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Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.808, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.809, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.810, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
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Parecer nº 2.811, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.812, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.813, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.814, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.815, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.816, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre os Requerimentos que se referem à concessão de Votos de
Aplauso e Censura. Senador Demóstenes Torres.
Parecer nº 2.817, de 2009 (da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania), sobre a Proposta
de Emenda à Constituição nº 27, de 2008, tendo
como primeiro signatário o Senador Adelmir Santana, que atribui à União competência para instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões nos casos que especiﬁca. Senador
Efraim Morais.........................................................
Parecer nº 2.818, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.340, de
2009, que requer informações ao Ministro de Estado da Justiça sobre as ações e medidas tomadas pelo governo brasileiro em relação aos fatos
mencionados na revista Veja, edição 2.133, e no
jornal Folha de Boa Vista, edição de 6 de outubro
de 2009, relativos ao sequestro do empresário e cidadão brasileiro Vicente Aguiar Vieira, em território
venezuelano. Senador César Borges. ..................
Parecer nº 2.819, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.341, de
2009, dos Senadores Mozarildo Cavalcanti e Augusto Botelho, que requer informações ao Ministro
de Estado da Justiça sobre as ações e medidas tomadas pelo governo brasileiro em relação aos fatos
mencionados na revista Veja, edição 2.133, e no
jornal Folha de Boa Vista, edição de 6 de outubro
de 2009, relativos ao sequestro do empresário e cidadão brasileiro Vicente Aguiar Vieira, em território
venezuelano. Senador César Borges. ..................
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Parecer nº 2.820, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.342, de
2009, que requer informações ao Ministro das Relações Exteriores sobre os índices de redução de
emissão de gases que serão propostos pelo Brasil
na 15ª Conferência das Partes sobre o Clima (COP
15), realizada em Copenhague. Senador Marconi
Perillo. ....................................................................
Parecer nº 2.821, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.343, de
2009, do Senador Gilberto Goellner, que requer que
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Saúde
informações sobre a regulamentação para registro
e comercialização de produtos que contenham extrato de Aloe vera. Senador Mão Santa. ...............
Parecer nº 2.822, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.344,
de 2009, que solicita informações ao Ministro de
Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento
acerca do registro e comercialização de produtos
derivados da espécie vegetal Aloe vera. Senador
Mão Santa. ............................................................
Parecer nº 2.823, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.354, de
2009, que solicita informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário sobre regularização
fundiária na Amazônia. Senador Marconi Perillo. .
Parecer nº 2.824, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.358, de
2009, que solicita ao Ministro de Estado da Integração Nacional o encaminhamento do relatório
circunstanciado sobre os Fundos Constitucionais
de Financiamento, referente ao exercício de 2008
e ao primeiro semestre de 2009. Senador João Vicente Claudino. .....................................................
Parecer nº 2.825, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.374, de
2009, do Senador Mozarildo Cavalcanti, relativo
ao envio de informações pelo Ministro da Justiça.
Senador Marconi Perillo.........................................
Parecer nº 2.826, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.388,
de 2009, do Senador Heráclito Fortes, que solicita
informações ao Senhor Ministro da Saúde acerca
da contratação de consultores por intermédio de
organismos de cooperação técnica internacional
para atuarem no Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), Aids e Hepatites
Virais. Senador Mão Santa. ..................................
Parecer nº 2.827, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.398, de
2009, do Senador Marconi Perillo, que requer ao
Ministro de Estado da Defesa informações sobre
processos licitatórios e contratos para distribuição

967

969

972

974

976

978

980

VI
Pág.

de espaços a lojas nos aeroportos. Senador João
Vicente Claudino. ..................................................
Parecer nº 2.828, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.404, de
2009, do Senador Marconi Perillo, relativo à solicitação de informações ao Ministro de Estado da
Saúde sobre o atendimento dispensado às pessoas
portadoras de xeroderma pigmentoso moradoras
do Município de Faina, Estado de Goiás. Senador
Mão Santa. ............................................................
Parecer nº 2.829, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.405, de
2009, que solicita ao Senhor Ministro da Justiça
informações sobre a possibilidade de abertura de
inquérito da Polícia Federal para investigar a invasão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) à fazenda da empresa Cutrale, no interior de São Paulo, no dia 6 de outubro de 2009.
Senador César Borges. ........................................
Parecer nº 2.830, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.411,
de 2009, que solicita informações ao Ministro de
Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior sobre empréstimo do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao
Grupo Fischer. Senador César Borges..................
Parecer nº 2.831, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.415, de
2009, que solicita ao Senhor Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República o inteiro teor dos relatórios de inteligência acerca do acompanhamento do referido órgão
à recente ação do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) no interior do Estado de
São Paulo. Senador César Borges. ......................
Parecer nº 2.832, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.416, de
2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, relativo à solicitação ao Ministro Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República do inteiro teor dos relatórios de
inteligência elaborados durante as investigações
e os levantamentos a respeito do “Escândalo dos
Aloprados”, ocorrido em meados de 2006. Senador
César Borges.........................................................
Parecer nº 2.833, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.430, de
2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que demanda do Ministro de Estado da
Justiça, Tarso Genro, cópia da íntegra do inquérito
policial relativo à Operação Satiagraha, realizada
pela Polícia Federal, e das ﬁtas, e respectivas transcrições, referentes a supostos diálogos envolvendo
Senadores da República no âmbito da Operação
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Satiagraha, realizada pela Polícia Federal. Senador
César Borges.........................................................
Parecer nº 2.834, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.431, de
2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que demanda do Ministro do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exercito Jorge Armando Felix, cópia
da íntegra do inquérito policial relativo à Operação
Satiagraha, realizada pela Polícia Federal, e das
ﬁtas, e respectivas transcrições, referentes a supostos diálogos envolvendo Senadores da República
no âmbito da Operação Satiagraha, realizada pela
Polícia Federal. Senador César Borges. ...............
Parecer nº 2.835, 2009 (da Mesa do Senado
Federal), sobre o Requerimento nº 1.468, de 2009
(nº 49, de 2009, na origem), da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, que requer
o envio de requerimento ao Ministro das Relações
Exteriores solicitando cópia do texto de negociação sobre a oferta de metas de redução de gases
poluentes. Senador Marconi Perillo. .....................
Parecer nº 2.836, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.480, de
2009 (nº 87, de 2009, na origem), da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicita informações ao Ministro de Estado da Justiça
sobre equipamentos adquiridos pelo Ministério da
Justiça. Senador João Vicente Claudino. ..............
Parecer nº 2.837, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.501, de
2009, do Senador João Vicente Claudino, que solicita informações ao Ministro da Educação, Senhor
Fernando Haddad acerca de normas e procedimentos relacionados ao credenciamento e recredenciamento de Centros Universitários. Senador Marconi
Perillo. ...................................................................
Parecer nº 2.838, de 2009 (da Mesa do Senado Federal), sobre o Requerimento nº 1.505, de
2009, do Senador Arthur Virgílio, pelo qual solicita
informações ao Senhor Ministro de Estado das Minas e Energia sobre as viagens em que a ex-Ministra
Dilma Rousseff acompanhou o Presidente Lula,
bem como sobre os eventos em que a ex-Ministra
participou, com a presença do Presidente Lula, no
período entre janeiro de 2003 e junho de 2005. Senador João Vicente Claudino. ...............................
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comemorado no dia 19 de dezembro de 2009.
Senador Flávio Arns. ..........................................
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4
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.
5
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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo como
primeiro signatário o Deputado Sandes Júnior),
que altera a denominação do Capítulo VII do Título

DEZEMBRO73273
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

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 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.
10
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem,
do Deputado Paulo Paim), que altera a Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências”, para determinar que o
atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
seja prestado pela iniciativa privada, mediante
ressarcimento, nos casos em que as disponibilidades do Sistema forem insuﬁcientes para
garantir a cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
11
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de origem,
do Deputado Carlito Merss), que proíbe a utilização do jateamento de areia a seco.
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Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
12
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 19,
de 2005 (nº 1.683/2003, na Casa de origem,
do Deputado Fernando Gabeira), que dispõe
sobre a criação de unidade de conservação de
natureza no Arquipélago das Ilhas Cagarras,
no litoral do Estado do Rio de Janeiro.
Parecer sob nº 2.288, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
13
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60,
de 2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem,
do Deputado José Carlos Elias), que dispõe
sobre a prestação de serviços de psicologia e
de serviço social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
15
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 trí-

DEZEMBRO 2009
628

Dezembro de 2009

plices 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.
16
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.
18
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.
19
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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20
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.
21
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.
22
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.
23
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.
24
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.
26
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.
27
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
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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).
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 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).
30
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.
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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.
31
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.
32
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.
33
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.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Cor-
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relatos, 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.
35
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.
36
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.
37
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
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Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
38
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.
39
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.
48
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.
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49
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.
50
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.
51
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
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– 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.
52
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.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003 – Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363 e 381, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e
249, de 2008 – Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 – Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
- 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 316 e 341, de 2004-Complementares;
266, 269, 274, 313, 363, 381, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 2006-Complementares;
265 e 684, de 2007-Complementares; e 17, 84, 184,
209, 236 e 249, de 2008-Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
que altera o art. 1º, inciso I, alínea ¿g¿ da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
que dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar, 341, de
2004-Complementar; 266, 269, 274, 313, 363, 381 e
390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de 2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316, de
2004-Complementar; 266, 269, 274, 313, 363, 381 e
390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
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Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de
2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea ¿j¿ ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
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Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236
e 249, de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de
2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
61
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 363, DE 2005 –
COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de
2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003- Complementar, 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363 e
390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261,
de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de 2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de
2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 231, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249, de
2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
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rece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 261, DE 2006 –
COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141 e
231, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 265, DE 2007 –
COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 684, de 2007Complementar; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
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que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos parentes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390; de 2005-Complementares; 141, 231
e 261, de 2006-Complementares; 265, de 2007Complementar; e 17, 84, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e comentaristas de programas
de rádio ou televisão que não se afastarem
de suas funções até um ano antes do pleito,
e proibir detentores de mandatos eletivos de
exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-
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tar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 17, DE 2008 –
COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 84, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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69
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 184, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
70
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 209, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea “g’ do art. 1º da Lei Complementar nº
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64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
71
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
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com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
72
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 209 e 249,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea ¿b¿ do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, para fazer constar que a contagem do prazo de inelegibilidade do dispositivo em questão é contado a partir da perda
do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar), Relator: Senador José Jorge, favorável,
com as Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que
apresenta, com votos contrários do Senador
Romero Jucá e, em separado, do Senador
Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.

DEZEMBRO
2009
639
73286

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

73
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 175, de 2003- Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 209 e 236,
de 2008- Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 – CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
– 2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
74
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
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que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
75
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.
76
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.
77
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
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prever o exame criminológico para progressão
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.
78
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.
80
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.
81
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 des-
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crito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
82
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).
83
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.
84
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.
85
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,
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em reexame, favorável, nos termos do texto
que apresenta.
86
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).
87
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).
88
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).
89
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
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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).
90
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).
91
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).
92
REQUERIMENTO Nº 1.580, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.580, de 2009, do Senador João
Tenório, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 86, de 2004; e
345, de 2006, por regularem a mesma matéria (inserção de impostos sobre instrumentos
musicais).
93
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).
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94
REQUERIMENTO Nº 1.590, DE 2009

99
REQUERIMENTO Nº 1630, 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).

Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 1630, de 2009, de autoria do(a) Senador Antonio Carlos Valadares, que solicitando
a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nº 158 de 2002; nº 201 de 2003; e
nº 475 de 2007, com o de nº 107 de 2009, por
versarem sobre a mesma matéria.

95
REQUERIMENTO Nº 1.591, DE 2009

100
REQUERIMENTO Nº 1.631, 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
alcoólicas para utilização na saúde).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.631, de 2009, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 285, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Desenvolvimento
Regional e Turismo (arrendamento das retransmissoras de televisão na Amazônia Legal).

96
REQUERIMENTO Nº 1596, DE 2009

101
REQUERIMENTO Nº 1.633, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.596, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, solicitando o sobrestamento do Projeto de
Decreto Legislativo nº 217, de 2009, a ﬁm de
aguardar documentação prevista na Resolução
nº 3, de 2009, do Senado Federal.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.633, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 97, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (divulgação de lista de material
escolar antecipada).

97
REQUERIMENTO Nº 1628, DE 2009

102
REQUERIMENTO Nº 1.635, DE 2009

Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 1628, de 2009, de autoria do(a) Senador Sérgio Zambiasi, que solicitando a tramitação em separado do Projeto de Lei do Senado
nº 199, de 2006, que tramita em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005;
67, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008.

Votação do Requerimento nº 1.635, de 2009,
da Senadora Lúcia Vânia, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 424, de
2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 243,
de 2004; 123, de 2007, e 252, de 2008, que já se
encontram apensados por regularem a mesma
matéria (práticas de telemarketing).

98
REQUERIMENTO Nº 1629, DE 2009

103
REQUERIMENTO Nº 1.641, DE 2009

Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 1629, de 2009, de autoria do(a)
Senador Renato Casagrande, que solicitando
a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 201, de 2003; 475, de 2007; e 342,
de 2008; por regularem a mesma matéria.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.641, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando a tramitação em conjunto do
Projeto de Lei do Senado nº 483, de 2009, com
os Projetos de Lei do Senado nºs 131, 142 e
304, de 2007; e 34, 64, 65 e 78, de 2008, que
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já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria (incentivo ﬁscal pela preservação ﬂorestal).

Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara
que passo a ler:

104
REQUERIMENTO Nº 1.643, DE 2009

OF. Nº 2.465/09/SGM/P

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.643, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 280, de 2007, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços
de Infraestrutura (produção, programação e
provimento de conteúdo brasileiro por meio
eletrônico).

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência recebeu da Câmara dos Deputados a relação dos nomes eleitos por aquela Casa para comporem
a Comissão Representativa do Congresso Nacional,
prevista no § 4º do art. 58 da Constituição Federal, com
mandato para o período de 23 de dezembro de 2009
a 1º de fevereiro de 2010.

É lido o seguinte:

