSDB diz com razão que aqui
não dá para dizer quem é que está certo. Eu não digo
aqui quem está certo. Eu não diria ao Senador Arthur
Virgílio: “Senador Arthur Virgílio, se votar para a Venezuela não entrar, vai ser um fracasso, vai ser um ﬁasco,
vai ser um absurdo, vai ser um erro”. Eu não digo isso.
Eu não posso garantir isso. Mas o Senador Arthur Virgílio não pode dizer para mim que o negócio é a Venezuela não entrar, porque, não entrando, a democracia
vai melhorar e o Mercosul vai poder crescer.
Eu acho que é melhor correr o risco com a Venezuela dentro do Mercosul, para nós, com o Mercosul,
podermos controlar a Venezuela, do que mandarmos
a Venezuela embora, pois, fora do Mercosul, não sabemos o caminho que ela tomará.
Eu já dei várias vezes um exemplo e dou de
novo: só podem integrar o Mercosul países onde há
democracia. Há muitas dúvidas com relação à falta de
elementos que compõem a democracia na Venezuela,
mas há democracia.
O Paraguai enfrentou uma crise e o Presidente se afastou. Vieram os velhos coronéis e generais,
afastaram o vice e colocaram um general. Foram lá os
homens do Mercosul, com o Brasil à frente, e disseram:
“Não, ou assume o vice e a democracia continua, ou
vocês caem fora do Mercosul e nós, Brasil, Uruguai e
Argentina, não temos diálogo com vocês”. Eles tiveram de voltar atrás. E o Vice-Presidente assumiu e a
democracia continua.
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Por isso, Sr. Presidente, com muita humildade e
com muito respeito, para mim, essa não é uma tese do
PT, ou do Lula, como não é do PSDB ou do Fernando
Henrique, que, durante oito anos, deram a sua participação. Também não é do PMDB, que o Presidente
Sarney iniciou, como também não é do Presidente
Collor, que, quando Presidente, teve a coragem de,
adversário, continuar, junto com o Menem, também
adversário... É uma tese de todos nós.
E eu acho que vamos mostrar grandeza.
“Mas esse presidente chamou o Senado brasileiro de... Os americanos falam pela nossa voz; que
nós não temos credibilidade, que os americanos mandam e nós obedecemos”. Foi uma aﬁrmação ridícula
e completamente fora. A mim ela não atinge. Pelo
contrário, eu acho que o Senado brasileiro dará uma
demonstração de muita grandeza, de muito respeito
e de muita credibilidade.
Com relação a mim, Senador Arthur Virgílio, eu
gostaria que, de hoje até terça-feira, V. Exª e nós nos
reuníssemos, nós e mais uns três – V. Exª escolheria
diplomatas e gente da sociedade –, para vermos se
eu estou errado – aí eu mudaria o meu voto – ou se
V. Exª está errado, porque pensamos do mesmo jeito,
temos a mesma preocupação, só não sabemos em
relação ao voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Obrigado, Senador Pedro Simon.
Com a palavra o Senador Dornelles, por cessão
do Senador Suplicy.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy,
meus agradecimentos.
Sr. Presidente, o Senado vai tomar uma importante decisão relacionada com a entrada da Venezuela
no Mercosul.
O Senador Tasso Jereissati apresentou, na Comissão de Relações Exteriores, um parecer em que
analisou com a maior profundidade e competência
aspectos relacionados ao assunto sobre o qual o Senado vai decidir. O Senador Tasso Jereissati mostrou
a interferência indevida do Presidente da República da
Venezuela em assuntos do Poder Legislativo e do Judiciário, o desrespeito mostrado pelo Presidente Hugo
Chávez às liberdades políticas, principalmente no que
concerne à liberdade de imprensa.
Sr. Presidente, uma das características que vêm
sendo visualizadas no Presidente Chávez é o seu
deslumbramento. O deslumbrado se supervaloriza, se
coloca acima das pessoas e das instituições. Passa a
ignorá-las e desrespeitá-las.
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O Presidente Chávez, nas suas relações com
os Poderes Executivo e Judiciário do seu país, com
a imprensa e até com outros países, vem assumindo
posições altamente desrespeitosas.
O ilustre e competente Ministro Celso Amorim, na
Comissão de Relações Exteriores, narrou que o Presidente Chávez colocou em um avião da Venezuela o
Presidente Zelaya, levou-o para Honduras, colocou-o
dentro da Embaixada brasileira sem qualquer tipo de
consulta prévia ao Governo brasileiro. Nesse momento,
numa posição de grande deslumbramento, o Presidente Chávez levou ao mundo a seguinte mensagem: no
Brasil mando eu.
Sr. Presidente, partilho integralmente da análise
do ilustre Senador Tasso Jereissati sobre a atuação do
Presidente Hugo Chávez e seu pouco respeito pelos
princípios que regem um Estado democrático.
Ainda na Comissão de Relações Exteriores, o
Senador Romero Jucá apresentou um relatório muito bem elaborado. Alguns trechos dele foram trazidos
aqui pelo Senador Mercadante.
A Venezuela, Sr. Presidente, é o sexto país mais
populoso da América Latina e seu PIB ﬁca atrás somente do PIB do Brasil, do México e da Argentina.
Consumada a adesão da Venezuela ao Mercosul, as
previsões são de que o PIB do Mercado Comum deverá ter um acréscimo de 8%.
Em 2008, a Venezuela representou o segundo
maior saldo comercial líquido do Brasil. Nós últimos
dez anos, o volume de nossas exportações para a Venezuela aumento em 850%. Nosso superávit comercial
se expandiu de US$1,1 bilhão, em 2002, para US$4,61
bilhões, em 2008, um ritmo de crescimento muitíssimo
superior aos outros clientes tradicionais do Brasil.
O Brasil se tornou o segundo maior fornecedor de
automóveis e de eletrônicos para a Venezuela; o terceiro
de máquinas e equipamentos; o quinto de alimentos; e
o sexto de produtos farmacêuticos. No campo da Estatística, a Venezuela já responde por 10% de nossas
exportações totais de medicamentos e por 8% das exportações de máquinas e materiais elétricos. Some-se
a isso o fato de que, de acordo com dados do Banco
Central, entre 2001 e 2005, quintuplicou a presença no
mercado venezuelano de empresas brasileiras
Tudo isso pode se perder, Sr. Presidente, caso
não haja permissão para a Venezuela integrar o Mercosul. Isso porque, com essa expectativa, aquele país
abandonou a Comunidade Andina de Nações. Contudo, até este momento, nossas exportações para a
Venezuela vêm sendo beneﬁciadas por tarifas preferenciais ainda decorrentes do Acordo de Complementação Econômica nº 59, ﬁrmado entre o Mercosul e a
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Comunidade Andina, quando a Venezuela ainda era
membro daquele bloco.
Prejudicada a adesão da Venezuela ao Mercosul,
nós vamos perder, já em 2011, essas preferências tarifárias, e os produtos brasileiros, que estariam então
isentos de tarifas, caso se realize a integração, serão
majorados em percentuais que, muito provavelmente, inviabilizarão as exportações de alguns deles. Os
automóveis, por exemplo, terão suas tarifas reajustadas de 23% para 35%; os frangos congelados, de
13% para 20%; os pneus de caminhões, de zero para
15%. Isso para citar apenas alguns dos produtos que
exportamos para aquele país. Desnecessário dizer, Sr.
Presidente, que os impactos sobre a economia brasileira serão perversos, caso a entrada da Venezuela
não venha a ocorrer.
Como disse anteriormente, concordo plenamente
com a análise do Senador Tasso Jereissati em relação
ao pouco respeito do Presidente Hugo Cháves a princípios de um Estado democrático. Discordo, entretanto,
da sua conclusão.
Entendo eu, como o Senador Pedro Simon, que
o ingresso da Venezuela no Mercosul levará esse país
a assumir compromisso com os princípios do Estado
democrático, premissa do Mercosul, o que, consequentemente, dará ao Brasil e aos outros Estados membros
maiores condições de exigir do Presidente da Venezuela que sejam honrados os princípios inerentes ao
Estado democrático.
Considero, pois, que a entrada da Venezuela no
Mercosul pode contribuir para o fortalecimento da democracia naquele país.
No que concerne aos aspectos ﬁnanceiros e
econômicos, o não ingresso da Venezuela, como disse anteriormente, poderá ter impactos extremamente
perversos na economia brasileira.
Assim sendo, quero manifestar a minha posição
favorável ao ingresso da Venezuela no Mercosul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador Francisco Dornelles,
por sua posição.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. Presidente, enquanto o Senador Eduardo Suplicy dirige-se
à tribuna, peço a V. Exª que acolha requerimento de
voto de aplauso que envio à população do Município
de Careiro da Várzea, no Amazonas, pelo transcurso
do aniversário de criação desse Município.
Esse Município, que foi criado em 1987, teve
como primeiro administrador Valeriano Sotero da Silva
e, em seguida, José Vasconcelos de Farias, e viu a sua
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primeira eleição direta em 1988, quando foi eleita Maria das Graças Alencar, depois Pedro Duarte Guedes,
depois José Teixeira da Costa, depois Pedro Duarte
Guedes, depois José Teixeira da Costa, depois Pedro
Duarte Guedes, depois Pedro Duarte Guedes e, agora, Raimundo Nonato da Silva, com uma Vice-Prefeita
que é do meu Partido.
O Careiro da Várzea hoje tem 23 mil habitantes que
se dedicam, principalmente, à pesca, à agricultura.
Numa parte do Município, está havendo uma estiagem terrível. Está sendo muito sofrida a estiagem, com
o fenômeno da seca fazendo muito mal. No Paraná do
Cambixe, por exemplo – Senador Suplicy, permita-me
um segundo –, estão fazendo reservatórios para que
haja alguma água para o dia a dia e algum peixe para
a alimentação. A maior parte do Município de Careiro,
ou seja, 95% do território, é de várzeas e o acesso à
cidade é feito em embarcações. E está complicada a
navegação para lá.
Portanto, considero merecido esse voto de aplauso que chama atenção para um Município que hoje
passa por momentos muito difíceis na vida do seu
povo humilde e trabalhador.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – RR) – Muito obrigado, Senador Arthur. V. Exª
será atendido, de acordo com o Regimento, no voto
de aplauso ao Município de Careiro, que faz aniversário hoje.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, prezado Senador Augusto Botelho, há pouco, no aparte
ao Senador Pedro Simon, eu destaquei um dos pontos
que considero fundamentais com respeito aos nossos
destinos comuns, o da Venezuela e o do Brasil, pois os
nossos Constituintes, em 1988, e mais recentemente
os da Venezuela colocaram um objetivo comum em
nossas respectivas Constituições. Na Constituição do
Brasil, conforme está no art. 4º, parágrafo único, deﬁniram os nossos Constituintes que
República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da
América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Enquanto a da Venezuela, no seu preâmbulo,
estabelece:
“Com o ﬁm supremo de refundar a República para estabelecer uma sociedade democrática, participativa e protagônica, multiétnica
e pluricultural em um Estado de justiça, federal
e descentralizado, que consolide os valores da
liberdade, da independência, da paz, da solidariedade, o bem comum, a integridade territorial,
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a convivência e o império da lei para esta e
para as futuras gerações; assegure o direito
à vida, ao trabalho, à cultura, à educação, à
justiça social e à igualdade sem discriminação
nem subordinação alguma; promova a cooperação pacíﬁca entre as nações e impulsione
e consolide a integração latino-americana de
acordo com o princípio de não intervenção e
autodeterminação dos povos, a garantia universal e indivisível dos direitos humanos, a
democratização da sociedade internacional,
o desarme nuclear, o equilíbrio ecológico e os
bens jurídicos ambientais como patrimônio comum e não renunciável da humanidade.”
Tenho a convicção de que, quando estamos aqui
decidindo pelo ingresso da Venezuela no Mercosul,
estamos dizendo: “Que bom que o povo venezuelano
tem esse ponto em comum com a nossa Constituição
brasileira de querer promover a integração da América
Latina, de nossos povos!”
Sonho, Sr. Presidente Augusto Botelho, com o
dia em que pudermos, do Alasca à Patagônia, mas
iniciando pelos países da América Latina, do Mercosul, ter a integração plena, que signiﬁcará a liberdade
de movimentação não apenas dos bens e serviços por
meio das fronteiras e dos capitais por meio das fronteiras, mas sobretudo daquilo que é o principal: o ser
humano. Para isso, será importante caminharmos na
direção da maior homogeneidade dos direitos sociais
e econômicos.
Por isso, avalio que será importante termos, um
dia, o direito universal – no âmbito, para começar, do
Brasil, mas de todos os países da América Latina – a
uma renda básica, como um direito à cidadania, ao
direito universal da educação, do atendimento da saúde pública e de um sistema de Previdência que possa
ser comum e semelhante a todos os nossos países.
Então, quando isso ocorrer, já não haverá qualquer
diﬁculdade para que possam as fronteiras de nossos
países ser liberadas e não haver quaisquer muros –
existem ainda muros na fronteira da Cisjordânia com
Israel, bem como o muro que infelizmente caracteriza
a fronteira dos Estados Unidos com o México e outros
–, porque, então, os direitos dos trabalhadores, dos
seres humanos serão semelhantes. Certamente, aprovarmos o ingresso da Venezuela no Mercosul constitui
um passo nessa direção.
Quero ressaltar, diante dos argumentos de alguns
Senadores que disseram das diﬁculdades econômicas
e sociais da Venezuela, que a Venezuela, tal como o
Brasil, vem avançando em diversos aspectos.
Se o Brasil passou de um Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o relatório das Nações Unidas
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e do Banco Mundial, de 0,685, em 1980; para 0,712,
em 1990; para 0,790, em 2000; para 0,813, em 2007;
a Venezuela, por seu turno, passou de um Índice de
Desenvolvimento Humano de 0,765, em 1980; para
0,790, em 1990; para 0,802, em 2000; para 0,844,
em 2007 – portanto, um pouco acima do nosso, que,
em 2007, foi para 0,813. E, portanto, essa evolução
de 0,802, em 2000, para 0,844, em 2007, correspondeu, em boa parte, ao período de gestão do Governo
Hugo Chávez.
Em 2007, esse Índice de Desenvolvimento Humano de 0,844 corresponde a uma esperança de vida,
ao nascer, de 73,6 anos, comparável a 72,2 anos, para
o Brasil; a uma taxa de alfabetização para os adultos
de 15 anos ou mais de 95,2%, comparado a 90%, no
Brasil; a uma taxa de comparecimento à escola, no
sentido geral, de 85,9% – neste caso, um pouco abaixo da brasileira, de 87,2%. Portanto, essa é uma taxa
bruta combinada de escolarização no ensino. São os
três indicadores importantes que formam o IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano).
Quero ressaltar que, com a adesão da Venezuela, o Mercosul passa a constituir um bloco de mais de
250 milhões de habitantes, 12,7 milhões km2 de área,
um PIB superior a um US$1 trilhão, aproximadamente
76% do PIB da América do Sul, um comércio exterior
superior a US$300 bilhões e que, nessa nova conﬁguração, o Mercado Comum do Sul torna-se um dos
mais signiﬁcativos produtores mundiais de alimentos,
energia e manufaturados.
Os ﬂuxos comerciais Mercosul/Venezuela impulsionarão o desenvolvimento da infraestrutura de
transportes, de comunicação na parte setentrional da
América do Sul, o que contribuirá para a consecução
da meta de promover o desenvolvimento integral, enfrentar a pobreza, a exclusão social, conforme destaca
o Senador Romero Jucá, em seu parecer.
Quero assinalar que é importante a análise daquilo que nos transmitiu o Prefeito Antonio Ledezma,
o Prefeito maior de Caracas, em sua exposição e em
sua carta ao Presidente José Sarney, aqui do Senado, quando expressou, com muita sinceridade, que
é preciso que o Brasil e os demais países membros
aceitem a Venezuela no Mercosul, isso por uma razão que parece lógica ao Prefeito Antonio Ledezma:
Chávez é muito mais perigoso isolado. Para nós – ele
se dizendo da oposição –, é importante que Chávez
esteja na Comunidade Andina, na OEA, no Mercosul
e em tantos outros fóruns internacionais que possam
impor limites a suas ações. Essa seria uma medida
muito positiva para a democracia venezuelana.
Pois bem, Antonio Ledezma, aqui em sua exposição perante a Comissão de Relações Exteriores,
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conforme ressaltou o Senador Pedro Simon há pouco,
fez críticas muito severas ao Presidente Hugo Chávez
e nos fez um apelo – o Senador Pedro Simon há de se
recordar –, para que possamos transmitir ao Presidente
Hugo Chávez que possa a Venezuela passar o Natal
sem presos políticos. Ora, Senador Pedro Simon, o que
eu pondero é que nós, Senadores brasileiros, aprovando, na próxima terça-feira, o ingresso da Venezuela ao
Mercosul, se o Senador Cristovam Buarque, se o Senador Pedro Simon, se o Senador Augusto Botelho e
outros ﬁzermos uma visita à Venezuela, ao Presidente Hugo Chávez e aos parlamentares da Assembleia
Nacional Venezuelana e quem sabe na companhia de
parlamentares dos países do Mercosul – Uruguai, Paraguai, Argentina –, teremos muito maior força moral
para propor ao Presidente Hugo Chávez um Natal sem
presos políticos. Eu me comprometo.
Senador Pedro Simon, Senador Cristovam Buarque, vamos fazer o seguinte: uma vez aprovado,
Presidente Augusto Botelho, o ingresso da Venezuela, quem sabe possamos nós, Senadores, fazer uma
ligação conjunta ao Presidente Hugo Chávez: “Aqui
aprovamos o ingresso da Venezuela no Mercosul e
gostaríamos de transmitir uma solicitação: vamos ter
um Natal sem presos políticos na Venezuela”. Eu gostaria de fazer esse telefonema.
Então, Presidente Augusto Botelho, a minha esperança e convicção, a certeza de que, se aprovarmos
o ingresso da Venezuela no Mercosul, isso nos colocará em condição de uma força moral muito signiﬁcativa
para que possamos, de fato, caminhar, darmos um
passo na direção de uma integração para valer dos
povos da América do Sul.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/
PT – PR) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª pode assumir a Presidência? Peço que V. Exª assuma, porque
o próximo orador sou eu. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Augusto Botelho
e, em seguida, o Senador Cristovam Buarque, último
orador inscrito.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, ouvimos
várias considerações aqui a respeito da entrada da
Venezuela no Mercosul. E nós concordamos com mui-
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tos argumentos, como os do relator Tasso Jereissati,
do Senador Arthur Virgílio, em parte, porque eu sou
do Estado de Roraima, Senador Simon. Roraima é
um Estado que foi ligado por rodovia primeiramente
à Venezuela e depois ao Brasil. Ao Brasil ocorreu só
em 1974 e à Venezuela desde a época de 1960, ou,
desde 1950, já se ia de cavalo até lá.
O meu Estado tem essa ligação. Nós, os roraimenses, e os venezuelanos falamos que a linha que
existe na fronteira entre os nossos países é a linha que
nos une, não é a linha que nos divide. Existe um sentimento de respeito, de consideração entre as nossas
culturas, as culturas dos nossos povos de Roraima e
as culturas dos povos venezuelanos.
O principal caminho de exportação dos nossos
produtos passa pela Venezuela. Nós importamos produtos de lá. As pessoas fazem compras para suas
casas lá em Santa Helena. Pegam o carro, vão no ﬁm
de semana e fazem compra normalmente, como se
fossem num supermercado lá em Santa Helena.
Nós já estamos integrados à Venezuela, mas,
para nós, é importante que a Venezuela faça parte do
Mercosul. Nós discordamos do autoritarismo do Presidente Chávez, discordamos das suas imposições à
imprensa, discordamos das suas eleições eternas, das
alterações que ele faz de forma plebiscitária na sua
Constituição muitas vezes.
Mas nós também concordamos que depois que
Chávez foi para a Venezuela, a vida dos pobres, lá na
Venezuela, melhorou. Por isso também que ele é reeleito. Com os programas sociais, melhorou a qualidade de vida das pessoas. Ele instalou a Universidade
Latino-americana na fronteira e os jovens de Santa
Helena e das cidades vizinhas têm oportunidade de
fazer universidade, e abriu também para os jovens de
Roraima. Temos mais de 50 jovens de Roraima fazendo
curso de Medicina na Universidade Latino-americana
do Hugo Chávez, fazendo cursos sem terem despesa
nenhuma, até com bolsa para se alimentarem, porque
a maioria são pessoas com diﬁculdades econômicas
que foram para lá fazer faculdade.
Nós achamos, nós sonhamos, lá em Roraima,
um sonho parecido com o sonho de Bolívar quando
ele falava na Grã-Colômbia, que seria o único país de
língua espanhola na América do Sul. Sonhamos com
os países da América todos unidos, fazendo uma só
união. Acreditamos que, assim que solidiﬁcarmos o
Mercosul, nós nos manteremos com o Pacto Andino,
depois avançaremos para o lado da América do Norte. Temos que, no futuro, talvez de uns 40, 50 anos,
ter o mercado comum das Américas, como o Senador
Suplicy falou, do Alasca até Puntarenas. Seríamos um
país só, uma nação só, cada país mantendo sua identi-
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dade, a sua cultura, a sua língua. Mas que as pessoas
possam andar como agora está sendo na Europa. Todo
mundo sabe que a Europa melhorou com essa união.
Por que aqui vamos fazer diferente, aqui no Brasil?
Por que vamos impedir a Venezuela de entrar no Mercosul? Claro que Chávez ainda não cumpriu todas as
exigências que apresentam, mas ele tem que cumprir
senão ele não pode se integrar. Eu acho que, se não
permitirmos que a Venezuela entre no Mercosul, nós
vamos isolar mais, podemos fazer o que foi feito com
Cuba, que até hoje é uma ditadura, e parece que começa haver sinais de que pode surgir uma democracia
lá. Se isolarmos a Venezuela como os Estados Unidos
isolaram Cuba, nós vamos ter uma outra Cuba. E eu
espero que não haja outra Cuba, porque o povo venezuelano é um povo muito alegre, muito feliz – como
os cubanos também.
Eu admirava muito Cuba até 1970 e 80, quando
começaram a chegar os primeiros médicos cubanos
em Roraima, que me contaram como é a realidade do
regime de lá. É claro que todos têm universidade, têm
tudo, mas não têm liberdade, e o homem tem que ter
liberdade.
Espero que nós não contribuamos para que a
Venezuela se torne um país sem liberdade. Apesar
da censura da imprensa, das prisões políticas, ainda
existe um grau de liberdade lá, que se pode considerar
a Venezuela uma democracia.
Tenho certeza que o nosso País vai contribuir
para melhorar a democracia, para ter a liberdade de
imprensa. E como o Senador Suplicy falou ainda agora,
talvez até ter um próximo Natal sem presos políticos
na Venezuela.
Todos nós que estamos aqui nesta Casa sabemos como é ruim a pessoa ser presa por causa de
suas ideias, e isso ainda acontece na Venezuela, infelizmente.
Eu quero aqui aﬁrmar que nós precisamos fazer
a Venezuela integrar o Mercosul, e tenho certeza de
que a maioria dos Senadores vai votar no sentido de
que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas
deixar ﬁrme a minha posição de ser favorável ao ingresso da Venezuela no Mercosul.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigado, Senador Augusto Botelho.
Tem a palavra agora o Senador Cristovam Buarque, do PDT, do DF.
Eu gostaria de salientar, Senador Augusto Botelho, que é interessante, no que diz respeito ao que V.
Exª mencionou, a liberdade de imprensa. No dia seguinte ao pronunciamento, na Comissão de Relações
Exteriores, do Prefeito de Caracas, Antonio Ledezma,
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recebemos a cópia dos principais jornais de Caracas,
Venezuela. Todos eles destacaram o pronunciamento
do Prefeito Antonio Ledezma, inclusive contendo críticas à situação da Venezuela, sobre o que S. Exª aqui
havia formulado. É uma informação importante.
O Senador Cristovam Buarque tem a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente Suplicy,
há momentos aqui nesta Casa em que nós votamos
de acordo com circunstâncias locais, com objetivos
de grupos, visando a melhorar o País. Mas, de vez em
quando, a gente vota historicamente, sabendo que o
resultado é histórico. A diferença entre as votações basicamente políticas e as votações de fato históricas, a
principal razão que diferencia uma da outra, Senador
Augusto Botelho, em primeiro lugar, é saber em quanto tempo a decisão vai durar, quanto tempo levar para
que se mude aquilo que a gente decide aqui com outra
lei. Por exemplo, no dia em que se vota a Constituição,
faz-se um gesto histórico. No dia em que se vota uma
lei, faz-se um gesto político.
As leis têm duração muito menor do que a Constituição. Nós estamos aqui a esta hora porque estamos
discutindo um fato histórico. Não é uma votação simples de uma lei como a maior parte das outras. É uma
decisão histórica de caminhar para construir, como
disse o Senador Mercadante muito bem, um bloco
na América Latina ou dar uma parada na construção
desse bloco. É isso que vamos discutir.
Queremos de fato ser vistos na história, futuramente, como a geração que deu os passos iniciais
necessários para consolidar na América Latina um
bloco com a vontade de um povo, um povo que fala
praticamente o mesmo idioma, um povo que tem praticamente os mesmos hábitos, costumes, cultura e um
território unido ou não? Ou queremos continuar como
uma série pulverizada de países independentes, separados, sem a unidade latino-americana por que tantos
lutaram neste País, como Darcy Ribeiro, que foi sempre
um latino-americanista, como Fernando Gasparian,
como tantos outros latinos-americanistas, que eu falei
do Brasil, para não falar do Continente inteiro.
Nós vamos tomar uma decisão de consequências
históricas. Barrar o processo de integração, por um
tempo pelo menos, ou dar um salto nessa integração.
Essa é uma decisão histórica e que exige que cada
um assuma sua responsabilidade. E eu não tenho a
menor dúvida de que nesse processo eu sou favorável
à consolidação do bloco latino-americano, à consolidação de uma união das nações latino-americanas.
Eu não quero ﬁcar na história como um daqueles que
disse: vamos dar um tempo, para depois ver se continua ou não.
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Esse avanço passa hoje pelo ingresso da Venezuela no Mercosul. E espero que, em breve, outros
países também.
E eu não faço análise com base no comércio, Senador Suplicy. Não. Eu não faço com base na vantagem
brasileira de ter a Venezuela no Mercosul. Eu não falo
porque isso vai aumentar os negócios brasileiros lá.
Não. Eu nem falo também pelas razões políticas. Eu
falo por uma vocação demográﬁca e geográﬁca; demográﬁca, pela quantidade de pessoas, de indivíduos,
de seres humanos venezuelanos e brasileiros. Essas
duas demograﬁas que a gente tem que caminhar para
casá-las. Eu falo em nome dessas demograﬁas. E falo
em nome da geograﬁa. A geograﬁa de dois territórios
que se juntam, que têm apenas um traçado de uma
linha na fronteira, que a gente tem que fazer com que
seja uma linha que, no futuro, possa até desaparecer
na ideia de uma imensa grande nação latino-americana, como hoje a Europa está apagando as suas linhas
entre países, mantendo a identidade cultural, mantendo a identidade nacional, mas, ao mesmo tempo, com
livre ﬂuxo de mercadorias, livre ﬂuxo de pessoas, livre
ﬂuxo de ideias. Nós estamos diante de diminuirmos a
velocidade como caminhamos para essa integração
ou apressarmos, e aí o caminho é a entrada da Venezuela.
Mas existem muitos argumentos que a gente
ouviu aqui contrários a isso, Senador Azeredo, especialmente do ponto de vista da democracia ou não na
Venezuela.
Eu pergunto, antes mesmo de responder, a par
da democracia: e se disserem que não entram no
Mercosul os países com corruptos? A gente ﬁcaria
tranquilo que o Brasil não fosse incluído, porque aqui
tem corruptos? Claro que não. Não é porque o Brasil
tem corruptos que deixaríamos de fazer a integração
latino-americana.
E se o critério para entrar no Mercosul fosse não
ter analfabetismo de adultos – e o Brasil é campeão de
analfabetismo –, por isso os outros países deixariam
de aceitar o Brasil? Estariam errados eles, até porque,
na medida em que a gente entra e descobre que o
Paraguai está com o menor índice de analfabetismo,
que a Bolívia em breve terá menos, que a Venezuela
praticamente erradicou o analfabetismo, isso vai nos
cobrar para que nós caminhemos para um dia erradicarmos o analfabetismo no Brasil.
E se fosse uma questão da nota do piso da educação? Os países que não têm boa educação de base
não entram no Mercosul. Aí o Brasil ia ﬁcar de fora?
Nós já tivemos ditadura no Brasil. Nós já tivemos
ditadura. E a gente ﬁcaria contente, aqueles que lutaram
contra a ditadura, se os outros países, em nome da
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democracia no Brasil, cortassem relações comerciais
com o País? Deixassem de fazer acordos? Deixassem
de construir um mercado comum?
Imaginem que o Mercosul já existisse há 30, 40
anos, durante o regime militar brasileiro. Nós, brasileiros, democratas, lutando contra a ditadura no Brasil,
iríamos dizer aos de fora: não aceitem o Brasil, não
queiram o Brasil, para derrubar os militares no Brasil? Não. Muito provavelmente, de forma patriótica, de
forma lúcida, nós diríamos: distinga, por favor, lá fora,
Brasil e os ditadores brasileiros. Não temos que misturar as duas coisas. Não temos que confundir uma
pessoa no governo com o país onde essa pessoa está
no governo.
Eu ouvi, hoje, aqui dizendo que colocar a Venezuela pode durar 40 anos, 50 anos o Presidente Chávez
no poder. Isso é superestimar o Presidente Chávez ou
subestimar o povo venezuelano. Uma das duas. Ou ele
tem uma supercapacidade de convencimento, porque,
aﬁnal de contas, como lembrou aqui o Senador Mercadante, ele fez sete eleições e plebiscitos, ganhou seis e
respeitou a que perdeu...Será que esse cara tem essa
genialidade tão grande de conseguir convencer o seu
povo a ﬁcar 10, 20, 30, 40, 50 anos, além de convencer
Deus de que ele vai ter saúde para isso? Ou será que
isso não é menosprezar o povo venezuelano, achando
que o povo venezuelano aceita, com maior facilidade,
o convencimento de um governante?
Claro que não há possibilidade de a gente imaginar que o Presidente Chávez vai durar os 100, 200,
300, 500 anos da união latino-americana. Talvez milhares de anos dessa fronteira comum que nós vamos
ter para sempre.
Nós somos irmãos os povos. Não importa quem
está ali naquele momento circunstancial. Essa é uma