Brasília, 16 de dezembro de 2009

Assunto: Comissão Representativa do Congresso
Nacional.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, em Sessão realizada hoje, dia 16 a Câmara
dos Deputados elegeu, conforme relação anexa, os
Deputados que integrarão a Comissão Representativa do Congresso Nacional prevista no § 4º do art. 58
da Constituição Federal (período 23 de dezembro de
2009 a 1º de fevereiro de 2010).
Atenciosamente, – Michel Temer, Presidente da
Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Fica assim constituída a Comissão Representativa
do Congresso Nacional, que exercerá o mandato no
período de 23 de dezembro de 2009 a 1º de fevereiro
de 2010:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Arthur Virgílio. Depois, chamaremos os oradores inscritos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, tem uma tradicional celebração da
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que
é a outorga da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, instituída em 2002, concedida a personalidades
que se destacaram por relevantes serviços vinculados
ao cumprimento do interesse público, bem como ao
desempenho de suas carreiras funcionais. E não só
na atividade pública, ﬁguras do meio privado, trabalhadores, empresários igualmente se credenciam a
essa homenagem.
Eu requeiro, nos termos do art. 222, voto de
aplauso às seguintes personalidades: Alécio Cabral
da Silva, Vereador Presidente da Câmara Municipal
de Benjamin Constant; Anete Peres Castro Pinto, Prefeita do Município de Atalaia do Norte; Antônio Aníbal,
Presidente da Câmara Municipal de Codajás; Antônio
Carlos Benetti, Superintendente do BASA; Antônio
José Muniz Cavalcante, competente Prefeito de Borba;
Antônio Júlio Bernardo Cabral, Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas; Antônio Marcos Maciel
Fernandes, Prefeito do Município de Apuí; Arnaldo Almeida Mitouso, Prefeito do Município de Coari; Carlos
Luiz Nogueira de Farias, médico; David Pinheiro Israel,
Diretor Presidente do Hotel de Selva Amazon Ecopark; Eliúde Bacelar de Oliveira, ex-Deputado estadual
e ex-Vereador; Elmir Lima Mota, Prefeito de Boa Vista
do Ramos; Érico Xavier Desterro e Silva, Conselheiro, Corregedor-Geral e Ouvidor do Tribunal de Contas
do Estado do Amazonas; Elton Alves de Souza, Subtenente da Polícia Militar do Estado do Amazonas;
Fernando Falabella, Prefeito de Urucará; Fernando
Figueiredo Prestes, Defensor Público do Município de
Rio Preto da Eva;
Francisco Edivar Alves, pastor da Igreja Aliança
Evangélica; Geraldo Ordozgoith da Frota, empresário;
Gilvandro Mota da Silva, Tenente-Coronel Diretor do Colégio Militar da Polícia Militar do Estado do Amazonas;
Guilherme Frederico Silveira Gomes, Diretor do Procon/AM; Helder Valin Barbosa, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás; Inaldo Barbosa,
médico; Jacob Carreira Benaion, empresário; Jakson
Chagas Saldanha, advogado; Janete Fernandes, empresária; João Medeiros Campelo, Prefeito de Itamarati;
José Ademir Gomes Ramos, Supervisor do Núcleo de
Cultura Política do Amazonas; José Irailton Guimarães
Sena, ex-Vereador da Câmara Municipal de Manaus;
José Luiz Pena das Neves, suplente de Vereador; Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Conselheiro Vice-Presidente
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do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; Júlio
César Soares da Silva, Secretário de Estado de Juventude, Desporto e Lazer; Júlio Mário Melo e Lima, médico; Leanderson Lima, jornalista; Luciana Montenegro
Valente, analista processual; Lourivaldo Rodrigues de
Sousa, médico; Marcus Luiz Barroso Barros, médico e
pesquisador; Maria das Graças Soares Prola, Secretária de Estado Executiva da Assistência Social; Maria
Gracieme Andrade de Oliveira, professora; Mário Jumbo Miranda Auﬁero, advogado; Moisés Seixas Nunes;
Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha, Superintendente
do Sebrae/AM; Paulo Castro de Carvalho, pastor da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas;
Paulo Sérgio Montenegro Vietas, empresário; Petrúcio
Pereira de Magalhães Júnior, Presidente do Sindicato
e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas – OCB/AM; Rademacker Chaves, Presidente
da Câmara Municipal de Humaitá; Radyr Gomes de
Oliveira, engenheiro; Raimundo José Michiles, Presidente – ex-Presidente hoje já – do Tribunal de Contas
do Estado do Amazonas; Raimundo Lucimar Marques
Pinheiro, empresário; Raimundo Nonato Chagas, pastor
evangélico também; Raimundo Nonato Silva, Prefeito
do Município de Carreiro da Várzea; Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, Prefeito de Autazes;
Rita de Cássia da Silva Haikal, professora; Roberto Dias Barro, Pastor; Ronaldo Alves Brasil, Diretor de
Serviços Gerais da Aleam; Rosenira Ribeiro de Almeida
Dantas, Secretária Municipal de Ação Social, Trabalho
e Renda do Município de Codajás; Simeão Garcia Nascimento, Prefeito de Tonantins; Suellen Herrera Cenze,
Empresaria; Tabira Ramos Dias Ferreira, Prefeito de
Juruá; Teodoro Rogério Ozores, Médico; Válber Diniz
da Silva, Promotor de Justiça da Comarca de Urucará;
Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, Auditora
do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.
São pessoas que faço questão de ver homenageadas, porque representaram o pensamento e a escolha
dos 24 Deputados Estaduais com assento na Assembléia Legislativa do Estado. Isso signiﬁca a visão de
cada um, e a visão de cada um deve ser respeitada.
Portanto, que essa premiação continue, e cada
vez mais exigente, pelos tempos que virão.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos voltar à lista de oradores inscritos.
O orador era Eduardo Suplicy, que cedeu a vez
ao Senador Pedro Simon, do PMDB.
Eu gostaria da colaboração dos Srs. Senadores
quanto à capacidade de síntese, porque haverá sessão do Congresso mais tarde.
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O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Pela
ordem, Sr. Presidente. Parece-me que eu estava inscrito como primeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª está inscrito, mas acontece que estamos na inscrição nº 4, e V. Exª é o nº 10, a nota que V. Exª merece!
O nº 4 era Eduardo Suplicy, e ele veio aqui, pessoalmente, dizer que cedeu a vez ao Senador Pedro Simon,
que está na tribuna.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Às vezes,
chove na roça da gente! Estou acostumado a ver as
pessoas passarem à frente como líder! Dessa vez, V.
Exª se surpreende de me ver aqui, mas isso é apenas
porque o companheiro Senador Suplicy trocou a vez
comigo. Mas, se V. Exª quiser vir, eu lhe cedo a vez
com o maior prazer. Já estou tão acostumado a ﬁcar
para o ﬁm, que não seria a primeira vez!
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – V.
Exª me honra! Aliás, é muito bom ouvi-lo sempre.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até acho
que V. Exª se surpreendeu em me ver aqui, porque,
geralmente, sou o último. “O que V. Exª está fazendo
aqui, se tem gente inscrita?!” Agradeço a V. Exª!
Eu não esperava que, na quinta-feira, tivesse tanta
gente aqui a essa hora. Eu tinha preparado e tenho aqui
um pronunciamento. Quando V. Exª achar que tenho que
parar de falar, diga, que eu paro. E o resto do pronunciamento, pedirei que seja transcrito nos Anais.
É um singelo pronunciamento sobre este ﬁnal de
ano e sobre o que imagino para o ano que vem, Sr. Presidente. É um balanço de jornada. Não serve apenas
para uma visão do passado, da travessia percorrida. Ele
é presente, porque é um momento em que conferimos,
internamente, para saber a quantas andam os registros
de contabilidade da nossa alma, as nossas ações, as
nossas omissões, os nossos caminhos e descaminhos,
os alentos e desalentos, as alegrias nas chegadas e as
tristezas das partidas, a vida, enﬁm, com todos os nossos créditos e débitos com as pessoas que nos cercam
e com o Criador, que nos fez assim, tão próximos à Sua
imagem, embora teimemos em permanecer, cada vez
mais, longe da Sua semelhança.
Os balanços são também e, principalmente, um
olhar para o futuro. Tempo de correção de rumos. Não tenho dúvida de que avançamos desde o último Natal.
No ano passado, o mundo respirava ares da crise
econômica, poluídos pela senha do lucro. Como sempre,
imaginávamos que a parte pior dessa herança ﬁcaria
conosco, ﬁlhos adotivos da globalização. De repente,
percebemos que somos bons alunos, embora sejam
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discutíveis as lições e não tão conﬁáveis os mestres
da internacionalização da economia. Eu ainda não sei
se alcançamos boas notas, porque aprendemos alguma lição, ou se, simplesmente, “colamos” as mesmas
respostas de quem senta próximo de nós na mesa da
globalização. A resposta, o futuro dirá.
É preciso, entretanto, uma reﬂexão muito mais ampla
e participativa sobre o país que queremos, ainda que nesse
limiar de novo século, nesse limiar de novo milênio. Que
país queremos e, principalmente, para quem queremos.
Será o melhor caminho a busca incessante dos primeiros
lugares na economia mundial? Será que a palavra-chave
é crescimento ou seria desenvolvimento, entendido como
crescimento com distribuição de renda? Ou ainda: seria o
tal desenvolvimento sustentável em um mundo tão massacrado pela saga incessante do lucro? Até onde vamos
nos contentar com medidas compensatórias para os que
não conseguiram ultrapassar o muro do mercado? Até
onde distribuir renda vai continuar signiﬁcando o aumento
dos contingentes que recebem bolsas-famílias como uma
dádiva, muitas vezes agradecida aos céus, quase como
esmola? Até onde o país vai ostentar cadeiras aveludadas
nas reuniões do primeiro mundo, enquanto muitos dos
seus ainda mal se acomodam nas últimas poltronas entre
os países da pior distribuição de renda, aquelas mesmas
nações que os tais mestres da globalização já chamaram
de “lado escuro do mundo”?
Repito: a questão-chave, hoje, neste olhar prospectivo para o futuro, é: que país nós queremos? Tudo
o que vier a seguir será consequência. Que indústria,
que agricultura, que serviços, que tecnologia, que educação, que saúde, que condições de vida terá a nossa
próxima população? Será que é bom para o Brasil esse
índice galopante de urbanização, que incha as cidades,
principalmente as de grande e médio porte?
Hoje, Sr. Presidente, apenas quinze em cada cem
brasileiros moram no campo. As cidades explodiram em
população, mas também em violência, em destruição
do meio ambiente, na deterioração da qualidade da
existência humana, nas enchentes, que ceifam vidas,
sonhos e futuros.
Será, Sr. Presidente, que a nossa indústria de
excelência, inclusive diminuindo os impostos, ainda
deverá permanecer a automobilística, que abarrota as
nossas ruas e polui os nossos ares, ou o país deverá
optar por transportes coletivos de melhor qualidade?
Será que o agronegócio é incompatível com a pequena
agricultura familiar? Será que o que dá retorno ﬁnanceiro deverá se concentrar em mãos privadas, deixando o Estado exclusivamente com a população pobre,
deserdada pela loteria da vida? Será que poderemos
permanecer, ainda por muito tempo, com milhões de
brasileiros sobrevivendo de dádiva?
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Todas essas questões serão respondidas quase
que automaticamente, quando deﬁnirmos nossa premissa principal, que vou continuar repetindo, repetindo: que país queremos? Que país, nós, brasileiros,
queremos para o futuro?
É evidente que essa é uma questão cujas respostas não fugirão a uma virada do ano e elas não serão
visíveis sem as luzes do passado. E o passado, pelo
menos, nos permite um foco sobre que País nós não
queremos, que País nós não queremos – repito eu.
Infelizmente, se nos debruçarmos sobre a maioria
dos nossos discursos nesta mesma tribuna, vamos perceber que, principalmente no campo político, eles foram,
na sua grande maioria, em 2009, sobre o País que nós
não queremos, um País de corrupção, de impunidade,
de crise de valores, de persistência da fome, das ﬁlas
nos hospitais, um País onde mais de 80% da população
rural ainda têm sérias deﬁciências educacionais, um País
dividido por uma nova geração, por uma nova versão,
tipicamente brasileira, do muro da vergonha.
O Senado Federal, Sr. Presidente, meu querido
Mão Santa, nesses últimos anos, não tem sido, também, uma das melhores referências para o País que
queremos. As notícias...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... sobre
o nosso desempenho têm de reﬂetir a boa política.
Não é o que vem sendo registrado nos nossos balanços anuais.
Por pouco ou por benevolência dos editores, não
passamos dos cadernos de política para o segmento
da polícia, mas essa crise, alimentada por atos secretos
sob tapetes azuis, por maior e mais deplorável, não é
ainda maior que a que atravessam os túneis, gabinetes
e plenário do Senado. A nossa crise é existencial e se
reforça pela concentração excessiva do poder nas mãos
do Executivo, por um federalismo também em crise em
nosso País. Perdemos espaços legislativos para quem
não foi eleito para fazer isso. Os nossos projetos foram
substituídos por medidas provisórias. Nessa mesma
concentração de poder, a representação política vale um
cargo ou a liberação de uma emenda parlamentar.
Portanto, eu acredito que a melhor pista sobre o
País que queremos está exatamente no seu contraponto, no País que não queremos. Aí está, portanto,
a importância do conhecimento do passado para traçarmos os nossos novos e melhores caminhos do futuro. Não há como negar esse passado se quisermos
construir a nossa melhor travessia, o nosso verdadeiro
e feliz Ano Novo.
Mário Quintana, o poeta gaúcho, na beleza e
sensibilidade da sua poesia, meu querido Mão Santa,
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disse: “Nós vivemos a temer o futuro, mas é o passado
que nos atropela e mata”.
Repito Mário Quintana: “Nós vivemos a temer o
futuro, mas é o passado que nos atropela e nos mata”.
Eu diria: um passado que nos condena, um passado
que construiu a cultura do jeitinho brasileiro, do levar
vantagem com o patrimonialismo da exclusão, da Lei
de talião, do franciscanismo às avessas, que deturpa
o sentido do “é dando que se recebe”.
Mas, meu querido Presidente Mão Santa, que
bom tê-lo presidindo esta sessão, dessa análise que
faço comigo, com a minha consciência e com o povo
brasileiro. Um passado não é só uma condenação. Um
passado é uma lição, também é uma lição.
O País que queremos deverá ter uma mudança
radical de paradigmas.
Em primeiro lugar, um País para todos, de inclusão, onde a dádiva seja substituída pela cidadania.
Nesse novo caminho, o Brasil tem um mercado interno equivalente a quase cinco Argentinas. Há uma
demanda enorme a ser saciada, não pela distribuição
benevolente, mas pela aquisição através do suor de
todos os rostos.
Eu poderia até ser pessimista se não tivéssemos
um dos maiores potenciais de recursos naturais do
mundo: o maior rio, a maior ﬂoresta, o maior manancial de águas doces, todos os microclimas do mundo,
as terras mais férteis, os recursos minerais mais estratégicos, universidades de primeira grandeza, uma
biodiversidade que aguça a sanha do mundo, um potencial turístico de rara beleza, um povo empreendedor, criativo, competente e capaz. Mas o Brasil que nós
não queremos é predador desse enorme potencial de
recursos humanos. Como exemplo e como emblema,
os rios de lágrimas pelas perdas, muitas irreparáveis,
das enchentes que inundam hoje, principalmente, o
Sul e o Sudeste. Vidas que se perdem, vidas que se
perderam sob águas e escombros; sonhos que se foram nas enxurradas de cimento das grandes cidades;
histórias que perderam registro levadas pelos furacões
e tornados que, até pouco tempo atrás, não faziam
parte da nossa meteorologia nem, consequentemente,
da história do Brasil.
No Rio Grande do Sul, são quase 200 cidades
em estado de calamidade. No mesmo período do ano
passado, eram 40. Quantas serão no próximo ano? E
na próxima década? Ora enchentes, ora grandes períodos de estiagem, uma bipolaridade climática cada
vez mais avassaladora.
O homem transformou as encostas em favelas,
o arvoredo em pasto, o navio em canoa, a terra em
asfalto, a brisa em inversão térmica, a nuvem em chuva ácida.
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Nada mais triste que uma família que vê a sua
moradia sendo soterrada ou levada pelas águas, ainda
que agradecida à Deus pela vida. Ela vê serem carregadas todas as suas referências, o suor, as madrugadas, o frio, a marmita, o álbum de fotograﬁas que não
lhe apaga a história vivida, mas que desfaz a história
registrada, as lembranças das respectivas épocas. A
evolução ﬁca nos descendentes e das rugas inevitáveis dos ascendentes. Permanece o enredo; perdemse os capítulos. Agora, só resta a história lembrada e
contada, a história oral.
A natureza, portanto, nos dá elementos mais que
convincentes do País que, repito, nós não queremos
e, consequentemente, o bom contraponto do País que
nós queremos.
As cidades brasileiras já deram sinais de que não
suportam esse grau de urbanização. É preciso buscar
elementos para manter os brasileiros remanescentes
no campo, criar condições para aqueles que querem
voltar à vida rural. Para isso, é preciso incrementar a
reforma agrária sem excessos e ranços ideológicos.
O Brasil tem, ainda, muita terra a ser incorporada
à produção e ela está concentrada, demasiadamente, na mão de poucos. O Brasil também tem uma das
maiores disparidades de distribuição fundiária em todos os continentes.
E esse país que não queremos. O Brasil pode
pôr em prática a sua mística de “celeiro do mundo’. E
esse é o país que queremos.
A pequena produção familiar vai aumentar o
cultivo de alimentos. Vai gerar excedentes. Vai criar
empregos. Vai gerar renda. Vai saciar a fome de milhões de brasileiros que ainda morrem de causas decorrentes da desnutrição. Vai diminuir a necessidade
da dádiva que ainda molda programas de distribuição
de renda. Vai derrubar o murro da vergonha, o muro
da exclusão.
No Brasil que queremos, querido Mão Santa,
não haverá combate ao supérﬂuo, mas a busca pela
melhor distribuição do necessário.
Para isso, é preciso que se incentive a indústria
geradora de empregos. Não há que se descartar a tecnologia de ponta, mas o recurso público, por deﬁnição,
tem que ser prioridade para a construção da cidadania.
E o trabalho remunerado é a argamassa mais que consistente dessa mesma ediﬁcação. A expressão pode
ser surrada, mas mantém sua importância e atualidade: o trabalho digniﬁca.
O passado mostra que a indústria que mais gera
empregos é a de pequeno e médio portes. Nada mais
coerente, portanto, do que os recursos públicos, que
são para a destinação de todos. Que eles sejam carreados para esses empreendimentos que constroem
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a cidadania, os empreendimentos de pequeno e médio portes.
O passado mostra que o bolo que cresce nem
sempre é bem repartido. No Brasil que queremos serão
bem-vindas as grandes corporações, desde que eventuais incentivos com recursos públicos gerem efeitos
distributivos de emprego, de renda. Que um dos seus
principais produtos seja também a cidadania.
Mas, não há, Presidente Mão Santa, segmento onde são mais nítidos os sinais do País que não
queremos, em contraponto ao País que queremos,
não há elemento mais importante do que, aqui nesta
Casa, a política.
O País que queremos tem o povo nas ruas, exercitando a verdadeira cidadania. O País que não queremos tem a força bruta, sobre cascos, atropelando a
democracia.
As cenas de Brasília, nestes últimos tempos, são
do Brasil que não queremos. O Brasil que descobriu
onde se oculta o dinheiro público que falta nas ﬁlas
dos hospitais. Que ele se esconde nas meias verdade;
nos cestos, nos pacotes, nos envelopes, nos bolsos de
fora e de dentro das roupas mais íntimas. Um Brasil
que fecha a porta, enche a bolsa, não se preocupando, entretanto, com os que permanecem lá fora, na
escuridão do analfabetismo.
O Brasil que queremos não ora, nem agradece a
Deus pela corrupção. Ao contrário, pede condenação,
a divina e a terrena.
No Brasil que queremos não haverá impunidade. O dinheiro público, em todos os níveis, de todas
as meias, de todos os bolsos, de todos os cestos, de
todos os envelopes, de todos os pacotes, de todas as
bolsas e de todas as contas numeradas, terá de ser
devolvido devidamente corrigido.
Que se prenda, na forma da lei, o corrupto e o
corruptor como em qualquer democracia do mundo.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nos Estados Unidos, o responsável pela chamada pirâmide
ﬁnanceira que lesou milhões, até pouco tempo atrás,
hoje não veste mais o seu terno bem talhado, de bolsos fundos, nem suas meias de grife.
Quem sabe nem mesmo nas audiências, quando
enfrenta a justiça que, verdadeiramente, funciona.
A sua roupa, hoje, é alaranjada, não sei se com
bolsos, e ele tem, agora, como novos “clientes”, os seus
companheiros de penitenciária para quem, presta serviços obrigatórios de lavar talheres e pratos nas poucas
horas em que o sol lhe aparece redondo.
Não lhe faltava dinheiro, evidentemente, para
pagar os melhores advogados, prática comum no
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País que temos. Em alguns países, a descoberta da
falcatrua signiﬁca o suicídio. Não advogo essa atitude
drástica e derradeira. Eu só aﬁrmo que aqui, na maioria
dos casos, não ocorre nem mesmo o suicídio político.
Ao contrário, são muitos aqueles que se locupletam
com o dinheiro público. Com ele se reelegem e com
ele contratam as melhores bancas para perpetuar a
impunidade.
No País que temos, as portas se fecham para
prender os mais pobres, e os Tribunais se abrem para
proteger os mais ricos.
No Brasil que queremos não haverá, talvez, investimento público de melhor resultado ﬁnanceiro que
a construção de cadeias para corruptos e corruptores.
Elas custariam muito menos do que se economizaria
com o ﬁm da impunidade.
Neste mesmo Brasil que queremos, essas mesmas prisões teriam prazo de validade, porque ﬁnda
impunidade, haverá um tiro de morte na corrupção.
No Brasil que temos, elas seriam, hoje, verdadeiros
elefantes brancos, vazias não por ausência de atos
lesivos à população, mas por falta de condenação.
Verdadeiros monumentos à impunidade.
A corrupção custa, para o País, um número que
a estatística também oculta. Que, entretanto, de tão
grande, deixa aparecer alguns dos seus muitos zeros à
direita. Dizem alguns, Sr. Presidente, R$30 bilhões. São
os “otimistas”. Dizem outros, R$100 bilhões. São os “pessimistas”. É o que nós perdemos com a corrupção.
Quisera Deus não precisar ser tão realista: a