decisão histórica. Nós estamos fazendo isso pensando em 100 anos adiante e não em 100 meses adiante, que é o que dura o tempo de um governo, mesmo
duradouro.
Então, não há razão para isso. Além de que não
podemos dizer que o Governo Chávez representa a
democracia que queremos para o Brasil. Longe de mim
isso. Mas, gente, e se lá fora dissessem que não aceitariam no Mercosul um país que tivesse um jornal sob
censura, como está hoje o jornal O Estado de S. Paulo
no Brasil? Imaginem que os outros países dissessem
que não poderiam aceitar o Brasil, porque temos um
jornal sob censura, determinado pela Justiça? Como
lá, usando de uma maneira equivocada, para mim,
como aqui é equivocado pedir a censura de O Estado
de S Paulo por meio da Justiça, lá, por meio da Justiça,
cometeu-se um equívoco, um gesto que não é democrático, de fechar um canal de televisão, porque havia
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terminado o prazo da licença desse canal. Eles tinham
de ter renovado, obviamente. Mas usaram a Justiça,
como nós, Senador Azeredo, estamos usando a Justiça
para censurar O Estado de S. Paulo – nós, os brasileiros, não nós que estamos aqui, nesta sala.
Então, como dizer que um governo que faz sete
eleições, incluindo plebiscitos, mesmo que não tenha
a democracia que a gente quer, é pura e simplesmente
um ditadura como qualquer outra, como as militares
no Brasil? Não.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Cristovam...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Há diferentes tons nesse processo. Não é o que o que a
gente quer para o Brasil, mas não dá para dizer que
temos no Brasil um Hitler, cremando pessoas, o que
justiﬁcaria a distância mais absoluta em relação a este
País. Não é a mesma coisa.
Nós estamos, a meu ver, confundindo. E a melhor prova disso – e já outros falaram – é o depoimento
aqui do Prefeito de Caracas, um homem da oposição,
que veio aqui, e quem assistiu sabe, e bateu duro no
Presidente Chávez. Voltou e continuou como prefeito. Está lá como prefeito, está batendo como prefeito.
Não há dúvida de que o Presidente Chávez manipula
a mídia.
E no Brasil, usando a publicidade, a gente não
manipula a mídia? Graus diferentes, estou de acordo. Mas aqui compramos com publicidade a maneira
como a mídia trata certos governantes. Lá ele usa,
de maneira absurda, canais estatais para promoção
pessoal. A gente não pode tolerar isso. Agora, esse é
argumento para a gente jogar o povo venezuelano fora
da marcha lenta, contínua, em direção a uma unidade
de nossos povos? Não é.
E aí eu acho que o Prefeito de Caracas soube
fazer a diferença muito bem. Ele disse: “Sou contra o
Governo Chávez, mas, como sou a favor da Venezuela, eu quero que vocês, brasileiros, nos aceitem no
Mercosul”. Foi isso que ele disse. Esse é um gesto de
patriota que, lá dentro, luta contra, para ele, um ditador;
mas, como patriota, luta pelo seu país.
E é isso que eu teria feito como brasileiro, lutando
contra a ditadura aqui, se houvesse, naquele momento,
mercado comum no qual o Brasil estivesse para entrar
e algum outro país dissesse que não entraria porque
os militares estavam no poder.
Claro que eu sabia que os militares não iam durar
para sempre. E olhe que, aqui, poderiam durar muito
mais tempo, porque aqui eles tinham a inteligência de
se sucederem. Então, não dependia de um só, não
dependia da vida de nenhum deles. Poderia ter sido
muito mais longa. Durou 21 anos. Por quê? Porque o
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povo brasileiro soube se unir, soube lutar, soube combater e soube vencer.
O povo venezuelano é diferente de nós? O povo
venezuelano não vai saber fazer? Aliás, o povo venezuelano só não fez ainda– e eu digo com o conhecimento
de quem tem amigos entre eles – porque não vê na
oposição uma alternativa ao Presidente Chávez.
Eu digo a eles, quando eles me procuram, conversam e querem que tomemos medidas contra: e a
proposta de vocês qual é? Voltar ao tempo em que
era uma colônia norte-americana? Essa é a verdade.
A oposição venezuelana – e eles reconhecem – não
conseguiu formular um projeto alternativo. E eu desejo
que, rapidamente, eles formulem um projeto alternativo
realmente democrático. Não apenas da democracia do
plebiscito, não apenas da democracia do voto, a democracia de um Parlamento que funcione plenamente, a democracia em que o carisma de um presidente
não seja capaz de dominar o inconsciente coletivo de
sua população. A democracia em que programas de
assistência social não sejam capazes de comprar a
consciência e o voto dos eleitores.
Eu desejo que a oposição venezuelana se organize, formule uma alternativa, mostre que entre um
passado de massacre do povo, de uma elite vergonhosa, que se orgulhava não só dos uísques estrangeiros, mas até da água mineral importada da Escócia
– porque eles se orgulhavam disso – , que entre essa
elite perversa, maldita e o Presidente Chávez surja
uma alternativa diferente. Agora a gente não vai poder
esperar por essa alternativa para então decidir que a
Venezuela entre no Mercosul.
Nós temos que decidir isso logo, como já fez a
Argentina, como estão fazendo os outros países, até
para que não pareça ao mundo inteiro que nós, brasileiros, estamos discutindo aqui por razões políticas
e não percebendo a importância histórica da decisão
que nós estamos tomando.
Meu voto pelo ingresso da Venezuela no Mercosul
não é um atestado de satisfação com o Governo do
Presidente Chávez. Nada disso. Em nenhuma hipótese, é isso. Mas é um voto pela história do continente,
que eu quero que meu nome ﬁque registrado. Eu quero
estar na foto dos que ajudaram a construir a integração
latino-americana e ﬁzeram com que ela avançasse na
velocidade mais rápida possível. E eu quero que haja
um pé de página dizendo: “Não estou dando aval a
um Governo. Eu estou dando aval a um povo, o povo
venezuelano, irmão do povo brasileiro”. E não estou
preocupado se isso vai trazer ou não mais comércio
para o Brasil. Não estou preocupado com isso. Ótimo
que traga, mas não pode ser esse o objetivo. O objetivo é a irmandade, e não a ganância. O objetivo é es-
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tarmos juntos e não estarmos ganhando dinheiro com
isso. Se pudermos estar juntos, irmanados e ganhando
dinheiro, como estamos, melhor ainda. Mas a minha
opção pela entrada da Venezuela diz respeito, de maneira muito clara e tranquila, a uma visão histórica de
que nós vamos, sim, aumentar a marcha, o caminho
do Brasil junto aos outro povos latino-americanos em
direção, um dia, a uma unidade plena.
Esse é meu discurso, Senador, mas eu vi que o
Senador Eduardo Azeredo tem um aparte. Eu acho
que esse debate só pode engrandecer, até porque em
uma longa tarde e noite e não houve debate, cada um
falava e sentava. Eu ﬁco feliz de saber que a minha
fala vai merecer um debate com contradições da parte
de uma ﬁgura que eu respeito tanto como o Senador
Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Cristovam. Eu tive que me ausentar para uma solenidade, na qual estava o nosso
Vice-Presidente da República, José Alencar. Eu vi
com muita satisfação a situação em que se encontra
realmente, de recuperação, com uma voz forte e participando com todos nós lá desse jantar. Mas eu quis
voltar aqui, porque esse é realmente um debate de
extrema importância. Na verdade, é um debate que
está culminando neste dia. Vai chegar até a terça-feira
que vem. Nós passamos todo ano com uma discussão
realmente que diz respeito ao futuro do Brasil. Alguns
podem perguntar assim: “Mas por que esse assunto de
Venezuela tem tanto a ver, por que relações exteriores
tem a ver com o dia a dia dos brasileiros?” Tem muito
a ver. Tem realmente a ver com essa integração. Não é
um assunto simples. Não é fácil tomar uma decisão, é
evidente que não é fácil, mas existem pontos que nos
levaram muito à reﬂexão. Um deles eu coloquei aqui
no meu discurso, que é a impossibilidade de se fazer
alterações: ou entra ou não entra. Se nós pudéssemos
estabelecer realmente algumas condicionantes seria
o ideal, mas isso não é possível. Então, o que nós, da
Oposição, estamos fazendo é colocar essas condicionantes de maneira virtual, como alertas, para que
realmente possamos ter uma entrada da Venezuela
que seja feita com essas precauções, com esses cuidados. Por exemplo, V. Exª lembra bem que ele passou
por seis, sete eleições, plebiscitos, mas, no plebiscito
que ele perdeu, ele o reapresentou um ano depois,
só mudando uma vírgula, mudando a forma. Ele aceitou o resultado, mas fez outro logo em seguida, para
poder conseguir a vitória e conseguiu por margem
pequena. É verdade que o Prefeito Ledezma esteve
aqui. O Senador Suplicy considerou ser importante a
vinda dele e, no mesmo momento, nós, da Oposição,
concordamos e insistimos para que ele viesse. A dis-
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cussão foi realmente boa. Agora, é verdade também
que o Prefeito de Chacao, cidade vizinha da grande
Caracas, não pode se candidatar, porque o número
de inelegibilidades é muito grande na Venezuela. Não
é qualquer oposicionista que consegue se candidatar.
Do ponto de vista comercial, eu participei de debates
em Minas Gerais, na Federação das Indústrias, e não
é simples a situação. Consegue-se vender. Por que é
bom vender? Porque vendendo produto nosso está
dando emprego aqui. Na hora de pagar, as empresas venezuelanas pagam, mas o Banco Central venezuelano segura 3, 4, 5 meses antes de poder fazer
a remessa de recursos para cá. Portanto, não é uma
situação de normalidade. O que isso tem a ver com a
entrada da Venezuela? Tem a ver, porque queremos
que entre, mas entre sabendo das diﬁculdades, dos
alertas e que não estamos aceitando passivamente os
desrespeitos à democracia, os desrespeitos à ordem
constituída. Então, Senador Cristovam, é importante
que ﬁque claro esse ponto. Nós, da Oposição, poderíamos, se tivéssemos uma posição fechada, não querer
enxergar as vantagens que existem – existem algumas
vantagens, sim –; poderíamos muito bem fazer a obstrução; poderíamos, realmente, levar essa discussão
até quando quiséssemos, mas não é isso que estamos
fazendo. Estamos entendendo que é uma discussão
importante para o País e que as opiniões são válidas.
Não é simples, volto a dizer. V. Exª mesmo chegou a
ter, em alguns momentos, algumas dúvidas sobre a
entrada ou não da Venezuela. Nós chegamos a ter dúvidas também, em alguns momentos, porque a Venezuela estar no Mercosul é importante; ela vai fortalecer
o Mercosul. Agora, o que tememos – e por isso temos
nos colocado numa posição contrária neste momento?
Com o perﬁl do Presidente Chávez, tememos que, ao
invés de termos uma integração, possamos ter uma
desintegração, porque ele é belicoso, ele está a todo
momento ameaçando fazer guerras. Então, esses são
os percalços que temos pela frente. Mas é importante
realçar que esse tem sido um debate de alto nível, sim.
Quer dizer, estamos discordando, e a Oposição fez o
seu papel. Eu, na qualidade de Presidente da Comissão – os senhores são testemunhas –, procurei fazer
com que o debate fosse realmente o mais proveitoso,
democrático, e assim estamos chegando ao processo
ﬁnal. Se a maioria optar pela entrada da Venezuela,
estaremos aceitando democraticamente esse resultado
e estaremos prontos, vigilantes, para poder cobrar depois, dentro do próprio Mercosul, dentro do Parlamento do Mercosul, que a Venezuela não se afaste deste
que é o mundo moderno e, felizmente, melhor que a
América do Sul vive hoje. Que aquele tempo passado
de ditadura, de golpes, não volte nunca mais. É impor-
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tante que tenhamos avanços na alfabetização, como V.
Exª ressalta, no combate à corrupção, na qualidade de
vida, na questão ambiental. Isso tudo se faz com um
país maduro. Por que o Brasil está caminhando bem
hoje? Porque existe realmente uma amadurecimento
do País a partir da redemocratização, da estabilidade
econômica, de oposições que se respeitam. É assim
que estamos conseguindo avançar, como País maduro.
Então, era isso que eu queria ainda trazer – não tão
curto meu aparte – neste fechamento do dia, numa
discussão muito importante, sim, para a história da
América do Sul.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Muito obrigado, Senador. Fui testemunha do seu comportamento imparcial na Comissão de Relações Exteriores, sempre pautado pelo debate, sem ﬁcar, em
nenhum momento, manipulando para um lado ou para
o outro.
Sobre dúvidas, tenho a respeito do Presidente
Chávez – não da entrada da Venezuela. Por que tenho dúvidas? Porque fui um admirador do Presidente
Chávez – não nego – quando ele chegou ao poder
com uma votação maciça. Primeiramente, tive todas as
razões de não gostar quando ele, coronel, tentou dar
um golpe, mesmo que um golpe num governo nefasto,
como existia – mas não podia apoiar. Depois, quando
venceu a eleição e começou a falar uma linguagem
de reformas, não tenho dúvida: tive certa esperança.
Pouco a pouco, essa esperança foi diminuindo – isso
não nego.
Então, essas dúvidas eu tenho. Em relação à entrada, não, porque acredito que, em primeiro lugar, é
um projeto de história. Há algo inevitável, que é essa
unidade. O que mais a gente pode fazer aqui, negando
o ingresso da Venezuela, é frear um pouco a história,
mas não impedi-la. Então, a gente tem de fazer. Em segundo lugar, há minha conﬁança no povo venezuelano,
que vai perfeitamente entender de apoiar Chávez se
achar que ele é bom e de perceber no que ele é ruim
por meio das eleições ou de outro processo, ele sair.
Finalmente, sobre o amadurecimento, eu quero
dizer que o que aconteceu no Brasil, em grande parte, foi exatamente o amadurecimento da Oposição: o
PT descobre que precisa ser responsável na economia; o PT percebe que não pode ser um partido só de
reivindicações, mas sim de propostas. Como, aliás,
o Senador Suplicy sempre foi, especialmente com a
renda mínima. O Suplicy não era um corporativo, não
era um oposicionista por deﬁnição. Ele tinha propostas, como tem. Mas o PT, durante muito tempo, foi
um partido puramente de oposição e reivindicatório.
Amadureceu.
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Eu espero que a oposição venezuelana amadureça nesse sentido. Amadureça no sentido de trazer
uma proposta que diga: nós queremos uma Venezuela diferente e não a volta a uma Venezuela antiga. Há
uma grande diferença entre uma Venezuela diferente
e uma Venezuela antiga. Hoje, o que a oposição quer,
me parece – e eu converso com eles e eles reconhecem –, é uma Venezuela antiga, não a de Chávez. Uma
antiga. Mas a antiga, que me desculpem, não era melhor do que a do Chávez, não. Não era melhor. E não
tinha mais liberdade concreta, não. Era outra forma
de manipulação. E uma forma de exclusão absoluta
da população pobre.
Então, precisamos que essa oposição amadureça,
como aqui amadureceu o Partido dos Trabalhadores,
a ponto de virar uma alternativa, com a maturidade,
com a eﬁciência, com a competência que temos visto. Tanto que hoje é a Oposição, no Brasil, que tem
diﬁculdade de apresentar um projeto realmente alternativo ao Presidente Lula. A Oposição tem sido mais
uma crítica – felizmente, e é bom que seja –, do que
uma alternativa.
Primeiro porque o Presidente Lula adotou as
bandeiras do que hoje é Oposição. O Governo Lula
adotou essas bandeiras; então é difícil ﬁcar contra o
que o Governo Lula está fazendo que é a responsabilidade...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Nós
temos dois Governadores que mostram proposta efetivas, José Serra e Aécio Neves. São duas alternativas
da Oposição.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Sinceramente, Senador Eduardo...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Não
são as pessoas; eu digo, o Governo deles tem alternativa, sim.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Sinceramente, Senador, esse seria um grande debate
para a gente fazer aqui. Eu não vejo grande diferença
entre o Serra e a Dilma, a não ser a taxa de crescimento que cada um vai propor. Os dois vão ﬁcar descontentes comigo, os dois vão ﬁcar revoltados comigo,
mas eu não vejo uma diferença de projeto de Nação,
como a Oposição teve, como Fernando Henrique fez.
Quando Fernando Henrique chega, ainda como Ministro, e diz “Este é um País que tem uma história de
inﬂação; agora vai ser um País de estabilidade”, essa
é uma mudança.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Mas
num país estável, as diferenças não são tão grandes,
realmente. Veja a situação do Chile, as mudanças não
são tão grandes, porque o Chile se estabilizou. As mudanças na Itália, as mudanças na França, as mudanças
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na Alemanha. Quando um país chega a determinado
nível de estabilidade, as diferenças, realmente, entre
as candidaturas, não são diferenças como nós nos
acostumamos, no Brasil, a ter: um salvador da pátria
um dia, depois outro dia...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Aí sim, é um bom debate. É que eu acho que o Brasil
precisa ter não um salvador da pátria, mas uma inﬂexão no seu rumo. Eu defendo que a inﬂexão seja na
educação, e nenhum está fazendo. Todos estão melhorando um pouquinho, todos, todos, desde o Presidente Sarney, quando retomamos a democracia, que
a gente vem melhorando no aumento do número de
crianças na escola, que a gente vem criando o Fundef,
depois Fundeb, merenda escolar... Mas são lentas as
medidas. Não houve inﬂexão ainda.
Não houve uma inﬂexão no modelo de desenvolvimento do ponto de vista da sustentabilidade.
Agora, o próprio Governador Serra sai na frente
de uma maneira bastante avançada com a proposta
de redução de emissões de carbono. Mas comemora
a venda de automóveis. É uma contradição. O Presidente Lula está levando para Copenhague a proposta
de reduzir as emissões, mas comemora o pré-sal. É
incompatível pré-sal e redução de emissões. Um dia
desses, alguém me escreveu: “não, a gente vai pegar
o pré-sal e exportar”. Mas a queima desse combustível
fóssil, seja onde for, vai repercutir no Planeta inteiro.
Então, o amadurecimento leva a uma unidade,
é verdade. Mas essa unidade em que as pessoas se
diferenciam por pouco... Na Suíça, pode mudar o presidente de partido, ou outro, é a mesma coisa, porque
o país já encontrou quase que o ﬁm da sua história
como se diz. O Brasil ainda está longe disso; na ecologia e na educação, sobretudo. Nisso a gente não está
vendo grandes diferenças. Dos que estão pleiteando, a
diferença está em Marina Silva, que traz uma proposta
nova para o modelo econômico. Os outros não.
Agora, por que isso? Grande parte porque o
Presidente Lula adotou tanto a política, que antes era
criticada, da Oposição, que a Oposição ﬁca sem discurso em relação, por exemplo, à economia. Adotou
também a política social da Bolsa Escola, e eu acho
até que, de certa forma, piorando, ao mudar o nome,
tirando a palavra escola; ao tirar do Ministério da Educação e colocar no Ministério da Assistência Social,
misturando programas. O Governo Fernando Henrique foi lúcido: uma coisa é Bolsa Escola, outra coisa
é Bolsa Alimentação, outra coisa é Vale-Gás. Quando
misturou, fez um retrocesso.
Isso faz com que hoje estejamos tão maduros,
é verdade, que não há grandes diferenças entre nós.
Mas, ao mesmo tempo, o País não deu a virada que
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precisamos em alguns setores, tais como: a matriz
energética e a matriz produtiva, de um lado, para serem sustentáveis; e a revolução na educação. Essas
duas coisas precisaríamos fazer. E esse debate não
vai ser ainda em 2010; ainda não vai ser.
De qualquer maneira, estamos aqui fazendo o
debate pela Venezuela. E ﬁco feliz que estejamos fazendo este debate. Pena que não tenha havido diálogo
como este. Hoje, houve discursos isolados. A gente
tinha que ter tido um debate muito mais profundo. Aí
dizem: tivemos nas comissões. Mas, nas comissões,
não junta tanta gente; são pequenos grupos que se
reúnem. Faltou talvez um debate maior. Mas creio que
adiar por mais tempo é um perigo.
E aqui, Senador Suplicy, peço que leve, à Liderança do Governo, uma preocupação. Adiar para terçafeira é correr o risco de uma votação que não reﬂita
a realidade. Até porque a maior parte daqueles que
são integracionistas estará em Copenhague. Muitos
faltarão aqui, eu inclusive. Estou manifestando o meu
voto, mas não vou estar aqui na terça-feira para dar
o meu voto.
O PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Vai estar em Copenhague?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Vou
estar em Copenhague. Creio que o Senador Mercadante também. Acho que a Senadora Ideli, não sei, talvez
estará também. Então, temo este voto de terça-feira em
relação à Venezuela. E depois de votado aqui, creio
que não tem mais volta. Depois de votado aqui, vamos
ter que ir em frente com a decisão. Quem sabe não é
o caso de um grande apelo para que nenhum de nós
faça essa viagem? Eu lamentaria profundamente...
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Nós da
Oposição não estamos fazendo obstrução e daremos
o número necessário. Agora o Governo tem que se
mobilizar também.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – SP)
– A culpa não será da Oposição.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Exatamente, não será da Oposição.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – SP)
– Em nenhuma hipótese será da Oposição, até porque
deveríamos ter feito o esforço de votar hoje. Mas peço
que leve esta preocupação que tenho, e é uma preocupação que tem que ser resolvida até amanhã, porque
as viagens serão no começo da próxima semana.
Era isso, Sr. Presidente, deixando claro aqui o
meu voto pela entrada da Venezuela, não a entrada do
Presidente Chávez, a entrada da Venezuela, seu povo
irmão e sua geograﬁa unida com o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Cristovam Buarque, eu queria mani-
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festar a minha concordância com o apoio de V. Exª ao
ingresso da Venezuela no Mercosul.
Eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para cumprimentá-lo pela homenagem que todos
os participantes do Congresso em Foco proporcionaram a V. Exª como aquele Senador ou Parlamentar do
Congresso Nacional que mais se dedicou à melhoria
das condições da educação no Brasil, e também como
aquele Senador que, segundo os jornalistas que participam da votação do Congresso em Foco e a votação
dos internautas, teve o melhor desempenho. Meus
cumprimentos a V. Exª pela sua atuação, honrando o
Distrito Federal e o povo brasileiro.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado ao senhor pela generosidade de lembrar
esse fato aqui nesta noite. Muito gentil de sua parte.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigado. V. Exª merece.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Encerrada a discussão relativa ao Projeto de
Decreto Legislativo nº 430, de 2008, haverá a votação,
conforme o combinado, na próxima terça-feira.
Obrigado Senadores Augusto Botelho e Eduardo Azeredo por estarem aqui até este horário com o
Senador Cristovam Buarque.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO LEI DA CÂMARA Nº 219, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 375 do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2009
(nº 5.665/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
a Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e
Reforma Agrária – PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária
– PRONATER, altera a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e dá outras providências.
Dependendo da leitura do Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Dependendo da leitura do Parecer da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
Dependendo de Parecer da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária.
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2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 221, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, doRegimento Interno.)
Projeto de Lei da Câmara nº 221, de 2009
(nº 5.798/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o
vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de
1988, e a Consolidação das Leis do TrabalhoCLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943; e dá outras providências.
Dependendo de Parecer das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais; de Assuntos Econômicos; e de
Educação, Cultura e Esporte. (Sobrestando a
pauta a partir de 12/12/2009).
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009 (nº
5.395/2009, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera a Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na
educação básica, e dá outras providências.
Dependendo de Parecer da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte. (Sobrestando a
pauta a partir de 19/12/2009).
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento:
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad
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hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos
termos de Subemenda que apresenta.
5
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.
6
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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
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138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título
VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art.
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo 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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
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Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2007 (nº 1.399/2007,
na Casa de origem, do Deputado Juvenil Alves), que altera os incisos I e II do caput do
art. 990 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil
(permite ao companheiro sobrevivente ser nomeado como inventariante).
Parecer sob nº 2.099, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior,
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
14
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.
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15
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.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007, na
Casa de origem, do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943 (revoga o artigo que permite a
rescisão de contrato de trabalho, por justa causa,
do empregado bancário inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52 DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
18
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: Se-
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nador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
19
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.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
21
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.
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22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição
de comercialização de tintas em embalagens
do tipo aerossol a menores de dezoito anos,
e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
– da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao
Projeto e as emendas oferecidas pela CCJ.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos
ou subsidiados com recursos públicos.
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Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009)
25
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.
26
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
– 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).
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
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28
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.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
30
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.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências,para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
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32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, 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.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11 DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de 2009,
das Comissões – de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com
as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta.
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
34
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.
35
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo 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 condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
38
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.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 185, de 2004, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego
de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos 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, apresenta-
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das ao Substitutivo, no turno suplementar, perante a Comissão): favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
40
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.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 -–COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda, que oferece.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
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de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
43
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.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2009
Projeto de Lei do Senado nº 201, de
2009, de autoria da Comissão Parlamentar de
Inquérito – Pedoﬁlia, que altera os arts. 286 e
287 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), com a ﬁnalidade
de agravar a pena dos delitos de incitação e
de apologia de crime quando este for punido
com reclusão.
Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator “ad hoc”: Senador Francisco Dornelles, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta.
45
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 Pedoﬁlia, 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