média não é – não sei –, o melhor dos mundos, nem
na própria estatística. A corrupção, no Brasil, seria,
entretanto, por essa mesma média, algo como R$65
bilhões. Escrevi por extenso, por medo de me perder
na quantidade de zeros: sessenta e cinco bilhões é o
preço da corrupção.
Fico imaginando o que poderíamos fazer, no País
que queremos, com tanto dinheiro. Quem sabe, então,
a reforma agrária, para produzir alimentos, gerar empregos no pequeno e médio empreendimento industrial,
adquirir os materiais necessários e dolorosamente em
falta nos hospitais públicos, contratar e pagar melhor os
professores. De repente, eu percebo que a corrupção
é, exatamente, a distância entre o País que temos e o
País que queremos.
Fico imaginando também o que signiﬁca um dinheiro público roubado. Isso mesmo, não há expressão
melhor: roubado. Uma infração ao Código Penal. Portanto, um crime. Uma infração ao sétimo mandamento
da Igreja. Portanto, pecado mortal.
Cada centavo roubado do dinheiro público poderia signiﬁcar algo a menos na dor.
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nunca é
demais lembrar, porque, para muitos, ainda é esquecido: o dinheiro público é fruto da alquimia do suor e
da lágrima, porque resulta do trabalho e do esforço do
cidadão. Uma alquimia que já atingiu, só neste ano,
mais de R$1 trilhão, valor pago pelo trabalhador ou
descontado do seu salário.
Sei não, eu desconﬁo que, com tanto dinheiro e
tão deﬁcientes serviços públicos, o Brasil que temos
está mais para os números pessimistas do que para
o meu realismo.
Na verdade, Presidente, eu não consigo, nem
mesmo me contentar com os números otimistas, pelo
menos no país que queremos, eles continuam sendo
inconcebíveis. No país de todos os nossos sonhos não
teria lugar a corrupção.
O dinheiro que, no País que temos, se escoa pelos ralos da corrupção, ﬁnanciaria o projeto do país que
queremos. Sem aumentar a nossa divida ﬁnanceira.
Ao contrário. Sem as emissões de moeda que geram
inﬂação. Ao contrário. Sem recorrer a novos impostos.
Ao contrário.
Este meu pronunciamento é, na verdade, um
aparte que a sociedade brasileira me concedeu. Porque essa mesma sociedade agora volta a ocupar as
ruas, porque sabe, melhor que ninguém, que esse dinheiro da corrupção, que poderá ﬁnanciar o País que
todos nós queremos, somente estará disponível se
acabarmos, de vez, com a impunidade. A impunidade
é incubadora da corrupção.
Além das ruas, meus jovens de Brasília, a população tem as urnas. A atitude individual mais coletiva de todas. O país que queremos a um toque. Mas,
muito tem a ser mudado, também, para que esta atitude individual do eleitor, que é coletiva, não continue
tendo como ...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...resultado ganhos também individuais, só que para o eleito
e não para a sociedade.
A grande maioria da população brasileira nem
mesmo se lembra em quem votou na eleição passada.
Nem poderia se lembrar.
Um percentual muito pequeno dos empossados
foi eleito com votos próprios. São tantos e tamanhos
os artifícios eleitorais, que o eleitor vota em um e elege outro. Pior: não necessariamente com os mesmos
propósitos.
Como, então, cobrar de alguém que, mesmo eleito
legalmente para fazer as leis, não tenha um mandato
legítimo? Não teve votos!
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Como cobrar de alguém a quem se atribui, constitucionalmente, a função de fazer cumprir essas mesmas leis, se ele foi nomeado muito mais pela lealdade
histórica a quem lhe indicou do que pelo notável saber
jurídico ou pela reputação ilibada?
No próximo ano, teremos eleição em todos os
níveis, com exceção do Município. Assim mesmo,...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...com
rebatimentos nos Municípios, porque muitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores concorrerão a cargos
eletivos, em níveis superiores.
Haverá, portanto, uma eleição que mexerá, profundamente, no nosso quadro político.
Os eleitores já são devidamente conhecidos.
Os eleitores, repito, já são devidamente conhecidos.
As urnas eletrônicas, o que, em principio, diminuiu a
possibilidade de fraudes, pelo menos daqueles tipos
que campearam em eleições de outro tempo ou até
mesmo no nosso anedotário.
Se bem que a fraude tecnológica também pode
acontecer, mas as eleições moralizaram, é verdade.
O País tem hoje um quadro bem claro do conjunto dos seus eleitores. Em alguns municípios, até com
identiﬁcação digital. Mas a recíproca não é verdadeira:
o eleitor nem sempre conhece o candidato.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Talvez
nem vá conhecê-lo. Ele será “vendido” como um produto, como sabonete, ou como uma pasta de dentes.
Pior: como um par de meias.
Apelos subliminares, imagens retocadas através
de photoshops, leituras decoradas de textos. Ganha
eleição o melhor marqueteiro, e não o melhor candidato, aquele que tem as melhores ideias para construir
o país que queremos.
No País que querermos, o candidato deverá se
apresentar aos eleitores ao vivo na televisão, sem máscaras, sem scripts decorados, e expor suas ideias e
seus propósitos diretamente, olho no olho, ainda que
seja eletronicamente. O eleitor saberá, com certeza,
discernir entre o que é real e o que é teatral, o que é
arte e o que é a vida.
Dos debates de idéias, ao vivo e sem disfarces,
sairá o contraditório. Ao eleitor caberá decidir por aquele
que mais se aproxima das suas aspirações políticas,
da sua comunidade, do seu país.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – As eleições, assim, serão mais legítimas e muito menos caras, muito mais barata.
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Hoje não se candidata quem não tem recursos
ﬁnanceiros vultosos, o que retira também a representatividade do eleito. É quase impossível imaginar um legítimo representante das classes menos favorecidas.
Então, o candidato se submete a ﬁnanciadores
de campanha privados. Como no ditado popular, os
almoços
nunca são grátis, há retorno do investimento, há
uma cobrança posterior, para que priorize a iniciativa de
interesse do ﬁnanciador da sua respectiva campanha.
Não resta dúvida, e as CPIs estão aí para comprovar, os ﬁnanciamentos de campanha são a ponta
do iceberg da corrupção.
Enganam-se, portanto, aqueles que advogam a
tese de que o ﬁnanciamento público da eleição seria
um desvio a mais nos gastos públicos.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade, será assim se permitir impunidade. É por isso que
o ﬁnanciamento público tem que ser necessariamente
exclusivo. E mesmo que eleito, perde o mandato quem
cometer o menor deslize. Desde que, obviamente,
quem deve fazer cumprir as leis o faça com a celeridade necessária.
As eleições com ﬁnanciamento público exclusivo
de campanha serão, portanto, mais legítimas porque
elegerão os reais representantes da população brasileira em todos os segmentos sociais e econômicos.
Além disso, Sr. Presidente, no balanço geral, serão
mais baratas, porque retiram a possibilidade da versão
maligna da oração de São Francisco. “É dando que se
recebe” volta, portanto, ao seu signiﬁcado digniﬁcante
da solidariedade e do amor ao próximo. Aliás, sentimentos tão em baixa na representação política.
Essa mesma legitimidade também se reforçará
com o voto distrital. Haverá uma simbiose maior entre
o candidato...
Pulo para dizer, Sr. Presidente, que também defendo a ﬁdelidade partidária. Que os partidos tenham
conteúdo, tenham idéia, e que o candidato seja ﬁel
ao seu partido.
Digo, também, que o partido não pode ser uma
legenda, uma organização de aluguel, mas tem que
ter conteúdo e tem que ter ideia.
Falo, também, na necessidade de cláusula de
barreira, como existe nos maiores países do mundo.
Falo, Sr. Presidente, na questão da ﬁcha, na
questão da dignidade, na questão de podermos excluir
aqueles que não têm passado, que não tem biograﬁa
e que devem contas ao Judiciário.
Teria muito mais a dizer, Sr. Presidente...
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...teria a
falar das notícias que a cada dia nos dão das coisas
erradas que acontecem. Teria a falar sobre a necessidade das mudanças das regras de nosso País. Teria que
falar sobre a ética, sobre a seriedade, sobre a dignidade e sobre a responsabilidade. Teria que falar sobre a
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte
exclusiva, para fazer as reformas profundas e necessárias que acho que nós sozinhos não temos condições
de fazer. Teria que falar, também, Sr. Presidente, que
acho isso um sonho possível e acho isso um sonho
viável, que tenho conﬁança na nossa população, que
tenho conﬁança na nossa sociedade, que tenho conﬁança de que o sonho é realizável.
Podemos fazer uma grande reforma, podemos fazer uma grande transformação e podemos fazer deste
País um grande país.
Estamos vivendo no ápice da sociedade brasileira. Estamos vivendo...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O importante é nós fazermos a nossa parte, Sr. Presidente.
Temos a obrigação conosco e com a nossa sociedade. Não ﬁcarmos aqui como uma entidade morta e amorfa, sem ter a devida presença nem a devida ação.
Um Congresso forte, uma sociedade forte, uma
transformação necessária em um País que nós desejamos. Eu acredito e tenho fé. E por isso digo: que bom
vermos os jovens nas ruas, ainda que a Câmara Distrital
tenha fechado para balanço; ainda que o Governador
tenha ido para a reunião da Dinamarca e deixado para
o ano que vem as coisas que devem ser feitas.
O povo na rua vale a pena, os jovens nas ruas
valem a pena. Saiam à rua e cobrem de nós, porque
essa é a vossa missão, e essa é a nossa obrigação.
Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.
Peço a transcrição nos Anais do meu pronunciamento, que já está longo e que seria mais longo, mas
já abusei demais da paciência...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, um balanço de ﬁnal de jornada não serve,
apenas, para uma visão de passado. Da travessia percorrida. Ele é presente, porque é um momento em que
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nos conferimos, internamente, para saber a quantas
andam os registros da contabilidade da nossa alma.
As nossas ações, as nossas omissões, os nossos
caminhos e descaminhos, os alentos e desalentos, as
alegrias das chegadas e as tristezas das partidas. A
vida, enﬁm, com todos os nossos créditos e débitos
com as pessoas que nos cercam e com o Criador que
nos fez assim, tão próximos da Sua imagem, embora teimemos em permanecer cada vez mais longe da
Sua semelhança.
Os balanços são, também, e principalmente, um
olhar para o futuro. Tempo de correção de rumos. Eu
não tenho dúvida de que avançamos, desde o último
natal. No ano passado, o mundo respirava ares da crise
econômica, poluídos pela sanha do lucro.
Como sempre, imaginávamos que a parte pior
desta herança de contas a pagar ﬁcaria conosco, ﬁlhos
adotivos da globalização. De repente, percebemos que
somos bons alunos, embora sejam discutíveis as lições
e não tão conﬁáveis os mestres da internacionalização
da economia. Eu ainda não sei se alcançamos boas
notas porque aprendemos alguma lição, ou se, simplesmente, “colamos” as mesmas respostas de quem
senta próximo de nós na mesa globalizada.
A resposta, o futuro dirá. É preciso, entretanto, uma
reﬂexão muito ampla e participativa sobre o país que
queremos, ainda neste limiar de novo século e de milênio.
Que país queremos e, principalmente, para quem.
Será o melhor caminho a busca incessante dos
primeiros lugares na economia mundial? Será que a
palavra chave é crescimento?
Ou seria desenvolvimento, entendido como crescimento com distribuição de renda?
Ou, ainda, seria o tal “desenvolvimento sustentável”, em um mundo tão massacrado pela saga incessante do lucro?
Até onde vamos nos contentar com medidas compensatórias para os que não conseguiram ultrapassar
o muro do mercado?
Até onde distribuir renda vai continuar signiﬁcando o aumento dos contingentes que recebem bolsas
famílias como uma dádiva, muitas vezes agradecidas
aos céus?
Até onde o País vai ostentar cadeiras aveludadas
nas reuniões do primeiro mundo, enquanto muitos dos
seus ainda mal se acomodam nas últimas poltronas
dentre os países de pior distribuição de renda, aquelas
mesmas nações que os tais mestres da globalização
já chamaram de “lado escuro do mundo”?
Repito: a questão chave, hoje, neste olhar prospectivo, para o futuro, é: “que país queremos?”. Tudo o que
vier a seguir, será consequência. Que indústria, que agri-
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cultura, que serviços, que tecnologia, que educação, que
saúde, que condições de vida terá a nossa população.
Será que é bom para o Brasil este índice galopante
de urbanização que incha as cidades, principalmente
as de grande e médio portes? Hoje, apenas quinze em
cada cem brasileiros moram no campo. As cidades explodiram em violência, em destruição do meio ambiente,
na deterioração da qualidade da existência humana, nas
enchentes que ceifam vidas, sonhos e futuros.
Será, por exemplo, que a nossa indústria de excelência ainda deverá permanecer a automobilística,
que abarrota as nossas ruas e polui os nossos ares,
ou o país deverá optar por transportes coletivos de
melhor qualidade?
Será que o agronegócio é incompatível com a
pequena agricultura familiar?
Será que o que dá retorno ﬁnanceiro deverá se
concentrar em mãos privadas, deixando o Estado exclusivamente com a população pobre, deserdada pela
loteria da vida?
Será que poderemos permanecer, ainda por muito tempo, com milhões de brasileiros sobrevivendo da
dádiva?
Todas essas questões serão respondidas, quase que automaticamente, quando deﬁnirmos a nossa
premissa principal que é, vou continuar repetindo, “que
país queremos?”
É evidente que essa é uma questão cujas respostas
não surgirão a uma virada de ano. E elas não serão visíveis sem as luzes do passado. E o passado, pelo menos,
nos permite um foco sobre “que país não queremos”.
Infelizmente, se nos debruçarmos sobre a maioria dos nossos discursos, nesta mesma tribuna, vamos
perceber que, principalmente no campo político, eles
foram, na sua grande maioria em 2009, sobre um país
que não queremos. Um país de corrupção, de impunidade, de crise de valores, de persistência da fome e
das ﬁlas dos hospitais. Um país onde mais de oitenta
por cento da população rural ainda tem sérias deﬁciências educacionais.
Um país dividido por uma nova versão, tipicamente brasileira, do muro da vergonha.
O Senado Federal, nestes últimos anos, não tem
sido, também, uma boa referência para o país que
queremos. As notícias sobre o nosso desempenho
têm que reﬂetir a boa política. Não é o que vem sendo
registrado nos nossos balanços anuais. Por pouco, ou
por benevolência dos editores, não passamos dos cadernos de política para os segmentos policiais.
Mas, essa crise, alimentada por atos secretos sob
tapetes azuis, por maior e mais deplorável, ainda não
é a maior que atravessa túneis, gabinetes e plenários
do Senado. A nossa crise é existencial, e se reforça
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pela concentração excessiva do poder nas mãos do
Executivo. Por um federalismo também em crise.
Perdemos espaços legislativos para quem não foi
eleito para fazer leis. Os nossos projetos foram substituídos por medidas provisórias.
Nesta mesma concentração de poder, a representação política vale um cargo. Ou a liberação de uma
emenda parlamentar.
Portanto, eu acredito que a melhor pista sobre o país
que queremos está, exatamente, no seu contraponto: no
país que não queremos. Aí está, portanto, a importância
do conhecimento do passado, para traçarmos os nossos
novos, e melhores, caminhos futuros. Não há como negar
esse passado, se quisermos construir a nossa melhor
travessia. O nosso verdadeiro feliz ano novo.
Mário Quintana dizia, na beleza e na sensibilidade da sua poesia: “Nós vivemos a temer o futuro,
mas é o passado que nos atropela e mata”. Eu diria
um passado que nos condena.
Um passado que construiu a cultura do jeitinho
brasileiro, do levar vantagem, do patrimonialismo, da
exclusão, da lei do Talião, do franciscanismo às avessas,
que deturpa o sentido do “dando que se recebe”.
Mas, um passado não só de condenação. Também de lição.
O país que queremos deverá ter uma mudança
radical de paradigmas. Em primeiro lugar, um país para
todos, de inclusão, onde a dádiva seja substituída pela
cidadania. Neste novo caminho, o Brasil tem um mercado interno equivalente a quase cinco Argentinas.
Há uma demanda enorme a ser saciada. Não pela
distribuição benevolente, mas pela aquisição através
do suor de todos os rostos.
Eu poderia até ser pessimista, se não tivéssemos um dos maiores potenciais de recursos naturais
do mundo. O maior rio. A maior ﬂoresta. O maior manancial de água doce. Todos os microclimas. As terras
mais férteis. Os recursos minerais mais estratégicos.
Universidades de primeira grandeza.
Uma biodiversidade que aguça a sanha do mundo. Um potencial turístico de rara beleza. Um povo
empreendedor e criativo.
Mas, o Brasil que não queremos é predador deste
enorme potencial de recursos humanos e naturais. Como
exemplo e como emblema, os rios de lágrimas pelas perdas, muitas irreparáveis, das enchentes que inundam,
hoje, principalmente, o sul e o sudeste do País.
Vidas que se perderam sob águas e escombros.
Sonhos que se foram nas enxurradas do cimento
das grandes cidades.
Histórias que perderam registros, levados pelos
furacões e tornados que, até pouco tempo atrás, não
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faziam parte da nossa meteorologia, nem, consequentemente, da nossa história.
No Rio Grande do Sul, são quase duzentas cidades em estado de calamidade. No mesmo período
do ano passado, eram quarenta. Quantas serão no
próximo ano? E na próxima década? Ora enchentes,
ora grandes períodos de estiagem, numa bipolaridade
climática cada vez mais avassaladora.
O homem transformou as encostas em favelas. O
arvoredo em pasto. O navio em canoa. A terra em asfalto.
A brisa em inversão térmica. A nuvem em chuva ácida.
Nada mais triste que uma família que vê a sua moradia sendo soterrada ou levada pelas águas. Ainda que
agradecida a Deus pela vida, ela vê serem carregadas todas as suas referências. O suor, as madrugadas, o frio, a
marmita, o álbum de fotograﬁa que não lhe apaga a história
vivida, mas que desfaz a história registrada. As lembranças
nas respectivas épocas. A evolução física dos descendentes e das rugas inevitáveis dos ascendentes.
Permanece o enredo, perdem-se os capítulos. Agora,
só resta a história lembrada e contada. A história oral.
A natureza, portanto, nos dá elementos mais que
convincentes do país que não queremos. E, consequentemente, o bom contraponto: do país que queremos.
As cidades brasileiras já deram sinais de que não
suportam esse grau de urbanização. É preciso buscar
elementos para manter os brasileiros remanescentes
no campo e criar condições para aqueles que querem
voltar à vida rural.
Para isso, é preciso incrementar a reforma agrária, mas sem excessos de ranços ideológicos.
O Brasil tem, ainda, muita terra a ser incorporada
à produção, e ela está concentrada, demasiadamente,
nas mãos de poucos. O Brasil também tem uma das
maiores disparidades de distribuição fundiária, em todos os continentes.
E esse é o país que não queremos. O Brasil pode
por em prática a sua mística de “celeiro do mundo”. E
esse é o país que queremos.
A pequena produção familiar vai aumentar o cultivo de alimentos. Vai gerar excedentes. Vai criar empregos. Vai gerar renda. Vai saciar a fome de milhões de
brasileiros que ainda morrem de causas decorrentes
da desnutrição. Vai diminuir a necessidade da dádiva
que ainda molda programas de distribuição de renda.
Vai derrubar o muro da exclusão.
No Brasil que queremos, não haverá combate
ao supérﬂuo, mas a busca pela melhor distribuição
do necessário.
Para isso, é preciso que se incentive a indústria
geradora de empregos. Não há que se descartar a
tecnologia de ponta, mas o recurso público, por deﬁnição, tem que ser priorizado para a construção da ci-
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dadania. E o trabalho remunerado é a argamassa mais
que consistente desta mesma ediﬁcação. A expressão
pode ser surrada, mas mantém a sua importância e
atualidade: o trabalho digniﬁca.
O passado mostra que a indústria que mais gera
empregos é a de pequeno e médio portes. Nada mais
coerente, portanto, que os recursos públicos, que são,
por deﬁnição, de todos, sejam carreados para estes
empreendimentos que constroem cidadania.
O passado também mostra que o bolo que cresce
nem sempre é bem repartido. No Brasil que queremos
serão bem-vindas as grandes corporações, desde que
eventuais incentivos com recurso público gerem efeitos
distributivos de emprego e de renda. Que um de seus
principais produtos seja, também, a cidadania.
Mas, não há segmento onde são mais nítidos os
sinais do país que não queremos, em contraponto ao
país que queremos, que o da Política.
O país que queremos tem o povo nas ruas, exercitando a verdadeira cidadania. O país que não queremos tem a força bruta, sobre cascos, atropelando a
democracia.
As cenas de Brasília, nestes últimos tempos, são
do Brasil que não queremos. O Brasil que descobriu
onde se oculta o dinheiro público que falta nas ﬁlas
dos hospitais. Que ele se esconde nas meias verdades. Nos cestos, nos pacotes, nos envelopes. Nos
bolsos de fora e de dentro. Nas roupas mais íntimas.
Um Brasil que fecha a porta, enche a bolsa, não se
preocupando, entretanto, com os que permanecem lá
fora, na escuridão do analfabetismo.
O Brasil que queremos não ora, nem agradece
a Deus, pela corrupção. Ao contrário: pede a condenação. A divina e a terrena.
No Brasil que queremos, não haverá impunidade. O dinheiro público, em todos os níveis, de todas
as meias, de todos os bolsos, de todos os cestos, de
todos os envelopes, de todos os pacotes, de todas as
bolsas e de todas as contas numeradas terá que ser
devolvido, devidamente corrigido.
Que se prenda, na forma da lei, o corrupto e o
corruptor. Como em qualquer democracia do mundo.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o responsável
pela chamada pirâmide ﬁnanceira que lesou milhões,
até pouco tempo atrás, hoje não veste mais o seu terno
bem talhado, de bolsos fundos, nem as suas meias de
grife. Quem sabe nem mesmo nas audiências, quando
enfrenta a justiça que, verdadeiramente, funciona.
A sua roupa, hoje, é alaranjada, não sei se com
bolsos, e ele tem, agora, como novos “clientes”, os
seus companheiros de penitenciária, para quem presta
serviços obrigatórios de lavar talheres e pratos, nas
poucas horas em que o sol lhe aparece redondo.