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
46
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.
47
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
solicitando o desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38,
de 2004, e 86, de 2007, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (voto secreto).
48
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
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
49
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009
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.
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50
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno)
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 Brasil 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.
51
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.443, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006;
340, de 2007; e 375, de 2008, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (dedução do Imposto de Renda de despesas com pagamento
de pedágio em rodovia federal).
52
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de
Lei do Senado nº 149, de 2009; com o Projeto
de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que já se encontra apensado aos Projetos de Lei da Câmara
nºs 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005; 6,
de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135, 165,
172 e 198, de 2008; e com os Projetos de Lei do
Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e 208, de
2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 192, 201,
222, 257, 383, 401, 462, 550, 594, 613 e 645,
de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008, por
regularem a mesma matéria (alteram dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro).
53
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.474, de 2009, do Senador Alva-
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ro Dias, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004,
por regularem a mesma matéria (regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em
competições esportivas).
54
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.516, de 2009, do Senador Lobão Filho, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara nº 99, de 2009, com os Projetos de
Lei do Senado nºs 301, de 2003; 355, de 2004;
8 e 18, de 2005; 45, de 2006; 42, de 2007; 54,
de 2009; e com os Projetos de Lei da Câmara
nºs 106, de 2007; 55 e 75, de 2009, que já se
encontram apensados, por regularem a mesma
matéria (prestadoras de serviços públicos).
55
REQUERIMENTO Nº 1.549, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.549, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 465, de 2008; e 194, de
2009; com os Projetos de Lei do Senado nºs
423 e 495, de 2003; 106, de 2006; 470 e 681,
de 2007; 138, de 2008; e 115, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria (deduções na base de cálculo
do imposto de renda de pessoas físicas).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Antes de encerrar a sessão, informo à Casa
que amanhã estarei em Foz do Iguaçu, no Congresso
da Anpec (Associação Nacional dos Centros de PósGraduação de Economia), para um diálogo sobre o
modo como iremos chegar, um dia, à renda básica de
cidadania, um direito universal para todos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.641, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 483, de 2009, com
os Projetos de Lei do Senado nºs 131, 142, 304, de
2007; e 34, 64, 65 e 78 de 2008, por versarem sobre
a mesma matéria.
Sala das Sessões, em 3 de dezembro de 2009.
– Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.642, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso para o
Prefeito de Concórdia – SC, João Girardi, pelo prêmio
“Gestor Eﬁciente da Merenda Escolar”, destinado aos
prefeitos que mais se destacaram na gestão dos recursos públicos voltados à alimentação escolar em 2008. O
prêmio, em sua 6ª edição, é promovido pela “Ação Fome
Zero”, e o Prefeito João Girardi é o único da região sul
a recebê-lo em “Eﬁciência Nutricional”. A solenidade
foi hoje, às 11:30 hs, no Espaço Brasil 21.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2009. –
Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