DEZEMBRO 2009
654

Dezembro de 2009

Não lhe faltava dinheiro, evidentemente, para pagar os melhores advogados. Prática comum no país
que temos.
Em alguns países, a descoberta da falcatrua
signiﬁca o suicídio. Não advogo essa atitude drástica
e derradeira. Eu só lastimo que, aqui, na maioria dos
casos, não ocorre, nem mesmo, o suicídio político.
Ao contrário, são muitos aqueles que se locupletam com o dinheiro público, com ele se reelegem e
com ele contratam as melhores bancas, para perpetuar a impunidade.
No país que temos, as portas se fecham, para
prender os mais pobres, e os Tribunais se abrem, para
proteger os mais ricos.
No Brasil que queremos, não haverá, talvez, investimento público de melhor resultado ﬁnanceiro que
a construção de cadeias para corruptos e corruptores.
Elas custariam muito menos que o que se economizará
com o ﬁm da impunidade.
Neste mesmo Brasil que queremos, essas mesmas prisões teriam prazo de validade, porque ﬁnda
impunidade, haverá um tiro de morte na corrupção.
No Brasil que temos, elas seriam, hoje, verdadeiros
elefantes brancos, vazias não por ausência de atos
lesivos à população, mas por falta de condenação.
Verdadeiros monumentos à impunidade.
A corrupção custa, para o país, um número que
a estatística também oculta. Que, entretanto, de tão
grande, deixa aparecer alguns dos seus muitos zeros à
direita. Dizem alguns, R$ 30 bilhões. São os “otimistas”.
Dizem outros, R$ 100 bilhões. São os “pessimistas”.
Quisera Deus não precisar ser realista: a média
não é, como se sabe, o melhor dos mundos, nem na
própria estatística. A corrupção, no Brasil, seria, entretanto, por essa mesma média, algo como R$ 65
bilhões. Escrevi por extenso, por medo de me perder
na quantidade de zeros.
Eu ﬁco imaginando o que poderíamos fazer, no
país que queremos, com tanto dinheiro. Quem sabe,
então, a reforma agrária, produzir alimentos, gerar empregos no pequeno e médio empreendimento industrial,
adquirir os materiais necessários, e dolorosamente em
falta, nos hospitais públicos, contratar, e pagar melhor,
os professores. De repente, eu percebo que a corrupção é, exatamente, a distância entre o país que temos
e o país que queremos.
Eu ﬁco imaginando, também, o que signiﬁca um
dinheiro público roubado. Isso mesmo, não há expressão melhor: roubado. Uma infração ao Código Penal.
Portanto, um crime. Uma infração ao sétimo mandamento da Igreja. Portanto, um pecado mortal.
Cada centavo roubado do dinheiro público poderia
signiﬁcar algo a menos na dor. Nunca é demais lembrar,
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porque para muitos ainda é esquecido, o dinheiro público é fruto da alquimia do suor e da lágrima, porque
resulta do trabalho e do esforço do cidadão. Uma alquimia que já atingiu, só neste ano, mais de um trilhão
de reais. Valor pago pelo trabalhador, ou descontado
do seu salário. Sei não, eu desconﬁo que, com tanto
dinheiro, e tão deﬁcientes serviços públicos, o Brasil
que temos está mais para os números pessimistas, do
que para o meu realismo.
Na verdade, eu não consigo, nem mesmo, me contentar com os números otimistas, pelo menos no país que
queremos. Eles continuam sendo inconcebíveis. No país
de todos os nossos sonhos, não teria lugar a corrupção.
O dinheiro que, no país que temos, se escoa
pelos ralos da corrupção, ﬁnanciaria o projeto do país
que queremos. Sem aumentar a nossa dívida ﬁnanceira. Ao contrário.
Sem as emissões de moeda que geram inﬂação. Ao
contrário. Sem recorrer a novos impostos. Ao contrário.
Este meu pronunciamento é, na verdade, um
aparte que a sociedade brasileira me concedeu. Porque essa mesma sociedade agora volta a ocupar as
ruas, porque sabe, melhor que ninguém, que este dinheiro da corrupção, que poderá ﬁnanciar o país que
todos nós queremos, somente estará disponível se
acabarmos, de vez, com a impunidade. A impunidade
é incubadora da corrupção.
Além das ruas, a população tem as urnas. A atitude individual mais coletiva de todas. O país que queremos a um toque. Mas, muito tem que ser mudado,
também, para que esta atitude individual do eleitor, que
é coletiva, não continue tendo como resultado ganhos
também individuais, só que para o eleito.
A grande maioria da população brasileira nem
mesmo se lembra em quem votou, na eleição passada. Nem poderia se lembrar.
Um percentual muito pequeno dos empossados
foi eleito com votos próprios. São tantos e tamanhos
os artifícios eleitorais, que o eleitor vota em um e elege outro. Pior: não necessariamente com os mesmos
propósitos.
Como, então, cobrar de alguém que, mesmo eleito legalmente para fazer as leis, não tem um mandato
legítimo? Não teve votos!
Como cobrar de alguém, a quem se atribui, constitucionalmente, a função de fazer cumprir essas mesmas leis, se ele foi nomeado muito mais pela lealdade
histórica a quem lhe indicou, do que pelo notório saber
jurídico e pela reputação ilibada?
No próximo ano, teremos eleições em todos os
níveis, com exceção do municipal. Assim mesmo, com
rebatimentos nos municípios, porque muitos prefeitos,
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vice-prefeitos e vereadores concorrerão a cargos eletivos, em níveis superiores.
Haverá, portanto, uma eleição que mexerá, profundamente, no nosso quadro político.
Os eleitores já são devidamente conhecidos. As
urnas são eletrônicas, o que, em princípio, diminuiu a
possibilidade de fraudes, pelo menos naqueles tipos
que campearam em eleições de outros tempos, ou,
até mesmo, no nosso anedotário. Se bem que a fraude
tecnológica também pode acontecer a um toque.
Mas, pelo menos, o país tem, hoje, um quadro
bem claro do conjunto dos seus eleitores. Em alguns
municípios, com identiﬁcação digital.
Mas, a recíproca não é verdadeira: o eleitor nem
sempre conhece o candidato. Talvez, nem vá conhecê-lo. Ele será “vendido”, como um sabonete, ou uma
pasta de dentes. Pior: como um par de meias. Apelos
subliminares, imagens retocadas através de fotoshops,
leituras decoradas de textos.
Ganha a eleição o melhor marqueteiro, e não o
melhor candidato, aquele que tem as melhores ideias
para construir o país que queremos.
No país que queremos, o candidato deverá se apresentar aos eleitores ao vivo, sem máscaras, sem scripts
decorados, e expor suas ideias e seus propósitos diretamente, olho no olho, ainda que seja eletronicamente. O
eleitor saberá, com certeza, discernir entre o que é real
e o que é teatral. O que é arte, e o que é vida.
Dos debates de ideias, ao vivo e sem disfarces,
sairá o contraditório. Ao eleitor caberá decidir por aquele
que mais se aproxima das suas aspirações políticas.
Da sua comunidade. Do seu país.
As eleições, assim, serão mais legítimas e, certamente, menos dispendiosas.
Hoje, não se candidata quem não tem recursos
ﬁnanceiros vultosos, o que retira, também, a representatividade do eleito. É quase impossível imaginar
um legítimo representante das classes menos favorecidas. Então, o candidato se submete a ﬁnanciadores
de campanha privados. Como no ditado popular, os
almoços nunca são grátis, há uma cobrança posterior,
sobre o eleito, de retornos ao “investimento”, para que
ele priorize iniciativas de interesse do ﬁnanciador da
sua respectiva campanha.
Não resta dúvida, e as CPIs estão aí para comprovar, os ﬁnanciamentos de campanha são a ponta
do iceberg da corrupção.
Enganam-se, portanto, aqueles que advogam a
tese de que os ﬁnanciamentos públicos das eleições seriam um desvio a mais nos gastos públicos. Que eles se
somariam aos números já grandiosos da corrupção.
É verdade, será assim, se persistir a impunidade.
É por isso que o ﬁnanciamento público tem que ser,
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necessariamente, exclusivo e, mesmo que eleito, perde o mandato quem cometer o menor deslize. Desde,
obviamente, que quem deve “fazer cumprir as leis”, o
faça, com a celeridade necessária.
As eleições com ﬁnanciamento público exclusivo
de campanha serão, portanto, mais legítimas, porque
elegerão os reais representantes da população brasileira, em todos os segmentos sociais e econômicos.
Além disso, no balanço geral, serão mais baratas,
porque retira a possibilidade da versão maligna da oração de São Francisco. “É dando que se recebe” volta,
portanto, ao seu signiﬁcado digniﬁcante da solidariedade e do amor ao próximo. Aliás, sentimentos tão em
baixa na representação política do país que temos.
Essa mesma legitimidade também se reforçará
com o voto distrital. Haverá uma simbiose maior entre
o candidato, depois eleito, e o eleitor. Será muito mais
fácil a população aferir a honestidade do eleito, tanto
na destinação do recurso público, quanto na correlação
entre as suas propostas de campanha e a realização
efetiva das suas ideias.
A ﬁdelidade partidária deverá ser um preceito
irrevogável. O partido não é um par de meias que se
troca, ainda que o novo tenha canos mais longos. O
programa partidário é uma carta de princípios que não
se permuta por conveniências.
Também o partido não pode ser uma organização
de aluguel. Todos são livres para fundar um partido político, porque isso é da vida democrática, mas para se
representar, ele terá que alcançar um mínimo de representatividade popular. Enﬁm, o partido terá, também,
que ser “eleito”, para ter delegação do eleitor.
Vem daí as cláusulas de barreira, na representação política do país que queremos.
Neste mesmo país que desejamos, o eleitor saberá que, mesmo antes da exposição pública do candidato, haverá mecanismos de aferição de sua idoneidade. Ele saberá que, para estar ali, o candidato terá,
necessariamente, ﬁcha limpa. Se eleito, e o poder lhe
corromper, pelo menos não será reincidente.
A vontade do eleitor será respeitada. Não dormirão
nas prateleiras do Parlamento mais de 1,3 milhão de
assinaturas no sentido de que os seus representantes
votem, imediatamente, o projeto de iniciativa popular,
que impede candidatos a cargos eletivos que tenham,
comprovadamente, ﬁcha suja. Para que seja cortado
o mal da corrupção pela raiz.
Para que possamos continuar sonhando com o
país que queremos, é bem verdade, há que se formular,
ainda, algumas leis. Poucas, em se tratando do ataque
os desvios de dinheiro público. Mas, a impunidade,
causa maior da corrupção, não depende somente de
quem elabora leis, mas de quem as faz cumprir.
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Repito: a correlação maior se dá entre a impunidade e quem deveria fazer cumprir as leis. De nada
adiantará elaborar novos dispositivos legais, se eles
não forem colocados em prática. O que aumentaria,
ainda mais, a impunidade.
Pouco, ou nada, a reclamar, no país que temos,
da Polícia Federal e do Ministério Público. Muito a
mudar nos Parlamentos, na sua função de investigar,
a si próprios e os outros poderes. Muito mais ainda
a mudar na ação do Judiciário, pelo menos na sua
função de julgar e, se comprovada a culpa, de mandar prender quem se locupleta com o dinheiro público. Mandar prender e determinar, peremptoriamente,
que se devolva o dinheiro público desviado das suas
nobres ﬁnalidades.
Os parlamentos sempre foram mais abertos à crítica.
Um sinal da democracia. A imprensa quase sempre não
necessita marcar audiências com os parlamentares. Ao
contrário, também quase sempre, é ela a procurada.
No Executivo, nem tanto. Lá, os escalões inferiores também têm determinados “poderes de caneta”.
Exercem suas funções mais longe da imprensa, que
é os olhos do povo.
No Judiciário, menos ainda. A criação do Conselho Nacional de Justiça trouxe algum controle à atuação dos magistrados, mas se trata de uma instituição
criada de dentro para fora.
Somente nos últimos tempos o noticiário tem trazido a atuação do Judiciário ao conhecimento da população, seja pela criação da TV Justiça, seja pelas características mais midiáticas deste ou daquele Magistrado.
Mas, no Brasil que queremos, as estatísticas do
Judiciário espelharão, com certeza, outros números.
Ou, em alguns casos, pelo menos, um número positivo
e, certamente, superior a zero.
Não é possível imaginar, por exemplo, que, no país
que temos, com tantas e tamanhas falcatruas com dinheiro
público, nenhuma autoridade tenha sido condenada pelo
Supremo Tribunal Federal, o nosso “foro privilegiado”, aliás,
uma instituição que também deverá ser extinta no país que
queremos. No país que queremos, as autoridades terão
prioridade no julgamento, no primeiro indício de qualquer
desvio de conduta com o patrimônio público.
Para o STF, como já disse da outra vez, pelo menos
pelos números, não há, até aqui, corruptos, nem corruptores, no Brasil das autoridades públicas. O noticiário da
TV não passaria, então, de meras cenas de ﬁcção. No
máximo, meias verdades. Cestos de notícias falsas. Pacotes de invenções midiáticas. Envelopes de mera busca
por audiência. Bolsas e bolsos de intrigas políticas.
Na verdade, o quadro das estatísticas da corrupção, no Brasil que temos, tem como título principal a
impunidade. Se mudar o título, altera o quadro. É esta,
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a meu ver, a nossa principal missão, na construção do
Brasil que queremos: mudar o quadro. Imprimir novos
paradigmas. Incluir os conterrâneos que ainda estão
à margem do verdadeiro desenvolvimento, entendido
como crescimento com distribuição de renda. Construir novos valores. Fazer valer a justiça. Também uma
justiça igual para todos. Sem impunidade.
Como venho dizendo reiteradamente, tenho poucas esperanças de que uma mudança de paradigmas,
para construir o país que queremos, possa ser uma
iniciativa institucional de dentro para fora. A população
de Brasília está dando sinais, primeiro de que a tolerância atingiu limites máximos. Segundo, que a indignação pode se transformar em ação.
O avanço da tropa sobre o povo serviu, apenas,
para potencializar, ainda mais, essa mesma indignação. Se o objetivo era dispersar, atiraram no povo, e
acertaram no próprio pé.
Não haverá mudanças a partir de quem, exatamente, tem que ser mudado.
Por exemplo, como esperar que alguém, com
“ﬁcha suja”, vote a obrigatoriedade da candidatura,
apenas, de quem possui “ﬁcha limpa”, se ele está,
constantemente, de olho na reeleição? Seria algo assim como aproximar o diabo da cruz.
Se não mudarem as regras atuais, é forte a possibilidade de que persista o mesmo perﬁl do Parlamento,
a partir das próximas eleições. Então, quem vai mudar
essas regras, para que possamos iniciar a construção
do país que queremos?
Eu não tenho dúvida da necessidade de que a
população eleja uma Assembléia Nacional Constituinte exclusiva para as alterações constitucionais que o
país tanto necessita.
A prática tem demonstrado que um parlamentar
inicia a sua campanha à reeleição no momento seguinte à posse.
Inclusive no atendimento, com os olhos no passado e
no futuro, aos interesses dos seus ﬁnanciadores de campanha. Isso, além de todas as genuﬂexões a quem vai decidir
sobre a liberação de suas emendas orçamentárias.
Os integrantes da Assembléia Nacional Constituinte têm que se colocar fora dessas pressões e desses comportamentos, até porque eles terão que estar
isentos para mudar essas mesmas regras, sejam elas
explícitas ou tácitas.
É possível, ainda, gerar condições para que a
população seja consultada sobre a necessidade, ou
não, desta nova Constituinte, através de um plebiscito.
Aﬁnal, a consulta popular é um ditame da nossa Constituição atual e, certamente, é um mecanismo que não
poderá ser suprimido, jamais.
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Eu mesmo tenho vontade política de participar
desta Assembléia Constituinte, desde que, repito, seja
eleito para isso, e que ela seja exclusiva para alterar
a nossa Constituição naquilo que nos levará ao país
que, verdadeiramente, queremos.
Como eu também advogo a ideia de que os membros
da nova Assembléia Nacional Constituinte sejam impedidos
de seguir, até um tempo ainda a ser deﬁnido, como parlamentares regidos por uma Constituição que eles mesmos
alteraram, me proponho a renunciar ao meu atual mandato,
no momento seguinte à promulgação desta Carta.
Acho que o meu sonho de um país que queremos
é, exatamente, o que eu desejo para o Brasil e o povo
brasileiro, a partir do ano novo. Um sonho possível. O
Brasil é uma síntese do projeto do Criador. Com todas
as belezas de um verdadeiro paraíso.
Pena que, no país que temos, ainda teimemos no
cultivo da árvore proibida da impunidade, na qual se
entrelaça a serpente maliciosa da corrupção.
Que este sonho, portanto, se realize no ano que virá.
Teremos eleições em 2010 e serão, exatamente, nove
meses para gestarmos os tais novos paradigmas.
Que nasça das urnas, enﬁm, o país que, verdadeiramente, queremos.
Um país com uma imensa mesa de comunhão.
Sem exclusão.
Um país onde não apenas se tenha justiça, mas
que se faça justiça. Sem discriminação.
Daí sim, teremos um país em que os frutos do
suor servirão para fortalecer a verdadeira cidadania.
Sem corrupção.
Um país mais justo, mais humano, mais solidário.
Aí sim, um país onde todos sejam, não só à imagem,
mas também à semelhança do Criador.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
V. Exª, sem dúvida nenhuma, garante a grandeza
deste Senado com o pronunciamento contundente e
brilhante, necessário a nossa democracia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Agora, como Líder, chamamos o Senador Renato Casagrande, do PSB.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, senhoras e senhores, neste momento quero
primeiro fazer uma referência à conferência de Copenhague, que termina amanhã. É a 15ª conferência das
mudanças climáticas.
A expectativa que se tinha em torno dessa Conferência era muito grande. A Senadora Serys Slhessarenko esteve lá recentemente. Os debates são pro-
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fundos, mas temos muito mais debates, Sr. Presidente,
do que resultados nessa Conferência. Nós corremos o
risco de não fecharmos um entendimento.
É importante que a população saiba que na Conferência de Bali, na Indonésia, há dois anos, foi deﬁnido
um roteiro para se chegar a Copenhague e fechar um
entendimento para um novo protocolo.
Nós temos um protocolo, que é o Protocolo de
Kyoto, com vigência até o ﬁnal de 2012. A partir de
2013, não temos nenhum compromisso ﬁrmado entre
as nações. E não ter um compromisso ﬁrmado é muito
ruim, porque já estamos sentindo os efeitos das mudanças ambientais globais. Já temos uma temperatura
muito mais elevada do que tínhamos logo no início da
Revolução Industrial; já temos os pólos deste mundo – a Antártica e o Ártico –, com um nível de degelo
muito grande, especialmente o Ártico; temos eventos
climáticos acontecendo com muito mais intensidade;
temos o nível do mar se elevando a cada dia. Nós já
temos consequências enormes das mudanças que
estamos sofrendo. E está cada vez mais claro que a
atividade humana é a responsável pela aceleração
desse processo.
Portanto, quando se estabeleceu em Bali que
Copenhague seria o momento de fecharmos o entendimento, de fecharmos um acordo, e assistimos à resistência ainda dos Estados Unidos, à resistência da
China, à resistência ainda de alguns países, acabamos
nos perguntando: qual é razão, qual é motivação, por
que esses países estão adotando uma postura tão
conservadora?
Na verdade, o Brasil levou uma posição que julgo
avançada na hora em que assumiu o compromisso de
redução de 36,1% a 38,9% das suas emissões até 2020;
na hora em que assumiu o compromisso de reduzir o
desmatamento da Amazônia em até 80%, até 2020;
na hora em que aprovamos aqui a Política Nacional
de Mudanças Climáticas; na hora em que aprovamos
o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. O Brasil
leva uma postura, mas nós estamos vendo uma Conferência em que o Brasil não conseguiu nem impor a
sua posição, uma Conferência em que há uma ausência de liderança, e eu espero que, nestes dois últimos
dias, hoje e amanhã, alguma liderança, ou algumas
lideranças, com a presença do Chefe de Estado, possam, junto com o Presidente Lula, ter bom senso. E
nós, Senadora Serys – V. Exª que acompanhou o clima dessa Conferência –, possamos fechar algum entendimento. Temos tempo ainda para o ano que vem?
Temos, mas a expectativa criada foi para fecharmos
uma posição neste ano e neste momento.
Então, estou aqui ressaltando e alertando para o
que nós temos que enfrentar no mundo e no Brasil.
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O Brasil, esta semana, deu um outro bom exemplo. E acho que é uma sinalização que faz com que nós
possamos cobrar, Senador João Pedro, essa mesma
postura todos os anos, essa mesma ação todos os
anos: o Brasil fez um leilão de energia eólica, contratou 1.800 Megawatts de energia eólica, foi o primeiro
leilão feito de energia eólica.
Nós temos que dar sequência a esse tipo de atividade, incentivando energia renovável e alternativa,
energia limpa. Hoje, a base de energia do mundo ainda
é o combustível fóssil, é carvão e é petróleo. Temos
muito o que fazer nessa área e eu espero que o Brasil
adote efetivamente a posição de...
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – (Fora do microfone.) Senador Casagrande, temos que encerrar, estão nos chamando para a
reunião do Congresso.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Só mais alguns minutos, Srª Presidente.
Que o Brasil adote essas posturas.
Eu quero fazer uma homenagem a uma mulher
que, espero que V. Exª possa me dar esta oportunidade, que é a Neymara Carvalho.
Registro, com alegria, uma conquista inédita no
mundo, realizada por uma atleta capixaba neste último
sábado, na Espanha, Srª Presidente, mais precisamente, nas Ilhas Canárias. Falo com orgulho da esportista
Neymara Carvalho, que conquistou o quinto título mundial de bodyboarding, esporte praticado nas praias de
dezenas de países e que nos encanta pela coragem,
pela habilidade e plasticidade dos praticantes nas ondas deste nosso litoral e em todo o mundo.
Nenhuma atleta conseguiu vencer tantas vezes
o circuito mundial. Neymara Carvalho é campeã pela
sexta vez, campeã mundial. Nossa Pequena Notável,
como é conhecida pelo mundo afora, sempre carrega
por onde passa as qualidades da sua terra, o Estado do
Espírito Santo. Em todos os pódios que sobe, sempre
leva junto uma bandeira do nosso Estado, o Estado do
Espírito Santo. É um belo exemplo a ser seguido.
Menina de Barra do Jucu, balneário do Município
de Vila Velha, desde cedo, colocou-se na vanguarda
do esporte, desbancou todos os adversários e, com o
mesmo vigor e coragem, venceu a adversidade que é
prosseguir em uma carreira esportiva no nosso País.
Foram nas águas do rio Jucu, na pacata Praia
do Barão, em Vila Velha, que a pequena Neymara
Carvalho, então com 13 anos, aprendeu a pegar ondas, tomou seu primeiros caldos, se apaixonou pelo
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bodyboarding e seguiu seu caminho em busca de um
sonho: ser campeã mundial.
Srª Presidente, e ela conseguiu ser campeã mundial por diversas vezes, campeã brasileira, campeã capixaba, campeã carioca. Então, aqui quero fazer uma
homenagem, neste encerramento, praticamente, de
ano legislativo, uma homenagem a Neymara Carvalho, a Pequena Notável, uma pessoa que encanta os
capixabas, encanta os brasileiros e que é praticamente desconhecida. Falta apoio. Mas queria deixar essa
homenagem registrada, como meu último pronunciamento. Talvez, na semana que vem ainda tenhamos a
oportunidade de nos expressarmos, mas queria deixar
essa homenagem a Neymara Carvalho, deixar registrada nos Anais desta Casa a homenagem a Neymara
Carvalho e a homenagem aos capixabas.
Encerro, Srª Presidente, desejando a V. Exª e
aos demais Senadores – talvez eu ainda encontre
todos na semana que vem aqui – um Feliz Natal, um
Natal com muita alegria, com muita paz no coração,
com muita harmonia, e um Ano Novo melhor do que
2009. Temos que agradecer por estarmos terminando
o ano com saúde, mas precisamos, no ano de 2010,
recuperar o passivo deste 2009 e ter sabedoria para
que esta Casa possa ter legitimidade e credibilidade
na representação dos Estados da Federação e na representação da população brasileira.
Obrigado, Presidente, Senadora Serys Slhessarenko.
Durante o discurso do Sr. Renato Casagrande, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, 2ª VicePresidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Casagrande.
Em votação o Requerimento nº 1.673, de 2009,
lido em sessão anterior.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.703, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do
Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que
seja consignado, nos anais do Senado, Voto
de Aplauso à escola Santa Clara de Santa-
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rém pela louvável participação na Primeira
Olimpíada Nacional de História do Brasil.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento dc sua diretora a Irmã Gizelle, da professora Daniela Planco e dos alunos Camila
Luz, Diego Lima, Igor Ximenes, Rudney Ivo, Daiane
Souza, Ana Paula Lemos, Ana Paula Monteiro, Sarnara Stagliotto, Alfredo William, Sissi Vinhote, João Vitor
Marques e Heverson Veras.
Justiﬁcação
O Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP promoveu
este ano a Primeira Olimpíada Nacional de História
do Brasil. Ao longo de uni mês, alunos de todo o país
estiveram enfrentando as cinco primeiras fases via internet, ﬁcando urna sexta e última fase, já presencial,
a ser realizada no prédio universitário da UNICAMP
em Campinas, reunindo perto dc doze mil alunos do
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, dc escolas
públicas c privadas dc todo o território nacional.
Entre esses estabelecimentos de ensino, estava
o Colégio Santo Clara de Santarém, dirigido pela Irmã
Gizele, que formou quatro grupos, que graças ao esforço e capacidade dos membros, conseguiram passar
todas as cinco fases eliminatórias, ﬁcando o total das
quatro equipes classiﬁcadas para a fase ﬁnal.,
Uma delas, inclusive, teve a honra de ser a melhor classiﬁcada de toda a Região Norte.
Na rase ﬁnal estiveram os estudantes: Camila Luz,
Diego lima, Igor Ximenes, Rudney Ivo, Daiane Souza,
Ana Paula Lemos, Ana Paula Monteiro, Samara Stagliotto c Alfredo William.
Já o grupo dos estudantes: Sissi Vinholte, João
Vitor Marques c Heverson Veras teve a honra de ser
o melhor do país em sua modalidade, conquistando a
medalha de ouro.
Sem dúvida, os doze estudantes e o forte trabalho da professora, Daniela Planco, enchem de orgulho
não a escola que representaram, mas todos nos paraenses, são exemplo de garra, determinação, coragem
c, sobretudo, disciplina para batalhar pela educac5o c
valorizar o nome dc Santarém do Pará.
Por este feito o nome de Santarém ﬁcará registrado na Primeira Olimpíada dc História, c incentiva mais
jovens do Pare a buscar a melhoria da qualidade de vida
e o conhecimento através da educação e da cultura.
Pelo exposto, é mais do que justa a presente homenagem que hora faça a esta instituição.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido vai à publicação.
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 1.704, DE 2009
Requer Voto de áplauso para as autoridades agraciadas com a Medalha da Ordem
do Mérito Legislativo concedida pela Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas no
último dia 14 de dezembro de 2009.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado, Voto de Aplauso para as seguintes
autoridades, relacionadas abaixo, agraciadas com a
Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, concedida
pela Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas
no último dia 14 de dezembro deste ano.
Requeiro, ademais, que este Voto de aplauso seja
levado ao conhecimento dos homenageados.
s Alécio Cabral da Silva, Vereador presidente da Câmara Municipal de Benjamin
Constant;
Anete Peres Castro Pinto, Prefeita de
Atalaia do Norte;
Antônio Aníbal, Vereador Presidente da
Câmara Municipal de Codajás;
Antônio Carlos Benetti, Superintendente do BASA/AS;
Antônio José Muniz Cavalcante, Prefeito de Borba;
Antônio Júlio Bernardo Cabral, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do
Amazonas;
Antônio Marcos Maciel Fernandes,
Prefeito de Apui;
Arnaldo Almeida Mitouso, Prefeito de
Coari;
Carlos Luiz Nogueira de Farias, Médico;
David Pinheiro Israel, Diretor Presidente
do Hotel de Selva Amazon Ecopark;
Eliúde Bacelar de Oliveira, Ex-deputado
estadual;
Elmir Lima Mota, Prefeito de Boa Vista
do Ramos;
Erico Xavier Desterro e Silva, Conselheiro Corregedor Geral e Ouvidor do Tribunal
de Contas do estado do Amazonas;
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Elton Alves de Souza, Sub-tenente da
Policia Militar do Estado do Amazonas;
Fernando Falabella, Prefeito de Urucará;
Fernando Figueiredo Prestes, Defensor
Público no Município de Rio Preto da Eva;
Francisco Edivar Alves, Pastor da Igreja
Aliança Evangélica;
Geraldo Ordozgoith da Frota, Empresário;
Gilvandro Mota da Silva, Tenente Coronel – Diretor do Colégio Militar da Polícia
Militar do Estado do Amazonas;
Guilherme Frederico Silveira Gomes,
Diretor do PROCON/AM;
Helder Valin Barbosa, Deputado Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Goiás;
Inaldo Luis Barbosa. Médico:
Jacob Carreira Benaion;
Jakson Chagas Saldanha, Advogado;
Janete Fernandes, Empresária;
João Medeiros Campelo, Prefeito de
Itamarati;
José Ademir Gomes Ramos, Supervisor
do Núcleo de Cultura Política do Amazonas;
José Irailton Guimarães Sena, Ex-Vereador de Manaus;
José Luiz Pena das Neves, Suplente
de Vereador;
Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas
do Estado do Amazonas;
Julio César Soares da Silva, Secretário
de Estado de Juventude, Desporto e Lazer;
Júlio Mario Melo e Lima, Médico;
Leanderson Lima, Jornalista;
Luciana Montenegro Valente, Analista
Processual;
Lourivaldo Rodrigues da Sousa, Médico;
Marcus Luiz Barroso Barros, Médico
e Pesquisador;
Maria das Graças Soares Prola, Secretária de Estado Executiva daAssistência Social;
Maria Gracieme Andrade de Oliveira,
Professora;
Mário Jumbo Miranda Auﬁero, Advogado;
Moises Seixas Nunes;
Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha,
Superintendente do Sebrae/AM;
Paulo Castro de Carvalho, Pastor da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas;
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Paulo Sérgio Montenegro Vietas, Empresário;
Petrúcio Pereira de Magalhães Júnior,
Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas — OCB/
AM;
Rademacker Chaves, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Humaitá;
Radyr Gomes de Oliveira, Engenheiro;
Raimundo José Michiles, Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Amazonas;
Raimundo Lucimar Marques Pinheiro,
Empresário;
Raimundo Nonato Chagas, Pastor da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas;
Raimundo Nonato Silva, Prefeito de
Carreiro da Várzea;
Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, Prefeito de Autazes;
Ritta de Cássia da Silva Haikal, Professora;
Roberto Dias Barreto, Pastor;
Ronaldo Alves Brasil, Diretor de Serviços Gerais da Aleam;
Rosenira Ribeiro de Almeida Dantas,
Secretária Municipal de Ação Social, Trabalho
e Renda do Município de Codajás;
Simeão Garcia Nascimento, Prefeito
de Tonantins;
Suellen Herrera Cenze, Empresária;
Tabira Ramos Dias Ferreira, Prefeito
de Juruá;
Teodoro Rogério Ozores, Médico;
Válber Diniz da Silva, Promotor de Justiça da Comarca de Urucará;
Yara Amazônia Lins Rodrigues dos
Santos, Auditora do Tribunal de Contas do
Estado do Amazonas.
Justiﬁcação
A Medalha da Ordem do Mérito Legislativo foi instituída pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em 2002 e é concedida àquelas personalidades
que se destacaram pelos relevantes serviços vinculados
ao cumprimento do interesse público, bem como ao desempenho no exercício de suas carreiras funcionais.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2009. –
Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Nos termos do art. 222, §1º, do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.705, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222
do Regimento Interno, e ouvido o Plenário,
que seja consignado, nos Anais do Senado,
Voto de Aplauso ao São Raimundo Esporte
Clube, pela conquista do campeonato brasileiro da Série “D”.
Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento de seus jogadores, comissão
técnica e de sua diretoria na pessoa de seu Presidente
Rosinaldo do Vale, e da sua torcida na ﬁgura do seu torcedor histórico o professor Antonio dos Santos Pereira.
Justiﬁcação
O São Raimundo Esporte Clube, ou apenas São
Raimundo-PA, é um clube brasileiro de futebol fundado
em 9 de janeiro de 1944 na cidade de Santarém, no
Pará. O clube utiliza a cor preta e branca, e tem seus
jogos no Estádio Barbalhão, que tem capacidade para
18 mil torcedores.
O Clube de Santarém virou mito ao ganhar a 1ª edição do Brasileirão Série D. Em um jogo emocionante contra
o Macaé, o São Raimundo foi campeão ao ganhar de 2x0
e garantindo sua vaga na Série C do ano de 2010.
Esta competição foi incorporada ao calendário
futebolístico neste ano de 2009, e enche de alegria
todo paraense que um clube do nosso querido Estado conquiste este título passando por um certame de
times de todo o País.
Pelo exposto, peço o apoio de meus pares para
a aprovação desta merecida homenagem.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido vai à publicação.
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao arquivo.
Sobre a mesa, parecer que passo a ler.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 2.771 DE 2009
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre o Requerimento n°
1.673, de 2009, de iniciativa do Senador Valdir
Raupp, que “requer, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, tornar
como missão oﬁcial do Senado Federal o convite do Ministério dos Transportes da China
para uma visita àquele país, no período de 10
a 22 de janeiro de 2010, para conhecer sobre a
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Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre o Requerimento n° 1.673, de 2009, de iniciativa do
Senador Valdir Raupp, que requer seja tornada missão
oﬁcial o convite, recebido por Sua Excelência, do Ministério dos Transportes da China, para uma visita àquele
país no período de 10 a 22 de janeiro de 2010, no intuito
de obter maiores conhecimentos sobre a construção
ferroviária e seu desenvolvimento naquele país, com
vistas a promover um intercâmbio de idéias na cooperação ferroviária bilateral entre Brasil e China.

ser autorizada mediante deliberação do Plenário, se
houver ônus para o Senado”, estabelecendo, ainda, em
seu parágrafo 4°, a necessidade de que seja ouvida a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
ou a Comissão que tiver major pertinência.
Conforme a carta constante do processado do Requerimento n° 1.673, de 2009, o Senador Valdir Raupp
a convidado do Minist6rio dos Transportes da República
Popular da China, junto a uma delegação formada, ainda,
por Deputados Federais e outras autoridades do Poder
Executivo da República Federativa do Brasil.
Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I,
do Regimento Interno, o requerente informa que estar
ausente do País no período de 10 a 22 de janeiro de
2010, e solicita as necessárias providencias para o pagamento de diárias e passagens aéreas em seu favor.

II – Análise

III - Voto

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Federal, prevê que “a ausência do Senador, quando incumbido de representação da Casa ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no exterior, deverá

Diante do exposto e em vista da importância da
missão, meu voto e pela aprovação do Requerimento
n° 1.673, de 2009.
Sala da Comissão, 17 de dezembro de 2009.

construção ferroviária e seu desenvolvimento
naquele país, com vistas a promover assim
um intercâmbio de idéias na cooperação ferroviária bilateral entre Brasil e China.”
Relator: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O parecer que acaba de ser lido vai à
publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Senhor Presidente da República adotou, em 15 de dezembro de 2009, e publicou no dia 16
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 472,
de 2009, que “institui o Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria
Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste – REPENEC; cria o Programa Um Computador
por Aluno – PROUCA e institui o Regime Especial de
Aquisição de Computadores para uso Educacional –
RECOMPE; prorroga benefícios ﬁscais; constitui fonte
de recursos adicional aos agentes ﬁnanceiros do Fundo
da Marinha Mercante – FMM para ﬁnanciamentos de
projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo
da Marinha Mercante – CDFMM; dispõe sobre a Letra
Financeira e o Certiﬁcado de Operações Estruturadas;
altera a redação da Lei no 11.948, de 16 de junho de
2009; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida –
PMCMV; e dá outras providências.”
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolução nº 1, de 2002 – CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
TITULARES

Arthur Virgílio (PSDB)
1. Lúcia Vânia (PSDB)
José Agripino (DEM)
2. Antonio C. Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
3. Cícero Lucena (PSDB)
Raimundo Colombo (DEM) 4. Rosalba Ciarlini (DEM)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Valdir Raupp (PMDB)

1. Wellington S. de Oliveira
(PMDB)
2. Paulo Duque (PMDB)
3. Almeida Lima (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PRB/PSB/PCdoB)
Aloizio Mercadante (PT)
1. Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR)
2. Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C. Valadares (PSB)
3. Renato Casagrande
(PSB)
PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

PV*
Marina Silva

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002
– CN.

DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique E. Alves (PMDB)
Cândido Vaccarezza (PT)
Mário Negromonte (PP)
Sandro Mabel (PR)
Jovair Arantes (PTB)
Hugo Leal (PSC)

1. Cristovam Buarque

1. Carlos Willian (PTC)
2. Vinícius Carvalho
(PTdoB)
3. Mendes R. Filho (PMDB)
4. Anselmo de Jesus (PT)
5. Benedito de Lira (PP)
6. Lincoln Portela (PR)

Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
1. Paulo Bornhausen (DEM)
Ronaldo Caiado (DEM)
2. Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS)
3. Bruno Araújo (PSDB)
Duarte Nogueira (PSDB) 4. Abelardo Lupion (DEM)
Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Márcio França (PSB)
Dagoberto (PDT)

1. Daniel Almeida (PCdoB)
2. Fábio Faria (PMN)
PV*

SUPLENTES

Bloco da Minoria (DEM/PSDB)
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Edson Duarte

1. Fernando Gabeira

*Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002
– CN.

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 16-12-2009
– Designação da Comissão: 17-122009(SF)
– Instalação da Comissão:
– Emendas: até 22-12-2009 (6 dias após
a publicação)
– Prazo na Comissão: 16-12-2009 a 8-22010 (14º dia)
– Remessa do processo à CD: 8-22010
– Prazo na CD: de 9-2-2010 a 22-2-2010
(15º ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 22-22010
– Prazo no SF: de 23-2-2010 a 8-3-2010
(42º dia)
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– Se modiﬁcado, devolução à CD: 8-32010
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do SF, pela CD: de 9-3-2010 a 11-3-2010
(43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta
a partir de: 12-3-2010 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 26-3-2010
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica que a Medida
Provisória nº 473, de 2009, que “abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Agricultra, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Saúde, dos
Transportes e da Integração Nacional, no valor global
de R$742.000.000,00 (setecentos e quarenta e dois
milhões de reais), para os ﬁns que especiﬁca”, será
encaminhada, nos termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde poderá receber emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tramitação:
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– Projeto de Lei do Senado nº 447, de 2009, de
autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, que
concede anistia das contribuições devidas e não
recolhidas à Seguridade Social, a cargo do empregador doméstico.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, o Projeto de Lei do Senado
nº 71, de 2008, rejeitado, vai ao Arquivo; e o Projeto
de Lei do Senado nº 447, de 2009, aprovado, vai à
Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 482,
de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação de Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2009.
Com referência ao expediente mencionado, a
Presidência comunica ao Plenário que ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2009, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
É o seguinte o ofício:
Ofício n° 482/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 16 de dezembro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Turno Suplementar

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2008, de autoria da Senadora Marisa Serrano, que acrescenta
dispositivos ao art. 38 da Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962, para determinar que as emissoras de radiodifusão divulguem sua condição de
concessionárias, permissionárias ou autorizadas
e para determinar que os parentes até segundo
grau dos outorgados ﬁquem impedidos de explorar tais serviços; e

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 68,
de 2009, de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
“Altera as Leis n° 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei nº 9.294,
de 15 de julho de 1996, e revoga o inciso I do art. 63
do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei
de Contravenções Penais, para dispor sobre a tipiﬁcação do crime de venda de bebida alcoólica a ciança
e adolescente”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Wellington Salgado
de Oliveira, Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em exercício.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência suspenderá a sessão para
nos dirigirmos à Câmara para a realização da sessão
do Congresso Nacional.
Está suspensa a sessão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pois não, Senador.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Srª
Presidente, pelo que percebi, V. Exª abre e fecha a
sessão do Congresso?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sim.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E às
16 horas de segunda-feira está marcada uma nova,
é isso?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Exatamente. Nós estamos suspendendo
esta sessão do Senado...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) –
Abre...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu me dirijo à Câmara, abro a sessão
do Congresso e suspendo para segunda-feira.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Isso.
Obrigado, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Exatamente.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Nada mais havendo a tratar, está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18 horas e 48 minutos
do dia 17 de dezembro de 2009, a sessão é
reaberta às 9 horas do dia 18 de dezembro
de 2009.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está reaberta a sessão e prorrogada
por mais duas horas.
Com a palavra o primeiro inscrito, Senador Osvaldo Sobrinho.
Comunicamos aos Srs. Senadores que as inscrições estão sendo feitas neste momento. A segunda
inscrita sou eu; o terceiro, o Senador Marco Maciel; o
quarto, Senador Acir Gurgacz.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República que

664
DEZEMBRO73311
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

hoje começam seus trabalhos mais cedo, eu tenho o
privilégio de abrir a sessão e, portanto, por ser a última
sessão do ano, quero dizer que é um prazer imenso ter
esta oportunidade de vir aqui para falar ao povo brasileiro e, principalmente, ao povo mato-grossense.
O assunto que trago hoje a esta tribuna é um dos
assuntos que tem, ao longo da minha vida acadêmica,
me preocupado bastante. Sou professor de origem, por
vocação, e tenho convivido, nos últimos anos, com a
vida acadêmica, e alguns problemas da academia me
preocupam, principalmente com relação àqueles professores e proﬁssionais que não tiveram a oportunidade de aqui, no País, fazer o seu curso superior, fazer a
sua pós-graduação, fazer o seu mestrado e mesmo o
seu doutorado e que, por um motivo ou outro, tiveram
de deixar o País e fazer esses cursos fora do Brasil; e,
quando da sua volta, com diploma em mão, não conseguem a devida regularização.
É um assunto que tem causado um transtorno
e diﬁculdades para centenas e milhares até de proﬁssionais. Eu tenho convivido com isso no dia a dia, na
universidade em que leciono e também no meio em
que vivo todos os dias. Esse problema, realmente, vem
inquietar aqueles que aqui não tiveram oportunidades
mas tiveram portas abertas em outros países. Contudo, depois, no dia seguinte, a ressaca desse processo
causa dissabores àqueles que ﬁzeram.
E é bem sabido que as nossas universidades
dispõem de poucas vagas para cursos de pós-graduação, principalmente as públicas, poucas vagas para
mestrado e poucas vagas para doutorado.
Já há bastante tempo se discute, no País, a questão da revalidação dos diplomas de cursos de nível
superior obtidos no exterior. Os principais problemas
que enfrentam brasileiros ou estrangeiros, portadores
de diplomas de universidades de outros países, que
solicitam a revalidação desses documentos são o excesso de burocracia e, principalmente, a morosidade
das universidades públicas no processamento das
solicitações.
Há casos em que o processo de revalidação dura
anos, e os problemas são tantos que muitos deles têm
ido parar na Justiça, numa forma de solução que certamente não é a mais adequada ou a mais desejável
para esse tipo de questão. A busca de solução judicial
para solucionar esse tipo de problema é tão séria que
já foi objeto de discussão em Fórum Nacional sobre
Revalidação de Diplomas Estrangeiros, realizado em
Campo Grande, em março de 2008.
A Carta de Campo Grande, elaborada naquele
encontro - do qual participaram o Ministério Público
Federal, a Procuradoria-Geral Federal, o Conselho Federal de Medicina, a Federação Nacional de Médicos