267

66249

268

66250

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

269

66251

270

66252

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

271

66253

272

66254

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

273

66255

274

66256

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

275

66257

276

66258

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

277

66259

278

66260

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

279

66261

280

66262

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

281

66263

282

66264

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

283

66265

284

66266

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

285

66267

286

66268

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

287

66269

288

66270

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

289

66271

290

66272

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

291

66273

292

66274

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

293

66275

294

66276

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

295

66277

296

66278

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

297

66279

298

66280

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

299

66281

300

66282

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

301

66283

302

66284

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

303

66285

304

66286

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

305

66287

306

66288

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

307

66289

308

66290

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

309

66291

310

66292

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

311

66293

312

66294

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

313

66295

314

66296

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

315

66297

316

66298

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

317

66299

318

66300

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

319

66301

320

66302

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

321

66303

322

66304

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

323

66305

324

66306

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

325

66307

326

66308

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

327

66309

328

66310

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

329

66311

330

66312

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

331

66313

332

66314

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

333

66315

334

66316

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

335

66317

336

66318

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

337

66319

338

66320

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

339

66321

340

66322

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

341

66323

342

66324

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

343

66325

344

66326

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

345

66327

346

66328

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

347

66329

348

66330

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

349

66331

350

66332

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

351

66333

352

66334

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

353

66335

354

66336

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

355

66337

356

66338

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

357

66339

358

66340

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

359

66341

360

66342

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

361

66343

362

66344

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

363

66345

364

66346

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

365

66347

366

66348

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

367

66349

368

66350

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

369

66351

370

66352

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

371

66353

372

66354

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

373

66355

374

66356

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

375

66357

376

66358

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

377

66359

378

66360

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

379

66361

380

66362

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

381

66363

382

66364

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

383

66365

384

66366

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

385

66367

386

66368

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

387

66369

388

66370

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

389

66371

390

66372

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

391

66373

392

66374

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

393

66375

394

66376

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

395

66377

396

66378

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

397

66379

398

66380

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

399

66381

400

66382

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

401

66383

402

66384

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

403

66385

404

66386

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

405

66387

406

66388

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

407

66389

408

66390

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

409

66391

410

66392

Quinta-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009

Dezembro de 2009
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 128,
129, 130, 326, 395, 398 e 474, de 2009, dos Presidentes das Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; Constituição, Justiça e
Cidadania, e de Assuntos Econômicos, comunicando
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 302 e 373, de 2005; 85, de 2006; e
28, 198, 409 e 416, de 2009.
Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que as matérias sejam apreciadas pelo
Plenário.
São os seguintes os Ofícios:
OF. nº 128/2009-CDR
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OF. Nº 130/2009-CDR
Brasília, 2 de dezembro de 2009
Assunto: Decisão Terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Extraordinária
realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em
caráter terminativo, pela aprovação do Projeto de
Lei do Senado nº 198, de 2009, que “Altera a Lei
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta
os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras
providências, para acrescer dispositivos de controle
social da política urbana e de habitação”, de autoria
da Senadora Rosalba Ciarlini.
Respeitosamente, – Senador Neuto de Conto,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR

Brasília, 2 de dezembro de 2009
Assunto: Decisão Terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada
nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
nº 373, de 2005, que “Autoriza o Poder Executivo a
criar a Agência de Desenvolvimento dos Estados do
Corredor Centro-Norte e dá outras providências”, de
autoria da Senadora Roseana Sarney.
Respeitosamente, – Senador Neuto de Conto,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.

OF. Nº 326/2009 – PRES/CAS
Brasília, 25 de novembro de 2009
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 416, de
2009, que “Altera a Lei nº 10.972, de 2 de dezembro
de 2004, para assegurar meios para o tratamento
proﬁlático dos pacientes portadores de coagulopatias
congênitas (hemoﬁlias)”, de autoria do Senador Marconi Perillo.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente

OF. nº 129/2009-CDR
Brasília, 2 de dezembro de 2009
Assunto: Decisão Terminativa
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada
nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
nº 85, de 2006, que “Veda a instalação de presídios
em cidades turísticas”, de autoria do Senador Marcelo Crivella.
Respeitosamente, – Senador Neuto de Conto,
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.

Ofício nº 395/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 26 de novembro de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 302, de
2005, que “Altera o art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, que institui os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, para ampliar a competência do Jui-
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zado Especial de Cível, e dá outras providências”, de
autoria do Senador César Borges.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 398/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 25 de novembro de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, do Projeto de Lei do Senado nº 28,
de 2009, que “Altera o art. 475 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para
dispensar o reexame necessário nos casos que especiﬁca”, de autoria do Senador Jefferson Praia.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF.474/2009/CE
Brasília, 1º de dezembro de 2009.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 409, de
2009, que “exclui da incidência do Imposto de Renda e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o ganho
de capital auferido por pessoa jurídica na alienação de
bens registrados no ativo imobilizado”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
2.321 a 2.324, de 2009, das Comissões de Assuntos
Econômicos; Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 136, de 2009 (nº
3.962/2008, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar
– PREVIC e dispõe sobre o seu pessoal; inclui
a Câmara de Recursos da Previdência Com-
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plementar na estrutura básica do Ministério da
Previdência Social; altera disposições referentes
a auditores-ﬁscais da Receita Federal do Brasil;
altera as Leis nºs 11.457, de 16 de março de
2007, e 10.683, de 28 de maio de 2003; e dá
outras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 306, de 2009 (nº
3.643/2008, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que cria cargos de Analista, Inspetor e Agente Executivo no quadro de
pessoal da Comissão de Valores Mobiliários.
As matérias ﬁcarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a ﬁm de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
399 e 475, de 2009, dos Presidentes das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos
Econômicos, comunicando a apreciação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 184, de
2004 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 258, de 2006) e do Projeto de Lei do
Senado nº 448, de 2007.
Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 399/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 25 de novembro de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 184,
de 2004, que “Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), para
ampliar a possibilidade de participação do capital externo nas empresas de transporte aéreo”, de autoria
do Senador Paulo Octávio, bem como pela rejeição ao
Projeto de Lei do Senado nº 258, de 2006, e à Emenda
nº 1-CAE oferecida ao PLS nº 184, de 2004
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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OF. 475/2009/CAE
Brasília, 1º de dezembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei nº 448 de 2007, que
“dispõe sobre auxílio ﬁnanceiro da União aos Instituto
Históricos e Geográﬁcos”.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 408,
414, 415, 476, 477 e 479, de 2009, dos Presidentes
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e
de Assuntos Econômicos, comunicando a apreciação,
em caráter terminativo, respectivamente, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 116, de 2000; 2 e 286, de 2003;
47 e 199; 2008; e 129, de 2009.
Com referência aos expedientes recebidos, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 408/09-RESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 2 de dezembro de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação com as Emendas nº 1-CCJ e 2-CCJ,
do Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2000, que
“Exclui de ilicitude a ortotanásia. (Altera o Código Penal)”, de autoria do Senador Gerson Camata.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demostenes Torres, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 414/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 2 de dezembro de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que em Reunião Ordinária realizada nesta data
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
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aprovação, com a Emenda nº 1-CE-CCJ, do Projeto de
Lei do Senado nº 47, de 2008, que “Altera o art. 29 do
Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para dispor
sobre a destinação de veículos objeto de pena de perdimento”, de autoria do Senador Expedito Júnior.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 415/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 2 de dezembro de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº
199, de 2008, que “Acrescenta art. 1.589-A à Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para
outorgar direito real de habilitação ao cônjuge detentor
da guarda de ﬁlhos comuns”, de autoria da Senadora
Kátia Abreu.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. nº 476/2009/CAE
Brasília, 1º de dezembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2003,
que “acrescenta alínea ao inciso II do artigo 8º da Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a
dotação da base de cálculo do Imposto sobre Renda
das Pessoas Físicas, de doações e programas oﬁciais
de combate à fome”.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 477/2009/CAE
Brasília. 1º de dezembro de 2009.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 286, de

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2003, que “institui forma alternativa de pagamento dos
débito relativos a empréstimos e ﬁnanciamentos à rede
hoteleira nacional”.
Respeitosamente, _ Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 479/2009/CAE
Brasília, 1º de dezembro de 2009.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data,
o Projeto de Lei do Senado nº 129 de 2009, que “autoriza
as instituições ﬁnanceiras federais gestoras dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO),
do Norte (FNO) e do Nordeste(FNE), a liquidar dívidas
inadimplidas contraídas com recursos desses Fundos
com base no valor presente dos bens penhoráveis ou na
capacidade ﬁnanceira dos devedores e coobrigados”.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Srs. Senadores Antonio Carlos Valadares,
Gerson Camata e Papaléo Paes enviaram discursos
à Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no art. 203 do Regimeno Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a corrupção é palavra que voga
na atualidade. A história brasileira é repleta de exemplos.
Ela não é prática só das elites dirigentes. A palavra corrupção em sua deﬁnição, expressa a oposição, a negação daqueles valores que consideramos sustentáculos
do bom andamento das relações intrapessoais e sociais,
que são necessárias para a realização humana. Corromper, portanto, é o ato pelo qual se adultera, estraga
algo físico ou moralmente. A repercussão pode ter uma
grande amplitude, conforme a ação que se realiza.
A corrupção na política de uma determinada sociedade deteriora as próprias estruturas da sociedade,
uma vez que a política é o cuidado com o que é coletivo, de todos, é a busca de soluções para os problemas
que a população enfrenta.
No Brasil, a corrupção está espalhada pelos diferentes setores e níveis da atividade política: no executivo, no legislativo e no judiciário, seja no nível federal
ou estadual. Faz parte também dos comportamentos
da sociedade civil, onde a busca pela obtenção de
vantagens atinge níveis condenáveis.
A sociedade clama justiça, por isso, países reuniram-se na Assembléia Geral das Nações Unidas em
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dezembro de 2000 com o objetivo de reconhecer a
importância e necessidade de um instrumento jurídico
internacionalmente vinculante contra a corrupção.
Em 9 de dezembro de 2003, na Cidade de Mérida
no México, deu-se a assinatura da “ Convenção das
Nações Unidas Contra a Corrupção” que fora ratiﬁcado no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 348, de 18 de
maio de 2005, promulgado pelo Decreto Presidencial
nº 5.687 de 31 de janeiro de 2006.
Em decorrência da assinatura desta Convenção
institui-se o Dia 09 de Dezembro como o Dia Mundial
da Luta Contra a Corrupção.
Vale ressaltar que no Brasil, nos últimos anos
houve melhoras pontuais no combate à corrupção,
como exemplos podemos citar a criação de órgãos
de controle como a Controladoria Geral da União e o
Conselho Nacional de Justiça.
No campo político, área da minha atuação gostaria de ressaltar a importância da Lei nº 9.840, de 23
de setembro de 1999, que completou 10 anos este ano
que trouxe benefícios para a democracia brasileira com
o controle e punição da compra de votos.
Ressalta-se, ainda, que o combate à corrupção
cabe a todos os brasileiros que devem vigiar as atividades políticas do país para que estas sejam guiadas pela
ética e que sempre visem atingir o interesse público.
Muito obrigado!
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, aconteceu no mesmo dia: a Polícia
Federal desarticulou uma quadrilha que se dedicava
ao tráﬁco internacional de drogas, comandada por celular por um presidiário que cumpre pena há 7 anos,
em Goiás. No Rio, descobriu-se que 55 esteiras de
raios X e 4 portais com scanners, essenciais para a
repressão ao contrabando de armas e drogas, estão
encaixotados há 2 anos, desde sua chegada ao Aeroporto Tom Jobim, no Rio, em 2007.
São dois fatos, ocorridos na quarta-feira, 28, que
desvendam apenas parte da falta de coordenação no
combate ao tráﬁco de drogas e armas no Brasil. É inacreditável que Leonardo Dias Mendonça, um traﬁcante
considerado perigoso, há muito conhecido das autoridades, condenado a uma pena de 39 anos de prisão,
tenha conseguido, durante tanto tempo, controlar seus
negócios diretamente de sua cela.
De acordo com a polícia, ele trocou de celular
pelo menos 50 vezes nos últimos 3 anos, para que
não fossem interceptados os contatos com seu braço
direito, Emílio Teixeira Campos, encarregado de fazer
com que as ordens do chefe fossem cumpridas.
Mendonça está longe de ser um narcotraﬁcante
comum. Era parceiro de Norval Rodrigues, um brasileiro
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que está na lista dos maiores traﬁcantes do mundo e é
procurado pela Interpol no Suriname. Além disso, teria
ligações com Fernandinho Beira-Mar e com as Farc, as
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o grupo
terrorista que hoje tem como atividades principais o tráﬁco
de cocaína, seqüestros e o contrabando de armas.
De dentro da prisão, Mendonça conseguia comandar um esquema complexo de transporte e distribuição de cocaína. Comprada na Colômbia, ela vinha
de avião e era distribuída entre o mercado brasileiro e
o internacional. No Brasil, ele abastecia o litoral paulista
e o do Nordeste. No Exterior, a Europa e os Estados
Unidos, por meio de rotas que incluíam o Estado do
Pará e a fronteira com o Suriname.
Enquanto isso, num galpão na sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, na Via Dutra,
em Irajá, equipamentos essenciais para revelar se veículos estão transportando drogas e armas, mesmo se
camuﬂadas, deterioram-se a cada dia.
O galpão ﬁca alagado quando chove, pois tem
inúmeras goteiras, e alguns dos aparelhos de raios X
já estão abertos, sofrendo a ação da água. Nas caixas,
ainda há etiquetas de recebimento da Infraero, datadas
de 22 de junho de 2007.
Adquiridos pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública, para serem empregados durante a realização
dos Jogos Pan-americanos, eles custaram cerca de 90
milhões de reais. As esteiras têm um custo individual
de 1 milhão e 200 mil reais, e os pórticos com scanners
gigantes custam, cada um, 6 milhões de reais.
Todo esse equipamento de última geração, tão
sensível que detecta metais e também substâncias
orgânicas, poderia, desde a época em que foi desembarcado no aeroporto, estar a serviço do combate ao
contrabando de drogas e armas.
São 90 milhões de reais jogados literalmente no
lixo, sem contar o fato de que, graças à irresponsabilidade
de quem os deixou abandonados num galpão, sabe-se
lá quanta cocaína, maconha, armas e munições ingressaram livremente no Rio pelas divisas do Estado.
Na CPI das Armas, da Câmara dos Deputados,
como lembrou um dos coordenadores da ONG Viva
Rio, traﬁcantes aﬁrmaram que tinham trânsito livre nas
fronteiras e estradas de acesso ao Rio de Janeiro, com
armas e drogas, porque “ninguém ﬁscalizava nada”.
Antes que se torne irrecuperável, é urgente que
esse equipamento seja incorporado ao arsenal da Polícia Rodoviária Federal, para ﬁscalizar estradas importantes, como a Via Dutra e a BR-101. E que sejam
punidos os responsáveis pelo abandono de material
tão importante para o reforço da segurança pública.
Quanto ao traﬁcante Leonardo Mendonça, seu caso
encerra a lição de que indivíduos como ele não podem
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ﬁcar em penitenciárias comuns, mas devem ser encaminhados a presídios de segurança máxima, onde o acesso
a celulares e outros meios de comunicação com as quadrilhas que cheﬁam são ao menos bem mais difíceis.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Senadores, venho à Tribuna neste momento para fazer o registro do editorial “O triste saldo do
Enem” do jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição
de 9 de dezembro de 2009.
Segundo o editorial, “a abstenção de quase 40%
dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio
de 2009, a maior já registrada desde a criação da prova,
há 11 anos, é o desdobramento natural da sucessão
de equívocos que as autoridades educacionais cometeram a partir do momento em que tentaram converter
este importante mecanismo de avaliação em bandeira
política com vias às eleições de 2010”.
O Estadão aﬁrma também que “o Ministério da
Educação (MEC) decidiu reformular o sistema de avaliação para utilizá-lo como alternativa aos vestibulares e uniﬁcar o processo seletivo nas universidades
federais”. Lamentavelmente, o MEC desprezou a advertência quanto ao açodamento para a implantação
do sistema já em 2009, a “toque de caixa, para usá-lo
como trunfo político”.
Os resultados, senhoras e senhores, são conhecidos por todos: falhas de infraestrutura na área de informática do Ministério, atraso na entrega dos cartões
de inscrição e o mais grave, o vazamento da prova, o
que obrigou o MEC a gastar mais R$33 milhões apenas com a contratação de uma nova gráﬁca para a
impressão de uma nova prova.
Nas últimas semanas, surgiram novos problemas.
Um deles foi o cancelamento de questões com nítido
viés político e ideológico. Outro problema foi a elaboração de perguntas confusas e com erros conceituais,
que também foram anuladas.
Resta agora uma grande dúvida: O que o Governo
Federal vai fazer para recuperar a credibilidade deste
sistema junto à população brasileira, em especial junto
aos estudantes do ensino médio?
Senhor Presidente, para que conste dos Anais do
Senado Federal, requeiro que a matéria citada seja considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPELÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 10