DEZEMBRO
2009
665
73312

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

e oito universidades federais -, referiu-se, inclusive, à
divergência de entendimentos jurisprudenciais entre
tribunais regionais federais acerca do tema, tantas vezes ele tem sido levado ao exame da Justiça.
Essa divergência decorre, certamente, da falta
de critérios uniformes para a revalidação dos diplomas
estrangeiros, o que, por sua vez, é consequência das
normas vigentes bastante genéricas e que atribuem
às universidades públicas a responsabilidade de processar e conceder a revalidação.
Decorre daí outro problema, também mencionado
na Carta de Campo Grande, que é a multiplicidade de
solicitações de revalidação, em diferentes universidades, pelo mesmo candidato. A variedade de critérios
faz com que os interessados busquem a revalidação
de seus diplomas obtidos no exterior em mais de uma
universidade, na expectativa de obter sucesso ao menos em uma delas. Isso gera transtornos aos trabalhos
administrativos e de graduação das universidades.
A questão dos prazos está disciplinada por Resolução do Conselho Nacional de Educação, que dá
seis meses como limite para que as universidades se
manifestem conclusivamente sobre os requerimentos
das revalidações que lhe foram submetidos. Não se
sabe, contudo, se esse prazo tem sido respeitado pelas universidades, até porque não há sanção prevista
em caso de descumprimento.
Ainda relativamente a essa questão do prazo,
tramita no Senado, já após sua apreciação na Câmara dos Deputados, o PLS nº 498, de 2003, de autoria
da nossa Senadora Serys Slhessarenko, nossa Presidente da sessão de hoje, que objetiva disciplinar em
lei os limites máximos de tempo para esse exame. O
projeto ﬁxa em quatro meses o prazo para os diplomas de graduação e em seis meses para o diploma
de pós-graduação. Como se vê, a questão é séria e
requer soluções urgentes e adequadas.
Felizmente, parece haver alguma luz no ﬁm do
túnel, ainda que restrita aos cursos de Medicina. Tratase de um projeto piloto, instituído em setembro passado
pela Portaria Interministerial nº 865, idealizado por um
grupo de trabalho criado em 2007, com a participação
de representantes do Ministério da Educação, da Saúde e das Relações Exteriores.
Pela nova regra, os médicos formados em instituições estrangeiras que queiram revalidar seus diplomas
no Brasil farão exame nacional para avaliar conhecimentos, habilidades e competências requeridas para
o exercício proﬁssional da Medicina no País.
O exame será elaborado e aplicado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), com o
apoio de 16 universidades públicas que aderiram ao
projeto. Ele terá uma prova teórica e outra de obser-
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vação das habilidades clínicas requeridas ao exercício
proﬁssional em nosso País.
Os parâmetros de avaliação e aferição da equivalência curricular se apoiam na matriz de correspondência curricular, que leva em consideração as diretrizes
curriculares nacionais dos cursos de graduação em
Medicina. Estima-se que o projeto beneﬁciará entre
quatro e cinco mil recém-formados no exterior.
Ainda que tímido e insuﬁciente, é forçoso reconhecer que se trata de um primeiro passo. Mas o que
se espera é que iniciativas como essa possam se estender ao reconhecimento de todos os demais diplomas, em todas as áreas do conhecimento, padronizando procedimentos e criando regras claras, em que
as universidades tenham obrigações bem deﬁnidas
perante os interessados na revalidação de diplomas
estrangeiros.
Com todos os cuidados que o assunto inspira, é
preciso que sejamos mais ágeis e eﬁcientes na solução
desse problema. Um quarto dos médicos que trabalham nos Estados Unidos não passou por universidades americanas. No Reino Unido, um quarto da força
de trabalho tem diploma estrangeiro, de acordo com a
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, do Ministério da Saúde, citada pela imprensa.
É de se imaginar que, se esses países líderes
têm uma participação intensa de proﬁssionais de nível superior na sua força de trabalho, notadamente na
área de saúde, isso deve ser um benefício importante
para este País. Por que deveríamos nós recusar esses proﬁssionais? Por reserva de mercado? Por pura
xenofobia?
O Mercosul poderia servir de ponte para construir
um entendimento entre as melhores universidades dos
países membros, com vistas a um trânsito mais fácil
dos nossos proﬁssionais. Quem sabe não seja possível
uniﬁcar currículos ou, pelo menos, uma parte deles, de
modo a facilitar futuras revalidações de diplomas?
É certo que a revalidação é dispensável nos
casos previstos em acordo cultural entre o Brasil e
o país de origem do diploma, como estabelecido na
Resolução nº 1 de 2002, do Conselho Nacional de
Educação. Isso poderia servir para criar mecanismos
de reconhecimento de diplomas em pelo menos algumas escolas dos países-membros do Mercosul com
maior celeridade.
De todo modo, enquanto passos mais ambiciosos como esses não são dados, é preciso uniﬁcar e
deﬁnir melhor as regras de revalidação dos diplomas
estrangeiros. Não é possível que o seu processamento
continue sendo uma via-crúcis para os que dele dependem para exercer suas proﬁssões neste País.
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Do mesmo modo que se criou um grupo de trabalho que produziu uma regra para os cursos de Medicina, é fundamental que se estude a racionalização e a
simpliﬁcação desse processo em relação aos demais
cursos, para criar procedimentos eﬁcientes e expeditos
de revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil. Eu
acredito que é o que todos nós da classe acadêmica
esperamos.
Hoje nós temos, só de Mato Grosso, centenas de
alunos, de proﬁssionais fazendo pós-graduação, principalmente doutorado e mestrado, na Argentina e em
outros países do Mercosul. No entanto, quando voltam
ao País, lastimavelmente, é uma via-crúcis que tem que
se fazer, porque a maioria não entende a legislação,
não sabe como aplicá-la ou, mesmo assim, tem uma
má vontade, até por reserva de mercado.
Srª Presidente, esta é uma luta que a senhora tem
travado aqui nesta Casa e acredito que ela não pode
morrer. Nós temos que lutar, porque, aﬁnal de contas,
nós não podemos ter a ambição de achar que só nós
somos donos do conhecimento, que só nós sabemos
ensinar e aprender, ou que só as nossas universidades são as melhores do mundo. Não. Nós temos boas
universidades no Mercosul, na América do Sul, em
Cuba. Em qualquer parte do mundo, temos boas universidades. E esses proﬁssionais podem prestar um
grande serviço à nossa economia, ao nosso mercado
de trabalho e àqueles que procuram proﬁssionais em
qualquer tipo de área como essa.
Portanto, ﬁca aqui, nesse tema, o nosso relato a
respeito desse assunto que acredito ser de relevância
extrema para todos que trabalham no Brasil.
Mas quero aqui, como segundo tema, rapidamente, somente fazer um agradecimento àqueles que
muito ﬁzeram neste ano de 2009 pelo Estado de Mato
Grosso. Principalmente, quero aqui ressaltar uma instituição que, ao longo do tempo, vem prestando grandes
serviços a Mato Grosso, ao Brasil e ao mundo, que é a
Maçonaria universal. Em nosso Estado, principalmente,
em todos os movimentos importantes, lá está a Maçonaria prestando serviços. E eu queria hoje, por meio
das Lojas do Grande Oriente Independente do Estado
de Mato Grosso, agradecer aos veneráveis mestres,
aos membros daquela instituição, o trabalho que vem
sendo feito com tanta seriedade, principalmente no
campo social, para o povo de Mato Grosso.
Eu queria aqui agradecer aos membros da Loja
Acácia Cuiabana nº 1, que é uma Loja centenária, a
primeira Loja do Centro-Oeste, criada no século passado ainda, com mais de 110 anos de existência, e que é
hoje comandada pelo venerável Josué Paulo Fernandes.
Portanto, o nosso agradecimento pelo trabalho social
que ele fez por Mato Grosso durante este ano.
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Ressalto também a Loja União e Força, lá de
Cáceres, comandada por Joaquim Castrillom; a Loja
São João de Guiratinga nº 3, comandada por Francisco
Lopes dos Santos Neto e por sua esposa, Nílzia Souza Lopes; a Loja Luz e Trabalho nº 4, lá de Poxoréo,
comandada por Oscar Alves da Silva, que também
faz um trabalho social muito bom com os garimpeiros daquela região; Loja Estrela do Leste nº 5, lá em
Rondonópolis, comandada por Adegeerre Rosa; a
Loja Acácia do Araguaia, lá de Barra do Garças, comandada por Geraldo da Rosa Galvão; Loja Acácia do
Ocidente nº 7, em Cuiabá, comandada pelo Coronel
José Renato Martins; a Loja Conquista e Integração
nº 8, comandada por Valdemir Vilas Boas; a Loja Hiram Abif II, de Poconé, comandada por Norair Nelson
de Souza; Loja Amor e Trabalho III, da Cidade Dom
Aquino, comandada pelo Mozair Cândido dos Reis; a
Loja de Estrela da Barra Antônio Florindo, lá de Barra
do Bugres, comandada por Fabrício da Silva; a Loja
Estrela do São Lourenço, de Jaciara, comandada por
Ilton Batista Camilo; a Loja União do Araguaia, em
Alto Araguaia, comandada por José Américo Castelo
Branco dos Anjos; a Loja União e Liberdade, na cidade
de Mirassol D’Oeste, comandada por Adermo Mussi; a
Loja Guilherme Pinto Cardoso, da cidade de São José
dos Quatro Marcos, comandada por Pedro Luiz Milholi;
a Loja Fraternidade, Trabalho e Prosperidade, em Alta
Floresta, comandada por Amauri Caioni; a Loja União
e Progresso, na cidade de Rio Branco, comandada por
Marcelo Valentin; a Loja Razão e Lealdade, em Cuiabá,
comandada pelo Professor Gelson Menegatti Filho; Loja
Acácia Colidense, em Colíder, comandada por Pedro
Antonio Zanuto Neto; a Loja União Vale do Jurigue, em
Pedra Preta, comandada por Silso Rodrigues Tomaz;
a Loja Acácia de Várzea Grande, em Várzea Grande,
comandada por Sandro Cavalcante Custódio; a Loja
Encontro das Águas, em Pontal do Araguaia, comandada pelo venerável José Nilton da Silva; a Loja Acácia
do Rio Abaixo, em Santo Antônio do Leverger, comandada por Fernando Ximenes de Tavares Salomão; Loja
Filhos de Nazaré, em Cuiabá, comandada por Aroldo
José de Barros; Loja Acácia do Rio Manso, em Novo
São Joaquim, comandada por José Marcos Barbosa;
a Loja Acácia Primaverense, em Primavera do Leste,
comandada por Cleber Aparecido Soares Ghisi; a Loja
Novo Milênio, comandada por Salim Moisés Nadaf; a
Loja Vinte de Agosto, em Cuiabá, comandada por André
Morita; Loja Constelação do Bonito, em Alto Garças,
comandada por Carlos Antônio de Resende Silva; a
Loja Acácia do Ribeirão Bonito, em Barra do Garças,
comandada por Gilberto Martins; a Loja Equidade,
em Querência, comandada por Darci Tosati; a Loja
Acácia Vale do Lira, em Sorriso, comandada por José
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Donizete; a Loja Acácia de Campo Verde, em Campo
Verde, comandada por Alessandro Panosso; Acácia de
Tangará da Serra, em Tangará, comandada por Luiz
Gonzaga; e a Loja Acácia de Feliz Natal, em Sinop,
comandada por Edson Castro Fonseca.
O SR. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Osvaldo Sobrinho, V. Exª passou aqui... Já está no quarto
mês, não?
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Ainda no terceiro.
O SR. Mão Santa (PSC – PI) – No terceiro! Nunca ninguém, em tão pouco tempo, teve uma presença
tão importante no Senado da República.
V. Exª dá um tema muito importante: a legalização
no Brasil de cursos no exterior. Tem que ser reﬂetido,
isso deve ser motivo de audiência pública e tudo. A parte
médica melhorou, avançou, porque hoje delegaram a
todas as universidades federais que há no Brasil, todas,
a possibilidade de a pessoa fazer o registro. Agora, é
trabalhoso, porque são cursos muito amplos, ele tem
que prestar aquele exame, e é correto isso. Na Bolívia,
há um sistema que tem um médico rural, e o curso dele
é de três anos. Então, não deixa de ser doutor. Mas
há essas diﬁculdades. A estrutura médica do Brasil é
muito bem formada. Eu ﬁz e acompanho, e está mais
difícil. Além dos seis anos, eles têm... É muito melhor
do que a OAB, porque, vamos dizer, o gargalo, o ﬁltro é
na especialização. As associações médicas são muito,
muito, muito organizadas. Exempliﬁcando: se você quer
fazer uma cirurgia especializada, plástica, vamos dizer,
urologia, você hoje tem que fazer três anos de cirurgia
geral, mais dois daquela especialização. Então, o que
essa moçada está se dedicando, está estudando... O
nosso sistema é esse. Não tem como dizer: a OAB...
A OAB, não sei se aquilo é bom. Da Medicina eu sei
e dou atestado de que é bom. O freio, o ﬁltro é na especialização. Para você entrar no Colégio Brasileiro
de Cirurgiões é complicado. Para você pertencer à
Associação de Anestesia, é complicado. Em qualquer
associação hoje, de Anestesiologia, de Cardiologia,
você não entra, não adentra sem um concurso e sem
uns cinco anos de vida de médico residente. Das outras
proﬁssões eu não sei. Mas isso é muito bom, porque
está havendo muita evasiva. A facilidade de fazer... O
número de brasileiros que está bem aí no Uruguai ou
em Buenos Aires fazendo pós-graduação e mestrado
é enorme, porque há diﬁculdade aqui. Então, esse é
um tema importante.
O outro tema também de grande importância é
o da Maçonaria, esta instituição que, com Gonçalves
Ledo, com José Bonifácio, nos garantiu a independência deste País; esteve na República com Rui Barbosa
e, aqui, com Mozarildo Cavalcanti, que trouxe – justiça
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seja feita –, numa dessas reuniões de sexta-feira, uma
campanha que a maçonaria está fazendo sobre a ética
e a decência na política. Então, os nossos aplausos e
que o nosso Senador Jayme Campos entre em campanha e se eleja Governador para V. Exª se demorar
mais conosco.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Muito
obrigado, Excelência. Agradeço o seu aparte.
Acredito que é dessa forma mesmo. Acredito
que, quanto aos custos, nós temos que, na verdade,
ver equiparação de carga curricular, carga horária, grade, esse negócio todo de universidade. Logicamente,
estudar caso a caso e achar uma norma comum para
que se possa realmente melhorar esse caso.
Quero somente acabar de ler cinco nomes aqui
para dar um aparte ao meu Senador Botelho. Quero
agradecer o trabalho feito pela Obreiros do Vale do Rio
Azul, na cidade de Santa Carmem, pelo venerável Wilmar Dalla Costa; Acácia da Independência, em Cuiabá, pelo venerável Joaquim Corrêa Ribeiro; também
a União e Solidariedade, em Cuiabá, pelo venerável
Cizino Cabral Quixabeira; a Loja Obreiro da Arte Real,
em Rondonópolis, pelo venerável Jaci Ribeiro; a Loja
Razão Luverdense, em Sorriso, também comandada
pele venerável Alex Sandro, e também a Acácia de Sapezal, em Sapezal, comandada por Dean Paulo; a Loja
Luzes do Pensamento, em Várzea Grande, comandada
pelo venerável Frederico Mauro Vênega, e a Loja Acácia
Vale do Peixoto, comandada pelo venerável Euclydes
Canhetti; e, por último, a Luz e Verdade, na cidade de
Sinop, comandada por Cláudio Shigueru.
São essas pessoas que comandam essas lojas
e que, por intermédio de seus membros, ﬁzeram um
grande trabalho durante este ano no campo social, de
resgate e inclusão social da população dos Municípios
a que pertencem. São pessoas que verdadeiramente merecem, através do nosso trabalho aqui, o nosso
respeito e a nossa consideração.
Antes de dar a palavra ao Senador Botelho, quero
agradecer à Senadora Serys Slhessarenko, que, mesmo sabendo que na Maçonaria no Brasil não entram
mulheres ainda, tem sido uma grande colaboradora
com a Maçonaria. Inclusive, quando eu era o venerável da minha loja, eu tive oportunidade de receber a
contribuição da Senadora Serys para a construção de
obras sociais. Tivemos condições de construir o asfalto
para o bairro todo, por meio de emenda da Senadora, que foi procurada e – apesar de sermos, à época,
adversários políticos, hoje aqui somos companheiros
da mesma governabilidade – não refutou, ajudou-nos,
deu-nos condições através de emendas e assim conseguimos fazer inclusão social de um bairro que era
o mais problemático de Cuiabá, que é o Ribeirão da
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Ponte. V. Exª nos ajudou, e ali nós temos hoje um trabalho social muito bom: uma creche para 120 alunos,
que funciona com toda a assistência médica, hospitalar
e odontológica. Conseguimos fazer a eletriﬁcação do
bairro. Quer dizer, foi um trabalho superespetacular e
hoje não se veem ali mais mendicância e miséria. Realmente, houve inclusão social de todo aquele bairro.
Portanto, foi o trabalho anônimo de várias pessoas, inclusive o de V. Exª, que nos ajudou muito naquela
época e a que tive oportunidade de agradecer como
venerável mestre daquela loja. Mais uma vez, em âmbito nacional, agradeço a V. Exª, que tem sido também
uma companheira de trabalho da Maçonaria.
Quero também ressaltar o grande trabalho feito
pelo grão-mestre da nossa instituição, o Desembargador José Ferreira, que, quando estava na presidência
da nossa instituição, fez um trabalho muito bom, muito
sério, muito competente.
Ouço o aparte do Senador Botelho, que, tenho
certeza, engrandecerá também o nosso pronunciamento.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Sobrinho, o discurso de V. Exª, focado no conhecimento, parece até que foi combinado. Temos dois
acadêmicos na Mesa: Prof. Serys Slhessarenko e Prof.
Sobrinho e aqui embaixo tem mais um da Academia
Brasileira de Letras, que é o Senador Marco Maciel.
E o senhor foca este assunto do reconhecimento dos
títulos produzidos no estrangeiro. Parece realmente
que, no Brasil, não gostamos de fazer isso. Qualquer
país quer ter pessoas com conhecimento. Para formar
um médico, um mestre, um doutor é um custo para o
País. E nós estamos tendo diﬁculdade de reconhecer
o título aqui, nós estamos tendo diﬁculdade de trazer
reconhecimento para cá, desses mestres e doutores
que fazem sua formação na América do Sul, na América Latina ou no estrangeiro. Então, é bom que normatizemos e tomemos uma providência para que isso
seja feito com mais agilidade. Os professores, com sacrifício, fazem mestrado ou doutorado no estrangeiro;
e é claro que eles vão ter beneﬁcio no salário quando
eles se qualiﬁcarem, mas para o País é interessante
que melhore a qualidade. Então, V. Exª está trazendo
um assunto importante. É importante que o Brasil acolha as pessoas que vêm para cá com conhecimento,
porque nós só temos a ganhar com isso. Nós temos,
neste País, um déﬁcit de engenheiros que está ﬁcando
triste. Acredita-se que, se mantivermos esse ritmo de
crescimento que se está prevendo de 5% ou até acima,
nós vamos ter falta de engenheiros, não dá tempo de
formar engenheiros, então nós temos que trazer engenheiros de outros países. Não podemos parar de
crescer, de gerar emprego para as pessoas trabalha-
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rem, para melhorar a qualidade de vida do brasileiro.
Parabenizo V. Exª pelo discurso que está fazendo e pelo
assunto que traz. Eu penso que nós vamos achar uma
forma de fazer com que as universidades agilizem o
reconhecimento dos títulos. Também temos de trabalhar para aumentar as oportunidades de fazer mestrado
e doutorado neste País. No meu Estado, depois que
entrei nesta Casa, começou a haver mestrado na universidade federal. Este ano, estou tentando conseguir
recursos do Orçamento para fazer dois mestrados: um
na universidade estadual e outro na federal, na área de
educação, para depois partirmos para outras áreas. A
gente tem que melhorar a qualidade do conhecimento.
O meu Estado tem o maior percentual de pessoas na
universidade em relação à população no Brasil. Acho
que nós vamos nos tornar um centro de conhecimento.
Mato Grosso que se apresse, senão vamos passar à
frente de vocês no conhecimento. Obrigado.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MG) – É
possível, é bem possível. Agradeço o aparte de V.Exª
e quero dizer que Mato Grosso tem feito um grande
esforço. Mas acredito que a estrutura lá – a Senadora
Serys era da Universidade Federal de Mato Grosso,
foi professora lá e está aposentada, né?
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Por 26 anos.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MG) – Por
26 anos. Ela sabe que, às vezes, as vagas que se abrem
são muito poucas: duas, três ou quatro para mestrado.
Às vezes, passam três ou quatro anos até abrir uma
vaga para doutorado. É muito difícil.
A Universidade Estadual de Mato Grosso até
tem feito um esforço maior, porque é uma universidade bastante nova, logicamente está com sua folha de
pagamento bem leve. Conseguiu avançar muito nesse negócio de pós-graduação, mestrado e doutorado,
inclusive mandando alunos para fora. Hoje mais de
80% do quadro proﬁssional de docentes da Universidade estadual é preenchido por professores mestres
e doutores.
Tenho o privilégio de falar que essa universidade antes era o Instituto de Ensino Superior de Mato
Grosso. Depois, quando fui Secretário de Educação,
o Senador Jayme Campos era Governador, tivemos a
oportunidade de transformá-la em universidade.
A senhora era Deputada estadual à época e nos
ajudou muito nesse sentido; e já tinha sido Secretária.
Nessa época, criamos a universidade estadual que era
uma universidade criada no interior para o interior, uma
universidade para dar formação a professores que não
tinham como evoluir ou melhorar o conhecimento da
sua área e iam para São Paulo, Fátima do Sul, para
fazer curso superior de ﬁnal de semana. Então era um
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déﬁcit muito grande que nós tínhamos de proﬁssionais. Criamos essa universidade, e ela hoje presta um
grande serviço ao Estado de Mato Grosso, apesar das
críticas que tem recebido ultimamente, que acho até
injustas. Também todo mundo só quer que acerte, acerte, acerte a vida toda. Por causa de um erro de tópico
de um concurso, todo mundo faz um lamento danado.
Mas a Universidade tem feito um grande trabalho, ela
tem aberto suas portas à produção do conhecimento,
da ciência; a pesquisa tem sido incentivado pela Universidade, principalmente em questões do Pantanal,
que é uma área praticamente desconhecida, uma área
que nenhuma universidade parou ainda para estudar
com profundidade e a universidade estadual tem feito
esse grande trabalho.
Srª Senadora, para encerrar, quero aqui fazer
um agradecimento especial a todos meus colegas que
durante este ano me deram aqui oportunidade de falar, de abrir meu coração, de trabalhar, de lutar pelo
Brasil como um todo. Foram três meses, quase quatro
meses de trabalho profícuo, levei muito a sério o meu
mandato, ﬁz o que pude para ressaltar as qualidades
e as realidades mato-grossenses e, hoje, é o último
dia praticamente do nosso trabalho aqui no Senado
da República.
Eu quero agradecer primeiro a Deus por ter me
dado essa oportunidade de estar vivo e aqui vir prestar o meu trabalho, a minha experiência de 35 anos de
vida pública; agradecer aos Senadores que abriram as
portas para mim, me receberam com um carinho tão
grande quando aqui cheguei, e até hoje é manifestado
esse carinho pelos Srs. Senadores e principalmente
por Mão Santa. Senador Mão Santa tem sempre nos
incentivado nessa luta, nesse trabalho e como todos
os Senadores também, a senhora tem me incentivado
muito e nos dado uma grande força nessa luta nossa.
Agradeço ao Líder do meu Partido, que tem sido um
grande companheiro, um grande amigo, o Senador
Gim Argello, que em todos momentos em que a gente o procura ele está sempre de braços abertos para
nos acompanhar, para dar força e carinho a todos nós.
Agradeço aos meus colegas que chegaram, os mais
recentes, os que estão há mais tempo, todos eles, vocês que foram companheiros de grande luta, Cassol,
ao nosso Senador de Rondônia, Acir, que assumiu há
pouco; o Senador Marco Maciel; o Senador Botelho;
enﬁm, os todos que aqui estão são companheiros que
sempre nos ajudaram, nos incentivaram, nos deram
motivação no momento certo.
Quero agradecer a Deus por esta oportunidade
que tive de conviver com os senhores aqui no Congresso Nacional. Agradeço aos funcionários do meu
gabinete que foram de uma presteza espetacular, nos
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ajudaram o tempo todo, nos orientando até pela nossa
pouca experiência de Senado, que foram exemplares
e também aos funcionários de outros gabinetes que
nos ajudaram como o do seu gabinete, Dinarte, que
sempre me ajudou, e a todos que sempre estiveram à
disposição. Quero agradecer-lhes por isso.
Por último, quero agradecer àquele que deveria
ser o primeiro, ao Senador Jayme Campos, que teve
sensibilidade política. É meu grande companheiro, meu
grande amigo. Fui seu vice-Governador quando ele
foi Governador, fui secretário de educação no governo dele e depois suplente de Senador. Ao se licenciar
para atender aos seus compromissos e cuidar de seu
problema de saúde, ele me deu oportunidade de vir
aqui servir ao Brasil por meio da tribuna e das Comissões do Senado da República.
O Senador Jayme Campos tem sido um grande
amigo, um grande companheiro, por quem tenho o maior
carinho. É uma pessoa que honra todos nós pela sua
amizade, pelo seu companheirismo, pela forma como
trata todos nós. Quero agradecer ao Senador Jayme
Campos, à sua família, a todos aqueles que são seus
amigos por termos tido condições de trabalhar juntos
e ter tido, nesta tribuna, durante esse período, a oportunidade de também trazer a mensagem dele e cuidar
dos interesses dele em Mato Grosso aqui no Congresso Nacional. Acredito que é grande a luta de Jayme
Campos. Ele é uma pessoa que não se acomoda, é
um trabalhador incansável da política, é um homem
que tem exemplos como Governador, como Prefeito
três vezes e agora como Senador da República e já
em campanha para o Governo do Estado. Acredito
que Jayme Campos é daquelas pessoas, cuja amizade nos alegra. É gostoso ser amigo dele porque é
uma pessoa toda diferente, diferente de todos os outros, tem um estilo completamente diferente, peculiar.
Podemos dizer que é um amigo das primeiras horas,
das horas difíceis.
Portanto, ao Senador Jayme Campos, meu companheiro de luta, eu desejo felicidades. Quero que
Deus o abençoe na sua carreira e nos dê oportunidade de continuarmos sempre juntos, trabalhando por
um Mato Grosso melhor e que as suas lutas sejam as
nossas e que a gente possa fazer o melhor para engrandecer o Brasil.
Agradeço ao Senador João Pedro, que também
é um grande companheiro da Amazônia, um amazônida, um homem que, verdadeiramente, também
está sempre ligado às causas populares, às causas
do seu Estado e que aqui também tem prestado um
grande serviço.
Srª Presidente, para encerrar, eu quero agradecer a Deus e à minha família, à minha esposa Dilza,
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a meus ﬁlhos, a todos eles, que têm me dado o estímulo necessário para aqui estar. Quero dizer a todos
eles que o sacrifício valeu a pena. Se terminar hoje, já
me sinto muito feliz, muito alegre por ter convido com
pessoas livres, com pessoas decentes, com pessoas
que realmente fazem o melhor para o Brasil, mesmo,
às vezes, sendo incompreendidas, recebendo muitas
críticas pelas atitudes que tomam. Esta é a Casa da
diversidade, a Casa em que cada um tem o direito de
manifestar o seu ponto de vista, de agir, de trabalhar,
porque, aﬁnal de contas, o Brasil não é uno, não tem
um só pensamento; é um Brasil em que todos pensam de várias cores; é um Brasil que pensa com várias modalidades ﬁlosóﬁcas, ideológicas. É um Brasil
que dá liberdade democrática para que possamos
fazer assim.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Senador Osvaldo Sobrinho, se V. Exª me permitisse, eu gostaria
de dar-lhe um breve aparte.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Será
uma grande honra para mim, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Eu digo que
a honra é toda minha. E desejo cumprimentá-lo pelo
excelente desempenho que V. Exª teve aqui no Senado da República. Nós já sabíamos da sua conduta no
seu Estado, da sua vocação política, das funções que
exerceu tanto no campo estadual como também no
campo federal. Todas essas informações que tínhamos a respeito de V. Exª se conﬁrmaram com o seu
desempenho aqui, no Senado Federal. E faço votos
de continuado êxito. Sei que V. Exª é candidato nas
próximas eleições. Não tenho dúvidas em aﬁrmar que
o povo do seu Estado, que é um povo altamente politizado, vai, certamente, elegê-lo, contribuindo, assim,
para que o Congresso Nacional possa contar, cada
vez mais, com homens públicos competentes, conhecedores dos problemas nacionais, como é o caso de
V. Exª. Por isso, eu o cumprimento pelo trabalho que
V. Exª realizou aqui no Senado da República. Acredito
que, em 2010, teremos V. Exª de volta ao Congresso
Nacional. Muito obrigado.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Presidente Marco Maciel, eu agradeço, de coração, o seu
aparte que me honra muito até porque eu também sou
de origem pernambucana. Eu sempre tenho dito que a
Bancada pernambucana nesta Casa é muito grande.
Embora eu tenha sido registrado em São Paulo, meu
pai é de Pernambuco e minha mãe, do Ceará. Lá eu
nasci e fui registrado em São Paulo. Portanto, a nossa Bancada aqui é muito grande. Um aparte de V. Exª
valoriza o pronunciamento de qualquer Senador que
ocupe esta tribuna, pela sua história, pela sua vida,
pela sua formação acadêmica, por tudo aquilo que V.
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Exª tem feito por este País. Quando Vice-Presidente,
assumiu a Presidência, foi um homem correto nas suas
atitudes, com seus amigos, nas suas ações. Se houvesse no mundo um Senado composto por pessoas
iguais a V. Exª, seria um Senado, talvez, de Deus, porque V. Exª é um homem preparado, um homem que,
na verdade, tem uma vida toda de serviços prestados
ao Brasil e ao seu Estado. Isso nos honra, nos orgulha
e nos dá vontade de continuar na vida pública, porque
são exemplos que têm que ser seguidos.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Muito obrigado.
V. Exª, como é meu amigo e conterrâneo, foi generoso,
mas, de toda maneira, se diz que os amigos são geralmente generosos. Agradeço a V. Exª as suas palavras,
que muito me sensibilizaram e me desvaneceram.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Obrigado.
Srª Presidente, então, mais uma vez, quero agradecer e pedir que Deus nos acompanhe nessa luta, que
este ﬁnal de ano seja feliz, um Natal feliz e bom para
todos, que o ano que começa seja feliz para todos, com
novos sonhos, com novas utopias, com novas vontades de renovar o quadro que aí está. É o que desejo
a todos os Senadores e Senadoras dessa Casa, na
certeza de que todos voltaremos para cá no ano que
vem – todos voltarão –, com as suas baterias recarregadas, com a vontade de fazer melhor e de corrigir os
erros e fazer mais acertos para o ano que vem.
Senadora, muito obrigado. Quis Deus que esse
momento fosse presidido por V. Exª, que na última sessão do ano aqui eu tivesse, como mato-grossense e
a senhora também, o privilégio de falar para o nosso
povo e agradecer a Deus as bênçãos recebidas durante esse ano.
Muito obrigado a Deus por essa oportunidade e
obrigado à senhora por presidir a sessão neste momento.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho.
Eu convido o senhor para presidir essa sessão
porque eu vou usar da palavra agora.
A Srª. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Passo a palavra à nobre Senadora Serys Slhessarenko, que representa o Estado de Mato Grosso,
grande educadora, lutadora pelas causas comuns, as
causas do povo de Mato Grosso. Tenho certeza de que
ela vai, mais uma vez, abrilhantar este Senado com
seu pronunciamento.
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Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho, que
preside esta sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
senhores e senhoras que nos vêem, que nos ouvem,
eu gostaria de começar a minha fala, Senador Osvaldo
Sobrinho, por onde o senhor terminou. O senhor disse
que Deus nos acompanhará e no próximo ano chegaremos todos aqui com as baterias recarregadas.
Eu diria ao Senador Jayme Campos – somos
opositores de partido, mas somos amigos e temos
trabalhado muito juntos por Mato Grosso – que, realmente, Osvaldo Sobrinho trabalhou, e muito, com
competência e compromisso político.
Respondeu muito bem ao mandato, muito bem
mesmo. Diriam alguns aqui na tribuna fazendo falas,
falas muito interessantes, boas, competentes, comprometidas; mas, muito melhor do que isso foi vê-lo nas
comissões, participando de forma extremamente ativa
em várias comissões em que estivemos juntos, pois
somos companheiros de comissões, e Osvaldo Sobrinho estava lá participando e participando muito.
Então, realmente, parabéns pelo tempo que o senhor exerceu o mandato aqui, Senador Osvaldo Sobrinho, como educador e professor que somos, no Mato
Grosso, tanto eu quanto o senhor, professores. Eu fui
Secretária de Educação e Cultura do Estado de Mato
Grosso e ele também o foi. Então, temos uma carreira
muito próxima e sabemos que as nossas lutas são importantes para o nosso Estado na área da educação. Eu
fui professora durante 26 anos na Universidade Federal
de Mato Grosso. Ele foi e ainda é professor.
Sr. Presidente, eu comuniquei na quarta-feira que
no domingo à noite fui para Copenhague. Trabalhei na
segunda-feira, o dia todo até praticamente a meia-noite
e participei de seis eventos extremamente relevantes.
Na terça-feira, também trabalhei o dia todo lá e vim à
noite para cá, porque nós temos aí tantos problemas
a serem resolvidos. Ontem, tivemos reunião da Mesa,
reunião do Congresso.
Enﬁm, consegui, durante essa semana, cumprir
dois grandes compromissos, porque sentia que eu
devia fazê-lo, que eram estar presente em quatro painéis em Copenhague e em outras reuniões de que eu
participei só ouvindo, como foi a dos Governadores da
Amazônia, como foi a da Novo Zyme, como foi o da
nossa Ministra Dilma e do nosso Ministro Minc, que,
aliás, tiveram, na segunda-feira, uma reunião brilhante, com centenas e centenas de pessoas presentes. A
Ministra Dilma foi brilhante na segunda-feira, colocando
as posturas do Brasil. Falou durante uma hora lá na
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COP. Mas eu não vou fazer esse relatório hoje. Estou
esperando para fazer mais tarde o relatório da minha
participação lá e dos resultados ﬁnais.
Hoje, o que eu quero fazer aqui, Srªs e Srs. Senadores, é um relato, que é breve, mas não tão breve, sobre as minhas ações neste ano aqui no Senado. Como
faço todos os ﬁnais de ano, ocupo esta tribuna para
prestar contas de minhas atividades como Senadora
da República. Penso que esse é um dever que tenho
como pessoa pública, como cidadã e principalmente
como a única representante mulher do meu Estado
de Mato Grosso.
Todos sabem que este ano de 2009 não foi nada
fácil. Tivemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que enfrentar uma crise mundial sem precedentes que
abalou todos os setores produtivos. Em dado momento,
tivemos a impressão de que o mundo rico, aquele que
tudo podia, estivesse desmoronando irreversivelmente.
Alguns países ainda continuam em crise e outros estão
saindo, mas com muito sacrifício de sua população.
Pois bem, no meio de toda essa balbúrdia internacional, nosso querido País pode demonstrar as
bases sólidas de sua economia. Nossas reservas em
dólar foram suﬁcientes para garantir nossa estabilidade
econômica. Nosso Governo, o Governo do Presidente
Lula, mesmo diante das diﬁculdades, conseguiu honrar
seus compromissos com outros países. Aquela eterna
dívida com o FMI, que tanto solapava nossa economia,
empobrecia nosso povo e nos envergonhava a todos,
foi paga por este Governo. A solidez de nossa economia e a determinação da Ministra Dilma Rousseff de
melhorar a vida dos brasileiros garantiu as metas sociais estabelecidas pelo Governo Federal e, ao invés
de recessão, e para evitá-la, nosso País injetou mais
e mais recursos nos programas como Bolsa Família;
Minha Casa Minha Vida; Luz para Todos; e ainda lançou outro programa social para substituir 10 milhões
de geladeiras velhas, num claro incentivo à população
de baixa renda. Nosso Governo apostou no setor produtivo, investiu no trabalho, incentivando com redução
ﬁscal toda a linha branca e ainda desonerou a indústria
automobilística, com a redução do IPI.
Com a crise mundial, em nossos Municípios,
houve queda abrupta no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), desorganizando as
ﬁnanças de cidades menores, onde essas transferências se constituíam na principal fonte de suas receitas.
Mas encontrou solução rápidas. O Presidente Lula foi
ligeiro, como dizemos em Cuiabá, e lançou um Plano
emergencial superior a R$1 bilhão, que freou demissões
dos trabalhadores e ainda impediu a inadimplência de
vários de muitos municípios atingidos.
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Lá em meu Mato Grosso, o Governo do Presidente
Lula está investindo pesado em todos os setores, levando saneamento básico aos bairros pobres, construindo
estações de tratamento de água, investindo em segurança – como o Pronasci, por exemplo –, construindo
novas moradias, fazendo estradas asfaltadas, levando
energia a toda a zona rural. Mais de 80% da área rural
de Mato Grosso já está iluminada, enﬁm, organizando
as cidades. Até mesmo uma luta antiga dos produtores e governantes foi efetivada, e estamos construindo
a sede da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária), na cidade de Sinop com previsão de que
sejam aplicados 8 milhões em ediﬁcações.
No Ministério dos Transportes, continuam as previsões de investimentos superiores a R$2 bilhões,
que estão sendo aplicados em construção, conserva
e manutenção de nossas rodovias. O Dr. Luiz Antônio
Pagot, nosso Diretor-Geral do DNIT, está fazendo um
belo trabalho e seus esforços já começaram a virar
realidade. Abro um parêntese para elogiar também o
engenheiro Nilton de Brito, responsável pelo setor de
projetos do DNIT. Em minha opinião este era o grande
gargalo do setor rodoviário, mas agora os projetos estão sendo feitos, possibilitando a realização física das
obras. Parabenizo, portanto, o Dr. Luiz Antônio Pagot,
Diretor-Geral, e toda sua eﬁciente equipe. Ontem, inclusive, nós conseguimos aqui aprovar a melhoria salarial dos funcionários do DNIT. Parabéns a toda essa
família, que mesmo com poucos funcionários, com
diﬁculdades imensas de trabalho, está conseguindo
revigorar para valer rodovias, hidrovias por este nosso
País afora, principalmente as rodovias.
É evidente que tivemos que experimentar o gosto amargo de um crescimento menor em nossa economia, mas o fundamental é que o nosso País entrou
por último nesta crise e dela saiu primeiro, muito mais
fortalecido e que já está projetando crescimento para
2010 superior a 6% em sua economia.
Diante de todas as ações do Governo Lula, eu
como uma das representantes do nosso Partido não
poderia deixar de percorrer todos os nossos municípios mato-grossenses na organização da população,
incentivando nossos trabalhadores, falando para empresários e trabalhadores, abraçando e conscientizando
trabalhadores rurais, prefeitos, vereadores, prefeitas,
vereadoras, sempre no sentido de aproveitar este bom
momento de nossa política econômica.
É claro que diﬁculdades existiram e não vou ﬁcar
lamentando. Não é nada fácil andar tantos quilômetros
para me encontrar com as pessoas. Senador Osvaldo
Sobrinho, o senhor sabe o tamanho do nosso Estado, a
extensão territorial e as diﬁculdades que existem para
a gente por lá andar, encontrar as pessoas nos mais