485

66467

486

66468

Quinta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã às 14 horas,
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 219, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 219, de 2009
(nº 5.665/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
a Política Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural para a Agricultura Familiar e
Reforma Agrária – Pnater e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária –
Pronater, altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e dá outras providências.
Dependendo da leitura do Parecer da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, favorável,
Relator: Senador Renato Casagrande.
Dependendo da leitura do Parecer da
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
favorável, Relatora “ad hoc”: Senadora Serys
Slhessarenko.
(Sobrestando a pauta a partir de
06/12/2009).
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 221, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 221, de 2009
(nº 5.798/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que institui
o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o
vale-cultura; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de
julho de 1991, e 7.713, de 22 de dezembro de
1988, e a Consolidação das Leis do TrabalhoCLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943; e dá outras providências.
-Dependendo da leitura dos Pareceres
das Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania; de Assuntos Sociais; e de Educação,
Cultura e Esporte.
-Dependendo de Parecer da Comissão
de Assuntos Econômicos.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 280, DE 2009
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 64, § 1º, da Constituição)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Projeto de Lei da Câmara nº 280, de 2009
(nº 5.395/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para dispor sobre a formação de docentes para atuar na educação básica, e dá
outras providências.
Dependendo de Parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
(Sobrestando a pauta a partir de
19/12/2009).
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
5
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.
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Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
6
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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modiﬁca o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo 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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
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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.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 130, de 2007 (nº 1.399/2007,
na Casa de origem, do Deputado Juvenil Alves), que altera os incisos I e II do caput do
art. 990 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil
(permite ao companheiro sobrevivente ser nomeado como inventariante).
Parecer sob nº 2.099, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior,
favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta.
14
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.
15
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.
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16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
18
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.
19
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
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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.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
21
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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 138, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 138, de 2008 (nº 706/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que altera o art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, dispondo sobre a proibição
de comercialização de tintas em embalagens
do tipo aerossol a menores de dezoito anos,
e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.882 e 1.883, de
2009, das Comissões
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de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Marina Silva, favorável; e
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator ad
hoc: Senador Cícero Lucena, favorável com as
Emendas nºs 1 e 2-CMA, que apresenta.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
-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.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, na
Casa de origem, do Deputado Vanderlei Macris),
que altera o inciso I do caput do art. 38 da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, para reservar aos
idosos pelo menos três por cento das unidades
residenciais em programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
25
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
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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.
26
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 de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 636, de 2009).
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
28
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.
29
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,
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na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
30
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.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, 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.
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33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
34
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.
35
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.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 14, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2009 (nº 279/2007,
na Casa de origem, do Deputado Otavio Leite) que ﬁxa limites para o valor das anuidades
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devidas ao Conselho Federal e aos Conselhos
Regionais de Educação Física.
Parecer favorável, sob nº 1.854, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
37
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dá nova redação ao inciso XI do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Ministério do Esporte (cria uma
Secretaria no Ministério do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
38
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 430, DE
2008
Votação, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 430, de 2008 (nº
387/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Adesão da
República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul, assinado em Caracas, em 4 de julho de
2006, pelos presidentes dos Estados Partes
do Mercosul e da Venezuela.
Parecer favorável, sob nº 2.056, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Romero Jucá,
com voto vencido, em separado, do Senador
Tasso Jereissati, e voto em separado do Senador Mozarildo Cavalcanti.
39
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 717, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 717, de 2009 (nº 406/2007,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo-Quadro sobre Complementação
Energética Regional entre os Estados Partes do
Mercosul e Estados Associados, protocolizado
ao amparo do Tratado de Montevidéu de 1980
como Acordo de Alcance Parcial de Promoção
do Comércio nº 19 (AAP.PC nº19), celebrado du-
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rante a Cúpula do Mercosul em Montevidéu, no
dia 9 de dezembro de 2005, entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a
República do Paraguai, a República Oriental do
Uruguai, a República da Colômbia, a República
do Chile, a República do Equador e a República
Bolivariana da Venezuela.
Parecer favorável, sob nº 2.166, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mesquita Júnior.
40
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 718, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 718, de 2009 (nº 985/2008,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
da Resolução FAL 8(32), que resultou em adoção de Emendas ao Anexo da Convenção sobre
a Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional,
adotadas em 7 de julho de 2005.
Parecer favorável, sob nº 2.167, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Francisco
Dornelles.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
Discussão, em segundo 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 DecretoLei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, e à Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952,
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito (tipiﬁca as condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou
Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de auto-
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ria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
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.
44
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.
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45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
46
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
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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.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações – 33113325/3572/7279
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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 201, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 201, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito – Pedoﬁlia,
que altera os arts. 286 e 287 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), com a ﬁnalidade de agravar a pena
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dos delitos de incitação e de apologia de crime
quando este for punido com reclusão.
Parecer sob nº 1.880, de 2009, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Francisco Dornelles, favorável com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
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 Pedoﬁlia, 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
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
solicitando o desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38,
de 2004, e 86, de 2007, a ﬁm de que tenha
tramitação autônoma (voto secreto).
54
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero
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Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
55
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009
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.
56
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 222 do Regimento Interno)
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 Brasil 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.
57
REQUERIMENTO Nº 1.443, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.443, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 37, de 2009, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 80, de 2006;
340, de 2007; e 375, de 2008, a ﬁm de que
tenha tramitação autônoma (dedução do Imposto de Renda de despesas com pagamento
de pedágio em rodovia federal).
58
REQUERIMENTO Nº 1.452, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.452, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara nº 48, de 2009, e do Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2009; com o
Projeto de Lei da Câmara nº 19, de 2004, que
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já se encontra apensado aos Projetos de Lei
da Câmara nºs 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133,
de 2005; 6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007;
e 74, 135, 165, 172 e 198, de 2008; e com os
Projetos de Lei do Senado nºs 141 e 322, de
2003; 167 e 208, de 2004; 56 e 315, de 2006;
71, 96, 97, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462,
550, 594, 613 e 645, de 2007; 19, 202, 253, 280
e 426, de 2008, por regularem a mesma matéria (alteram dispositivos do Código de Trânsito
Brasileiro).
59
REQUERIMENTO Nº 1.474, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.474, de 2009, do Senador Alvaro Dias, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei da Câmara nº 82, de 2009, com
o Projeto de Lei do Senado nº 327, de 2004,
por regularem a mesma matéria (regulamentar a participação de Torcidas Organizadas em
competições esportivas).
60
REQUERIMENTO Nº 1.516, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.516, de 2009, do Senador Lobão
Filho, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2009, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2003;
355, de 2004; 8 e 18, de 2005; 45, de 2006;
42, de 2007; 54, de 2009; e com os Projetos
de Lei da Câmara nºs 106, de 2007; 55 e 75,
de 2009, que já se encontram apensados, por
regularem a mesma matéria (prestadoras de
serviços públicos).
61
REQUERIMENTO Nº 1.549, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.549, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 465, de 2008; e 194, de
2009; com os Projetos de Lei do Senado nºs
423 e 495, de 2003; 106, de 2006; 470 e 681,
de 2007; 138, de 2008; e 115, de 2009, que
já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria (deduções na base de cálculo
do imposto de renda de pessoas físicas).
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62
REQUERIMENTO Nº 1.576, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.576, de 2009, da Senadora Kátia
Abreu, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 318, de 2003; e
64, de 2005, por regularem a mesma matéria
(reintegração de posse).
63
REQUERIMENTO Nº 1.582, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.582, de 2009, do Senador Roberto Cavalcanti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 294, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (altera o art. 192 da CLT para dispor sobre a base
de cálculo do adicional de insalubridade).
64
REQUERIMENTO Nº 1.590, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.590, de 2009, do Senador Efraim
Morais, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 149, de 2008;
e 251, de 2009, por regularem a mesma matéria (denomina Rodovia Padre Cícero Romão
Batista o trecho da rodovia BR-116, no Estado
do Ceará).
65
REQUERIMENTO Nº 1.591, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.591, de 2009, do Senador Efraim Morais, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 737, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (utilização de recursos arrecadados pela União das indústrias que exploram o
fumo e as bebidas alcóolicas para utilização
na saúde).
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 23 horas e 10
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)
Maioria-PP - Francisco Dornelles**

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**

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**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

Rio Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

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**

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**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

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

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

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*
PDT - Acir Gurgacz**

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 Inácio Arruda (PC DO B-CE) (27)
Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.

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

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

Gilberto Goellner (DEM-MT)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

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

(1,4,5,6)

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.
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional.
(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 01/09/2009
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7) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.581, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.581, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 17/07/2010

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 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2009.
*****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

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 (DEM-MT)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM)
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

(1)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(2,3,4)

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.
3. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
4. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@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) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854
Fax: 33031176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
E-mail: willw@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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5) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (4)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)
Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

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

1.

(3)

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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

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

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

(1,2)

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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 )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(3)

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

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

(3)

(3)

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

(3,5,7,8)

(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).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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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
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

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

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

(3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
VAGO

(1,2,4)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-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: 18.12.20093
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)

(40)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(34)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

3. João Pedro (PT)

(31)

Marcelo Crivella (PRB)

(33)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(41)

Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(11,28)

4. Ideli Salvatti (PT)

(32)

6. Sadi Cassol (PT)

(29)

(35,72)

(4,30,81,82,83,84,87)

7. João Ribeiro (PR)

(37)

(39)

(36)

(38)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(55,57)
(64,67)

(8,15,53,54)

(61,66)

Renan Calheiros (PMDB)

(56,59)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(60)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(69,70)

Neuto De Conto (PMDB)

(62,68)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,58,71)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,63)

7. Almeida Lima (PMDB)

(65,78)

(1,63,80,85,86)

(65,77)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(52)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(18,42)

(44)

Raimundo Colombo (DEM)

(50)

3. Heráclito Fortes (DEM)
4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

Adelmir Santana (DEM)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,46,76,79)

6. José Agripino (DEM)

João Tenório (PSDB)

(26)
(25)

(43)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,49)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,27,74)
(23)

Arthur Virgílio (PSDB)

(26,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(26)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(48)

(48)
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Cícero Lucena (PSDB)

(42)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
23. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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, 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).
27. 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.
28. 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.
29. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
30. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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 ao Senador Delcídio Amaral.
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32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
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 à Senadora Ideli Salvatti.
37. 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.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
39. 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.
40. 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).
41. 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.
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, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
44. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
45. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
48. 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).
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador 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, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
53. 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).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
55. Em 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
63. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador 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).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-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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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Cícero Lucena (PSDB)

1.

Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
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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

1. VAGO

(3,18,29,71,81)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(27)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(26,78)

2. César Borges (PR)

(31)

(34)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Ideli Salvatti (PT)

(33,75,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,60,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,59,63)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(32,35)

(36)
(36,64,65)

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

(57,68,72)

(9,50)

(6,51)

(55)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(48)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(52,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(49,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(54,76,79)

(53)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

(7,11,58)

(43,70,73)

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

(24,67,85)

6. Marisa Serrano (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

(10,45)

(4,40)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,82,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
82. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).

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

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

1. Paulo Paim (PT)

(10,12,15)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

1. VAGO

(4)

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

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

(13)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(5)

2. VAGO

(9)

(2,3)

(2,11,16)

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

1. Marcelo Crivella (PRB)

(4)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Paulo Duque

(12,14,15)

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. 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.
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. Wellington Salgado de Oliveira

(2,3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

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

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(38,74,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,35)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(38)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
João Pedro (PT)

(17,33)

(1,15,17,36)
(31)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(37)

(38)
(32,40,87,88,89)

(16,17,34,70)

5. César Borges (PR)

(39,40)

6. Marina Silva (PV)

(19,30,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(54,68)

Almeida Lima (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Valter Pereira (PMDB)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(60,68)

Gilvam Borges (PMDB)

(62,69)
(57,65,86,93)

(56,68)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(58,68)

4. Lobão Filho (PMDB)

(5,64,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(2,68)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,59,63)

(55,67,78)

(51,61,66)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,68)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(49)

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

(52)

(41,82,85)

Alvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(43)

(24,71,91)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(27)

(44)

(42)

(4,45)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)
(29)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(26,72)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(50)

3. Raimundo Colombo (DEM)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27,73)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

(47)

(25,75,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(46)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

(11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
28. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
31. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
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39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
40. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
41. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
46. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
47. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
50. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
52. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
72. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
RELATOR: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
Designação: 28/10/2009

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

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Antonio Carlos Júnior (DEM)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Osmar Dias

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (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)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(36,81,90,93,94)

2. Gim Argello (PTB)

(36)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
Sadi Cassol (PT)

(35,95,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(36)

(36,50,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,38)

(12,33)

(34)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(30)

(31,76,78,80,95)
(37,85,86,87,98,101)

6. João Ribeiro (PR)

(32,71)

7. Marina Silva (PV)

(32,80)

(32,67,94,96)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,53,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

(61)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

(62)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)
5. Valdir Raupp (PMDB)

(55)

(62,83,88)

(62)
(54)

(63)

VAGO

(5,9,56,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(60,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,58)

(57)

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

(4,40)

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

(45)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,51)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(52)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,44)

Adelmir Santana (DEM)

(41)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,92)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,47)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(22)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,46)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(46)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

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

1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,39)

(25,69,75,84,89,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)

(29)

(48,77,82)

(43)

7. Cícero Lucena (PSDB)
(24,68,74,75)

(42)

(11,49)

(46)
(46)
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
32. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
38. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

190

segunda-feira 7

ORDEM DO DIA

dezembro de 2009

39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
41. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
42. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
45. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
46. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
47. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
53. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador 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 é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
93. 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).
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).

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

1. VAGO

(7,13)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,14)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(16)

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)

1. VAGO

(3,18)

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,20)

(9)

4. Cícero Lucena (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).

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

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

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

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

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

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

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
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PV)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26,43,45)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(39,47,48,49)

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

(39)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40)

(39)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(39)

(39)

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

(29)

(33)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(27)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(34)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(32)

4. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(17)

(1,35)
(3,31)

(9,30,44,46)

(4,15)

7. Mário Couto (PSDB)

(14)
(16)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,42)

1. Cristovam Buarque

(12,36,41)

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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador 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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
26. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
34. 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.
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 Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. 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).
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, 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).
40. 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).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
(Requerimento Da Cma 8, de 2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(6,7,8)

(2,4)

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

1. VAGO

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

(3)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (5)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (6)
Instalação: 27/10/2009

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

1. Fátima Cleide (PT)

(1,2)

João Pedro (PT)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8)

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.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
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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)

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. João Pedro (PT)

(3)

(4)

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(1,5,6)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

1. Valdir Raupp (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).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

(21)

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

1. João Pedro (PT)

(21,53,60,61,64)

(3,20,48,49,57,65,67)

(cedida ao PDT)

(24)

(23)

(11,22,26,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(41,44)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB)

(40)

(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Mão Santa (PSC)

(34)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,33)

José Agripino (DEM)

(2,29)

(37)

(38)

(39,56,58)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(36,55,63,66)

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

(30)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(32)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

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

(8,46)

(31,51,54)

(9,13,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(25)

(16,47,59,62)

(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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
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, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
21. Em 16.02.2009, 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).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, 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.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
26. 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).
27. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. 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).
38. 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).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
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)

(6)

(5)

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

(15,17,18)

1. Gilvam Borges (PMDB)

(3,7)

2.

(11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1,4,9)

Mário Couto (PSDB)

(13)

(12)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(8)

1. Cristovam Buarque

(10)

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 Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. 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).
12. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, 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).
17. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
18. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(1)

2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
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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
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Aloizio Mercadante (PT)

(43)

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

2. Marina Silva (PV)

(46,74)

(39,71,85,88,89)

(47,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(41,67)

4. Magno Malta (PR)

(40)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(38)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,54,66,86,87)

(45,73)

(22,44,49,70)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,63)
(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(64)

Romero Jucá (PMDB)

(3,72,75)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

(19,24,65)
(10,21,61)

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

(8,51)

(33,68)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(36)

PTB
Fernando Collor

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

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(57)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(35)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,69)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(37)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Patrícia Saboya

(31,59,81,82,90,91)

1. Cristovam Buarque

(20,32,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
32. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
36. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
37. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
38. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
41. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
44. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
67. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
71. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
72. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

216

segunda-feira 7

ORDEM DO DIA

dezembro de 2009

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, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
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).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

2. Paulo Paim (PT)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(18,29,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(16)

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

1. Marina Silva (PV)

(16)

(16,29,60)

4. VAGO

(19)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. João Pedro (PT)

(22)

(25)

(24,71,72,73)
(17)

(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)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,53,70,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(26,52)

3. Pedro Simon (PMDB)

(44)

5. VAGO

(54,59)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(46)

(3,6,48)

(43)

(47,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,58,63)

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

(27)

(32)

Heráclito Fortes (DEM)

(38)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(34,67,69)

(7,28)

Arthur Virgílio (PSDB)

(42,61,65)

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

(35)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(30)

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

(40,56)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(41)

(37)

(1,36)

(15)
(13,57,65)

(15,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(33)

3. Adelmir Santana (DEM)

João Tenório (PSDB)

(31)

(14)

(4)

1. Gim Argello

(37)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
17. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
18. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
19. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
42. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
59. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
60. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
71. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(28)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,25)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,24)

3. Tião Viana (PT)

(27)

4. VAGO

(26)

(23,50)

(23,54)

(23)

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

(33,41,55,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(46)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,43)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(48)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(42)

(45)

(47,49,51)

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

(36)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(29)

Marco Maciel (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(30,52,53)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(34)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(20)

(17)

(35)

(6,14,31)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(19)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,22)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(9,12,32)

(21)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,40)

1. João Durval

(15,39)

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

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,62,67,70)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)
(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49)

(20,60,61,63,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(17,52)

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

(2,11,44,47,59,68,69)

(40,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,41)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(36,46)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,50)

(35,39)

(42,48)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
VAGO

(27)

(28)
(8,10,30,57,58)

(13,53,56,64,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,55)
(15)

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

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(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. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque 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).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).

Secretário(a): Marcello Varella
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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. VAGO

(6,7,9)

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).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.

Secretário(a): Marcello Varella
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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)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(19)

2. Flávio Arns (PSDB)

(18)

(22)
(19,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(21)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(20,41,44)

(20,43)

(20,47)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(37)

1. Valter Pereira (PMDB)

(36)

2. Romero Jucá (PMDB)

(35)

(38)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(7,10,39)

(8,9,34,42,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(40,46)

(2,53,56,58)

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

(30)

(3,23)

(6,12,29)
(24)

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

(26)

(14)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(16,31)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(28)

(25)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(27)

(16,31)

(17,49)
(11,16,45)

(5)

1. Fernando Collor

(28)

PDT
Acir Gurgacz

(13,32,50,51,55,57)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
15. Em 12.02.2009, 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, 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).
17. 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.
18. 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.
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador 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 Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
27. 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).
28. 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).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
39. 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).
40. 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).
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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
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43. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
44. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
45. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. 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).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Flávio Arns (PSDB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)
2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

19/04/1995 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
30/06/1999 6ª Eleição Geral: 06/03/2007
27/06/2001 7ª Eleição Geral: 14/07/2009
13/03/2003

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

(3)

João Pedro (PT-AM)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(1)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(7)

1. VAGO

(6)

VAGO

(12)

2. VAGO

(9)

VAGO

(8)

3. VAGO

(11)

VAGO

(10)

4. VAGO

(10)

VAGO

(10)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 02/10/2009
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
8. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
9. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
10. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
11. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Demóstenes Torres (DEM/GO)
João Tenório (PSDB/AL)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(4)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
Osvaldo Sobrinho (MT)

(2,11)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(5,7,8)

PR
Magno Malta (ES)

(1,6,9)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(10)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 26/11/2009
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
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5. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
6. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
7. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
8. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
9. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
10. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
11. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado André de Paula (DEM/PE)

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF)

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Deputado Damião Feliciano (PDT-PB) 2

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 21.10.2009)
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1

Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a
partir dessa data, conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir
de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
2

O Deputado Damião Feliciano foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos
Deputados, conforme Of. Pres. nº 288/09-CREDN, de 20.09.09, lido na sessão do Senado Federal de 21.10.09.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
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SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
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