672
DEZEMBRO73319
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

longínquos lugares e de acesso quase sempre bastante
complicado. Mas esse é um desaﬁo pessoal que impus
ao meu mandato como meta, ou seja, sempre ir aonde
está o cidadão e a cidadã mato-grossense.
Final de ano, Sr. Presidente, Senador Osvaldo
Sobrinho, ﬁnal de ano é momento de boas reﬂexões.
Gosto muito de uma aﬁrmação de Jean-Paul Sartre,
que quero registrar: “Não importa o que ﬁzeram de
mim, o que importa é o que eu faço com o que ﬁzeram de mim”. Eu acho grandiosa esta declaração:
“Não importa o que ﬁzeram de mim, o que importa
é o que eu faço com o que ﬁzeram de mim”. E o que
eu faço de mim, Sr. Presidente, o que eu faço deste
mandato, Srªs e Srs. Senadores, é transformar em
trabalho, muito trabalho possíveis transtornos muitas
vezes e incompreensões de alguns – principalmente
na condição nossa de buscar atingir com eﬁciência os
compromissos maiores com nosso querido Estado de
Mato Grosso e seu povo.
Voltando para as realizações em meu Estado, assistimos neste ano, 2009, a um grande avanço na área
de segurança. Em Cuiabá houve nossa Conferência
Estadual, que reuniu representantes do sistema de segurança pública do nosso Estado (polícias militar e civil,
corpo de bombeiros, perícia, a perícia criminalística, que
é realmente bastante organizada, e identiﬁcação técnica,
que elaborou e escolheu por meio de voto 21 diretrizes,
7 eixos temáticos que foram defendidos na 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública – Conseg.
Destaco também a ação que propõe a criação de
um piso salarial único para os proﬁssionais da segurança
pública nas esferas nacional, estadual e municipal, com
garantia de pagamento de insalubridade, horas extras,
plano de carreira e seguro de vida, e o eixo temático, que
propõe que a segurança pública deve ser estar pautada
na reformulação de todas as esferas (municipal, estadual
e nacional) e deve interagir com a sociedade.
Aproveito, ainda, senhoras e senhores, para falar
brevemente de minha atuação legislativa. Neste ano
apresentamos 33 projetos de lei do Senado, totalizando
até o momento 111 projetos no meu mandato. Podemos
destacar como alguns dos mais relevantes, as cinco proposições que tratam do emprego doméstico, que, quando
aprovadas, garantirão maior respeito às trabalhadoras
domésticas. O último projeto apresentado nessa linha,
no início do mês, garante seguro-desemprego para a
empregada cujo patrão não recolher o FGTS.
No início do ano, demos entrada ao PLS nº 25,
de 2009, que trata da igualdade salarial entre homens
e mulheres. O Governo abraçou esse projeto e apresentou um novo texto, ampliando ainda mais a nossa
ideia e criando mecanismos mais ousados para garantir essa igualdade.
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Aqui aproveito para saudar a nossa querida Ministra Nilcéia, Ministra da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que muito contribuiu, juntamente
com as organizações de mulheres do Brasil, para que
esse projeto realmente fosse aperfeiçoado. E, uma vez
aprovado, ele garantirá uma legislação que acabará
com essa injustiça.
Eu queria aqui fazer um breve parêntese, Sr. Presidente Osvaldo Sobrinho. Quando o Presidente Obama,
Senador Cassol, assumiu a Presidência dos Estados
Unidos, ele disse que iria encaminhar para o Congresso Nacional dos Estados Unidos um projeto em que
nenhuma mulher ganharia menos do que um homem
pelo mesmo trabalho prestado. Eu me assustei, Presidente Osvaldo Sobrinho, porque eu já tinha um projeto
de minha autoria tramitando nesta Casa e que estava
quietinho nas gavetas. Mas hoje ele está andando, vamos aprová-lo, e o Brasil, com certeza, será o primeiro
País, no mundo, a ter um projeto aprovado, porque os
Estados Unidos ainda não aprovaram. Não sei nem se
o Presidente Obama já o encaminhou ao Congresso.
Não posso deixar de falar do nosso projeto para a
categoria dos vigilantes, que está na Câmara, amarrado
por interesses que só visam evitar que o trabalhador
tenha o direito de ter reconhecida a periculosidade de
sua função. Neste ano, assisti orgulhosa a vigilantes
vindo das mais diversas cidades brasileiras e dos
mais diversos rincões deste vasto País, expressando
apoio e aplausos ao projeto. Faço um apelo aos Srs.
Deputados que dêem um presente de ﬁnal de ano aos
nossos milhares de vigilantes espalhados em todo o
País, aprovando ou pelo menos comprometendo-se a
aprovar esse projeto no início do próximo ano.
Destaco ainda a aprovação de projeto de minha
autoria que condena a prática do overbooking. A partir
de sua aprovação, empresas aéreas ﬂagradas praticando o overbooking, venda de passagens acima da capacidade dos assentos constantes nas aeronaves, serão
obrigadas a indenizar o passageiro que ﬁcar impedido
de embarcar no valor correspondente ao da passagem
comprada. A indenização, a ser paga pela companhia
aérea em dinheiro ou crédito aberto também.
Para meu Estado especiﬁcamente, apresentei – e
conseguimos aprovar – autorização para a instalação do
Instituto Federal de Ensino Tecnológico em Sinop, garantindo o ensino técnico público de qualidade para a população
da região e a capacitação de mão de obra que atenda à
vocação da região para o agronegócio e o turismo.
Acabei de apresentar o último projeto este ano,
o que trata de assentos especiais para pessoas obesas, estendendo a oferta de assentos especiais para
pessoas obesas em transporte público. A obesidade
é hoje um problema de saúde pública, e aqueles que
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sofrem desse mal devem ser tratadas de forma especial para facilitar suas vidas, o seu dia a dia. O objetivo
principal do projeto, em realidade, é disciplinar a oferta
de passagens de transporte de longa distância, como
as passagens de avião, por exemplo, para impedir que
as empresas cobrem duas passagens de passageiros
obesos para que ﬁquem confortáveis em dois assentos. O segundo assento custaria, no máximo, 25% do
preço pago pela passagem.
Preciso destacar ainda a aprovação do projeto do
crime organizado como principal proposição de minha
autoria aprovada no Senado este ano. Com brilhante
relatório do nosso querido Senador Aloizio Mercadante,
o meu projeto ﬁcou ainda mais completo. Podemos dizer
que conseguimos aprovar um projeto que será um verdadeiro golpe contra o crime organizado, que se utilizava
dessa indeﬁnição legal para cometer seus ilícitos.
Aproveito para comemorar um momento histórico.
Finalmente, o Brasil reconhece uma mulher como heroína da Pátria, como merecedora de ter seu nome junto
aos grandes heróis, Zumbi, Santos Dumont, Duque de
Caxias e tantos outros homens que ajudaram a construir
este País. Entretanto, para nós, mulheres, parecia que
sempre ﬁcamos à margem. Agora isso começa a mudar.
Meu projeto que inscreve o nome de Ana Nery no livro
de heróis da Pátria foi aprovado e agora temos essa,
que é o símbolo da Enfermagem, da busca pela ajuda
ao próximo, tem sua memória oﬁcialmente reconhecida
pelo Estado brasileiro como uma heroína da Pátria.
Por ﬁm, quero aproveitar para solicitar ao nosso
querido Presidente Lula a sanção do nosso projeto
aqui já tão comentado e falado com tanta propriedade
pelo nosso Senador Osvaldo Sobrinho. Não vou falar
do projeto da revalidação de diplomas, porque Osvaldo Sobrinho falou aqui com toda competência. Ele realmente mostrou à sociedade brasileira, à sociedade
mato-grossense o que é esse projeto. E eu aqui aproveito para solicitar ao Presidente Lula a sanção desse
projeto que é de minha autoria e que trata da revalidação de diplomas emitidos no exterior, fundamental para
milhares de estudantes que concluem seus cursos de
graduação ou pós-graduação no exterior e esperam
anos até que as universidades brasileiras concluam o
processo de revalidação. Um absurdo que prejudica,
e muito, nossos cidadãos, especialmente aqueles que
moram na fronteira e acabam estudando em nossos
países vizinhos, mas chegando aqui não conseguem
revalidar em tempo razoável, ﬁcando anos sem poder
exercer a proﬁssão, e pior, ou tão difícil quanto isso, Senador Osvaldo Sobrinho, é a população, muitas vezes,
precisando, e muito, desse serviço, e não conseguindo
tê-lo. Aprovamos o projeto no Senado no início do mês
e ainda não foi sancionado pelo nosso presidente, é
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um apelo que faço para que coloquemos logo em vigor,
criando um rito mais célere para esta revalidação.
As relatorias foram muitas das quais eu participei. Algumas nos deixaram muito honrada, como o
projeto da nossa querida Senadora Patrícia Saboya,
que trata da separação pela Internet, um ganho em
rapidez e celeridade nos já tão dolorosos processos
de separação.
A que mais me deixou orgulhosa é a Medida Provisória da Alimentação Escolar, uma das mais espetaculares ideias do nosso governo, que colocará alimentação
de qualidade para todos os estudantes do ensino público no Brasil; todos, à exceção do ensino superior, terão
uma refeição. E os alimentos terão que ser comprados
da agricultura familiar, especialmente 30%, mas podendo ser 80%, 100%, desde que a agricultura familiar se
organize em cada Município deste País, para que a prefeitura realmente adquira esses alimentos. Também trata
do transporte escolar, capacitação para os trabalhadores
da educação, melhorias na infraestrutura das escolas
através do Programa Dinheiro Direto na Escola. Além
disso, garantirá a compra da produção de agricultores,
como disse, familiares. Quer dizer, além de promover a
educação, fará com que os recursos...
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senadora
Serys...
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Concedo um aparte ao Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Olha, a senhora,
vestida de verde, ﬁca, assim, a esperança do 2010
melhor, melhor que o vermelho. Mas V. Exª merece um
aplauso por dedicar a esse problema, porque é problema. Vou dar a minha contribuição e me oferecer para
ajudar nesse problema de estudante aí. Quando eu
estudava – já faz um bocado de tempo –, chegaram na
minha turma – ﬁz Medicina em Fortaleza – estrangeiros,
eram quase todos da América do Sul. Aí o Ministério da
Educação dividia-os e jogou lá uns quatro, cinco. Eu tive
colegas do Peru, da Bolívia. Queria fazer uma pergunta a V. Exª que está se dedicando, e vou também dar
a minha contribuição. Eles foram bons alunos. Queria
saber: quando eles voltam aos seus países, é aceito
o diploma que eles tiraram aqui? Eu me diplomei com
quatro. Queria uma informação, pois já vi e não está no
contexto. O Chile, sem dúvida, é uma civilização culta
e avançada, e vi com o Embaixador do Chile, Senador
Osvaldo Sobrinho, que me disse que não havia problema
com os brasileiros – os Embaixadores, às vezes, criam
problemas. Ele disse que, no Chile, não havia problema
porque a grande massa que ia para Santiago, para o
Chile, era de pessoas formadas, médicos e odontólogos que tinham nível alto e eram acolhidos lá. Ele disse: “Rapaz, hospital de alto padrão aqui é de médico
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brasileiro, como também clínicas odontológicas”. Quer
dizer, lá estão aceitando. Acho que devia a Comissão
de Educação ter uma subcomissão para se debruçar e
dar essas informações que eu quero. E, no meu tempo,
era assim. Agora, desses que estudaram comigo, os estrangeiros da América do Sul, têm uns dois que ﬁcaram
no Brasil, porque o Brasil é um encanto mesmo. Mas
eu queria saber se, quando eles voltam, têm alguma
diﬁculdade como os brasileiros aqui têm, aqueles que
estão em vários Estados.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – É a questão da equivalência. Eu já vou explicar,
Senador, mas eu só queria terminar essa parte em que
eu falava da agricultura familiar.
Quer dizer, não só a alimentação escolar vai melhorar muito a sua qualidade como a agricultura familiar
vai ser beneﬁciada porque ela vai produzir e vai ter para
quem vender produto de qualidade. Basta que se organize muito bem a agricultura familiar. Foi a forma que
o nosso Governo do Presidente Lula achou realmente
de fazer com que a agricultura, aqueles que praticam a
agricultura familiar, tenham uma qualidade de vida melhorada com os recursos chegando dentro da sua casa
e os recursos ﬁcando, Senador Osvaldo Sobrinho, no
Município, porque o agricultor familiar não vai sair para
gastar em Países distantes, ou em Estados distantes,
ou a Municípios distantes mesmo. A maioria dos recursos ﬁcarão no comércio do próprio Município.
Eu queria tentar responder ao Senador Mão Santa. O nosso projeto diz o seguinte: aqueles que tiverem
a equivalência de currículo de 95% a 100% terão, automática e imediatamente, a revalidação; aquele que tiver
de 75% a 95% de equivalência terá de fazer uma prova;
e aquele que tiver menos de 75% terá de fazer algumas
disciplinas. Está tudo muito bem organizado.
Também não podemos receber pessoas cujo
currículo não tenha nada a ver com o do Brasil, não é,
Senador? O senhor, que é médico, sabe disso.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – A Bolívia tem um
curso de médico-rural de três anos.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco PT – MT)
– São complicadores que poderão ser sanados através de
uma regulamentação. O nosso projeto está desta forma:
acima de 95% de equivalência, imediata revalidação; de
75% a 95%, uma prova; menos de 75%, terá de cursar
algumas disciplinas. Acho isso importante.
Se tivermos um currículo melhor no Brasil, será
exigido dos Países vizinhos, pelos nossos próprios estudantes, que o currículo deles melhore. Se lá tiver um
currículo melhor, será exigido que os nossos currículos
aqui do Brasil melhorem. Acho que isso forçará a melhoria da qualidade dos cursos não só de Medicina.
Concedo um aparte ao Senador Cassol.
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O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Senadora
Serys, eu gostaria também de dar um parecer sobre
tudo o que já foi dito nesta manhã, sobre as coisas
boas que aconteceram neste ano de 2009, desde o
primeiro orador, o nosso Senador Osvaldo Sobrinho,
e agora V. Exª tratando de assunto tão importante. Eu
gostaria de pegar dois ganchos aqui. Primeiro, uma das
boas ações também ontem foi a anistia dos militares
de oito Estados do País, que, numa greve de diversos
anos atrás, foram enquadrados como indisciplinados
dentro de suas instituições, o que estava prejudicando em torno de oito mil militares nesses oito Estados,
inclusive com penas muito pesadas por terem tentado
reivindicar os seus direitos na época. No Estado de
Tocantins não foi diferente. O País todo acompanhou
uma greve dos policiais, que repercutiu em todo o País.
Ontem, foi aprovada, aqui, nesta Casa, a anistia a esses militares. Quero parabenizar todos os Senadores
pelo trabalho que foi feito em benefício dessas pessoas que estavam apenas reivindicando seus direitos.
Eu acho que a hierarquia precisa, sim, ser respeitada,
concordo plenamente com a disciplina dentro das instituições, mas também sabemos que houve uma grande parte de política durante essas concentrações, que
resultaram num processo disciplinar muito forte contra
esses militares. Então, quero parabenizar o Congresso
Nacional, que houve por bem anistiar esses militares
de oito Estados. A segunda coisa que eu queria falar
aqui, de tantas informações que V. Exª passou sobre
trabalhadores, sobre conquistas, é que, há poucos
dias, nesta Casa, houve um pronunciamento em que
se dizia que a nossa lei trabalhista é muito forte, é
muito difícil de ser cumprida, principalmente na área
rural, porque ela tem 246 artigos, se não me falha a
memória, o que a torna muito difícil de ser cumprida.
Inclusive, ela prevê o tamanho do colchão e a distância
que cada trabalhador necessita para dormir. Ora, eu
gostaria de perguntar: será que esse pessoal gostaria de mudar essa lei trabalhista que é tão boa para o
nosso trabalhador para poder economizar espaço de
colchão? Então, ﬁca difícil quando queremos avançar,
queremos as conquistas sociais. O Presidente Lula faz
um esforço danado, o Governo Federal, os Governadores de Estado tentam de toda forma e alguém acha que
o trabalhador ocupa muito espaço porque a nossa lei
trabalhista prevê distanciamento de colchões e largura
de colchões para dormir. É coisa que deixa indignada
qualquer pessoa. E quero chamar para debate este
assunto, porque achei muito grave, fora de si, que alguém possa levantar uma questão dessa. Quero ﬁcar
defendendo nossa lei trabalhista para que não se mexa
em nenhum artigo, sob nenhuma hipótese, porque ela
é boa e está dando proteção ao nosso trabalhador.
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Parabéns a V. Exª por tudo que já esclareceu no ﬁnal
deste ano de 2009.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT) – Obrigada, Senador Cassol. Assino embaixo
do que V. Exª disse, o que não posso repetir porque o
tempo está urgindo.
Eu queria, já me encaminhando para o ﬁnal, dizer
que estou muito orgulhosa de ter relatado essa medida
provisória de que falei, da agricultura familiar, de ônibus
escolar para os professores. Isso me deixou muito orgulhosa, porque esta MP, sem dúvida, é um dos maiores programas de inclusão social, por levar educação
e renda às pequenas localidades, principalmente.
Outra ação legislativa que me deu muito orgulho
pelo resultado foi a nossa participação na Comissão
Especial do Código de Processo Penal. A proposição
inicial, como estava redigida, estava ferindo mortalmente a Lei Maria da Penha, o que causou mobilização
de mulheres do Brasil inteiro. Foram inúmeros pedidos
para atuar na defesa de nossa principal lei de combate
à violência contra a mulher.
Na Comissão, além de Vice-Presidente, fui escolhida sub-relatora de recursos. Aproveitando o gancho, me
autointitulei sub-relatora da Lei Maria da Penha e promovi,
junto com o movimento de mulheres, uma série de discussões, principalmente com a nossa Ministra Nilcéa, com a
Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres,
pelo Brasil afora, para amadurecermos propostas que tornassem a Lei Maria da Penha cada vez mais forte.
O Presidente dessa Subcomissão Especial de Reforma do Código Penal, Senador Demóstenes Torres,
o Relator, Senador Casagrande, e todos os membros
dessa Comissão trabalhamos com muita presteza.
Apresentamos uma série de sugestões e, no relatório ﬁnal, grande parte das nossas emendas foram
acatadas, protegendo a nossa Lei Maria da Penha de
interpretações que pudessem vir a esvaziá-la.
Muito obrigada às nossas promotoras de Justiça,
Lindinalva, Fernanda e Magnólia; ao nosso Promotor
Fausto; à Juíza Adriana, do Rio de Janeiro; ao CFEMEA; à Ministra Nilcéa, enﬁm, a todas e todos que nos
ajudaram a construir a defesa da Lei Maria da Penha
no Código de Processo Penal do nosso País.
Desejo ainda elogiar a atuação do Presidente da
Associação Mato-grossense de Municípios, o Prefeito de Jauru, Pedro Ferreira, e, em seu nome, abraçar
todos os Prefeitos e todas as Prefeitas, Vice-Prefeitos
e Vice-Prefeitas matogrossenses.
Nosso Presidente Pedro Ferreira tem organizado com muita eﬁciência a atuação das prefeituras em
nosso Estado. Fez um brilhante encontro em Cuiabá,
reunindo todos os Prefeitos e Prefeitas de Mato Gros-
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so, no mês de novembro, numa preparação para os
novos desaﬁos.
Por causa da luta das associações de Prefeitos do Brasil e, especialmente, da Associação Matogrossense de Municípios, o repasse do FPM de 2009
foi feito pelo menos igual ao total pago em 2008, de
R$51,3 bilhões.
A União socorreu aqueles Municípios em diﬁculdade, mantendo o nível de repasse do ano de 2008,
que foi recorde, e 17% maior que os de 2007. Por isso
que apresentei o PLS 484, que trata dessa recomposição automática, para evitar todos os transtornos que
essa queda possa vir a acarretar para os Municípios
já tão onerados.
Devo registrar ainda a reunião que participei no
Ministério do Desenvolvimento Agrário com o Ministro
do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel; o ViceGovernador, Silval Barbosa; e o Deputados Federais
Carlos Bezerra, Homero e Wellington Fagundes, discutindo a questão da assistência técnica para Mato Grosso
e conseguimos garantir R$7 milhões para o Estado de
Mato Grosso, especiﬁcamente para a Empaer — também
esteve presente o Senador Osvaldo Sobrinho –, que poderão ser investidos em cursos e todo tipo de assistência
ao produtor, com exceção de contratação de funcionários.
Nesse encontro também ﬁcou estabelecido que o Governo de Mato Grosso encaminharia para o Ministério o
projeto para a nova sede da Empaer, no Estado do Mato
Grosso, estimado em cerca de R$5 milhões.
Mas o Governo do Presidente Lula quer muito
mais a participação dos Estados no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e está
fazendo isto por meio do PLC 219/2009.
O art. 12 desse PLC dispõe sobre a participação
dos Estados no Programa Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar
e Reforma Agrária – Pronater, por meio dos Conselhos Estaduais, ou Distrital, de Desenvolvimento Rural
Sustentável, existentes em todas as unidades da federação e presididos pelos Secretários de Agricultura
ou Desenvolvimento Rural. É de responsabilidade dos
Estados realizar a execução de serviços de Ater por
suas empresas públicas ou órgãos, o credenciamento,
sugestões relativas à programação das ações, entre
outros. Fui a relatora também desse projeto.
No período de 2003 a 2008, foram repassados
R$314.944.776,00 para 27 instituições públicas de Ater.
Esses repasses ﬁzeram parte de uma estratégia de
reconstrução do sistema público de Ater no País e de
fortalecimento das instituições públicas estaduais.
Destaco por último, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, que Cuiabá foi escolhida como uma das sedes
da Copa do Mundo no Brasil, graças a um projeto
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rigoroso e muito bem avaliado pela Fifa. Trata-se de
oportunidade única para melhorar nossa infraestrutura
e capacitar o nosso grande trade para o atendimento
dos padrões internacionais em hotelaria e receptivo
turístico. O nosso aeroporto Marechal Rondon será
ampliado, abandonando o projeto original e dando seguimento a novo projeto, que acompanhará o modelo
dos mais modernos aeroportos do País.
Houve aqui participação muito signiﬁcativa do Governo do Estado, do Governador Blairo Maggi, que atuou
junto com lideranças do Estado de Mato Grosso de forma
decisiva e determinada na busca realmente de compromissos que ﬁzeram com que a nossa capital fosse escolhida
como uma das sedes da Copa do Mundo no Brasil.
Como porta de entrada para os mais belos e cultuados ecossistemas de nosso País, meu Estado tem
tudo para se projetar como destino turístico internacional após a Copa de 2014. Agora precisamos trabalhar,
Senador Osvaldo Sobrinho, que é Senador pelo nosso
Estado de Mato Grosso, de forma incansável, em regime dobrado, no sentido de provar para todos que temos
todas as condições de sediar eventos de grande porte e
receber, com competência, turistas do mundo inteiro.
Com este resumo, Srªs e Srs. Senadores, queridos telespectadores e telespectadoras da TV Senado,
ﬁnalizo este meu pronunciamento desejando às famílias deste imenso Brasil e do meu lindo Mato Grosso
feliz Natal e próspero Ano Novo, lembrando que melhor
que todos os presentes embaixo da árvore de Natal é
a presença de uma família feliz. E, sendo assim, vivam
felizes, como pensou James Dean, aquele sonhador
maravilhoso, “sonhar como se fosse viver para sempre
e viver como se fosse morrer hoje”.
Quero desejar a todos os Srs. Senadores e às Srªs
Senadoras um Natal cheio de esperança e um Ano Novo
cheio de realizações. Aos trabalhadores, aos servidores
e às servidoras do nosso Parlamento, especialmente do
nosso Senado e muito especialmente àqueles e àquelas
que trabalham junto à Mesa Diretora no dia a dia, os
senhores realmente são de uma competência técnica e
de um compromisso político e merecem ser saudados,
todos, um por um. Como não posso fazê-lo, quero saudálos na pessoa da Drª Cláudia, essa ﬁgura ímpar.
Drª Cláudia, a senhora realmente é uma ﬁgura
ímpar no nosso Senado da República.
Eu quero saudar cada mulher deste Senado e
cada um dos servidores, homens também, trabalhadores, dizendo que competência técnica e compromisso
político, não partidário, com esta Casa, os senhores
têm com a relevância que nós precisamos, Senadores,
e merecemos, porque o povo brasileiro nos mandou
para cá, para que desempenhemos a nossa função
com a galhardia necessária para melhorar o nosso
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País no dia a dia. Mas, sem o trabalho dos senhores
e das senhoras, com certeza, nós não conseguiríamos executá-lo.
Parabéns a senhora, e, ao saudá-la, saúdo todas
e todos os trabalhadores do nosso Senado, desejando
aqui e agora, por último, a todos os mato-grossenses
um 2010 com todos os seus sonhos realizados, com
amor esperado e com esperança renovada.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB
– MT) – Parabenizo a Senadora Serys Slhessarenko
pelo belo pronunciamento que fez ao Brasil, no dia de
hoje, por meio da tribuna do Senado da República, e
concordo com todo o seu discurso, principalmente com
aquilo que falou em relação ao nosso Estado de Mato
Grosso. Parabenizo-a por isso.
Convido para usar da palavra o Senador representando o Estado de Pernambuco, pelo DEM, Senador
Marco Maciel, que eu tenho certeza muito nos honrará com o seu discurso, até porque é uma das maiores
experiências desta Casa.
Com a palavra o Senador Marco Maciel.
Enquanto ele chega à tribuna, quero também
parabenizar os Srs. Senadores pelo dia de ontem, em
que tiveram a oportunidade de votar aquela matéria
com relação ao Dnit, valorizando e fazendo justiça aos
trabalhadores daquele órgão.
Parabenizo também o Sr. Diretor-Geral, Dr. Antonio Pagot, e o engenheiro Brito, que faz um grande
trabalho pelo Dnit naquele órgão.
Com a palavra o nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Osvaldo Sobrinho, Srªs e Srs. Senadores, venho falar, hoje, sobre um evento de grande
importância ocorrido há 50 anos. Eu me reﬁro à criação,
ao tempo em que era Presidente da República Juscelino
Kubitschek de Oliveira, da Sudene, Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste.
Falar sobre a Sudene é lembrar, portanto, os idos
de 1959. E a Sudene foi criada por lei sancionada por
Juscelino Kubitschek no dia 15 de dezembro de 1959.
Em 2009, estamos comemorando os 50 anos de
criação da Sudene. Por que chamo a atenção para esse
fato? Porque o Brasil, na década de 1950, na metade
do século passado, era um país muito assimétrico,
desigual, quer do ponto de vista social, quer do ponto
de vista econômico.
O País se dividia em regiões prósperas e em regiões subdesenvolvidas, se assim posso dizer. Se o
Sul e o Sudeste disputavam, como ainda hoje desfrutam, de certa posição na economia brasileira, o Nordeste sobretudo e o Norte viviam com taxas sociais
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próximas das observadas em países africanos não
desenvolvidos.
Se olharmos a História do Brasil, sabemos que
o grande objetivo brasileiro sempre foi descentralizar,
como um dos grandes objetivos da Proclamação da
República, isto é, criar condições para que a Administração não se circunscrevesse exclusivamente no plano
federal, ou seja, concentrado basicamente na capital,
e que pudesse permitir, por intermédio da Federação, fazer com que as regiões menos desenvolvidas
gozassem de incentivo, de estímulos, para construir
uma Nação com desenvolvimento mais uniforme, mais
homogêneo, menos assimétrica.
E a Sudene teve, a meu ver, esse papel importante
para o desenvolvimento da Região Nordeste.
Devo destacar, nesse processo de criação da
Sudene, uma ﬁgura que marcou muito a preocupação
para com o desenvolvimento do Nordeste. Trata-se do
economista Celso Furtado.
Recebi, há dias, um cartão da Senhora Rosa Freire
de Aguiar Furtado, viúva do ilustre homem público Celso
Furtado, que foi inclusive foi Ministro do Governo do Presidente José Sarney. Ela diz: “Caro Senador, tenho a oportunidade de encaminhar-lhe este volume sobre a Sudene”.
Na realidade, é um trabalho muito bem feito que
recorda as ações iniciais para a criação da Sudene e a
sua consolidação feito, e a Drª Rosa Freitas de Aguiar
Furtado se concentrou na preservação da memória de
Celso Furtado.
A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, é uma entidade de fomento econômico
e desenvolvimentista brasileira destinada a promover
ações socioeconômicas à Região Nordeste do Brasil, periodicamente afetada por estiagens, com populações de baixo poder aquisitivo e pouca instrução
educacional.
Sua sede está localizada na cidade do Recife,
Estado de Pernambuco.
O que eu acabo de ler, portanto, é algo que deﬁne o que era o Nordeste à época.
Criado pela Lei nº 3.692, de 1959, o órgão foi
idealizado no governo do Presidente Juscelino Kubitschek, tendo à frente, como já mencionei, o economista Celso Furtado, como parte do programa de
desenvolvimento então adotado. A Sudene tem como
ﬁnalidade promover o desenvolvimento includente e
sustentável na sua área de atuação e a integração
competitiva com base produtiva regional na economia
nacional e internacional.
Antes da criação da Sudene, foi estabelecida pelo
Presidente Kubitschek a chamada Operação Nordeste,
um esforço para deﬁnir prioridades para a região e um
esforço voltado, sobretudo, para a questão da seca, que
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assola periodicamente o Nordeste. É bom lembrar que
no Nordeste o problema não é só a questão da baixa
precipitação pluviométrica, mas sua irregularidade. Às
vezes chove muito em determinado mês e, depois, as
chuvas não se repetem mais adiante, o que leva o agricultor e o pecuarista a conviverem com grande incerteza
em relação à sua safra, à melhoria do seu rebanho.
A Operação Nordeste, a meu ver, começou a
despertar na região o sentimento da necessidade de
fazer com que a região pudesse começar a crescer
com taxas compatíveis com a de outras regiões do
País, sobretudo o Sul e o Sudeste.
Vou ler um trecho desse documento:
Desenvolveu-se na região semi-árida
[leia-se, no Nordeste], na caatinga, uma economia inadequada ao meio, extremamente
vulnerável à seca. O primeiro objetivo deve ser,
portanto, criar ali uma economia resistente à
seca. Para isso teremos de conhecer melhor
a região, seus recursos de água superﬁcial e
subterrânea, sua ﬂora, e teremos que mobilizar o crédito e a assistência técnica. [...] A
reorganização da economia da caatinga criará excedentes populacionais que deverão ser
absorvidos alhures. Daí a necessidade de incorporar novas terras ao Nordeste, de deslocar
sua fronteira agrícola.
Esse foi um projeto que consistia em deslocar
a população para zonas úmidas, inclusive para o Estado do Maranhão, criando assim condições de gerar
oportunidades de emprego e renda para as pessoas
que viviam no semi-árido nordestino.
Prossigo:
A reorganização da economia da caatinga
criará excedentes populacionais que deverão
ser absorvidos alhures. Daí a necessidade de
incorporar novas terras ao Nordeste, de deslocar sua fronteira agrícola. Podemos incorporar ao Nordeste precisamente aquilo que
lhe falta: terras úmidas, terras com invernos
regulares. A terceira linha de ação é a de um
forte aumento dos investimentos industriais
na região. É a linha da industrialização. Mas
não será possível seguir essa linha de ação
no setor industrial se não resolvermos outro
problema – o do abastecimento de alimentos
nas zonas urbanas.
Essas palavras são de Celso Furtado no documento intitulado A Operação Nordeste.
O fato é que a criação da Sudene representou
para o Nordeste um caminho, a meu ver, extremamente
importante para que reduzíssemos as desigualdades
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interespaciais e inter-regionais, muito visíveis em nosso País. Sabemos que o País é extremamente grande,
inclusive territorialmente, e que, portanto, não é fácil
tecer políticas que assegurem um desenvolvimento
homogêneo de modo geral.
O Nordeste, com a Sudene, conheceu novos momentos de crescimento e desenvolvimento não somente
na área do setor primário, da agricultura e da pecuária,
mas também – como lembrava Celso Furtado nesse
documento que acabei de ler – seria necessário cogitar
a industrialização. Então, foi estabelecida uma política
de incentivos ﬁscais e atraídos investimentos do SulSudeste e do exterior para o Nordeste. É importante,
portanto, mencionar esse fato.
O Nordeste viu, na ﬁgura de Celso Furtado, um
intelectual, um pensador, mas também um grande executivo, o que muito contribuiu para que pudéssemos
dar passos mais signiﬁcativos.
Há um documento intitulado A luta pelo Nordeste e a estratégia da Sudene, publicado em A Defesa
Nacional, em 1962, que fala dessa questão e lembra
que essa não é uma luta de agora:
Ainda no Império foram criadas comissões
técnicas para enfrentar as crises sociais decorrentes das então chamadas “secas do Ceará”,
e os primeiros grandes açudes públicos tiveram
sua construção iniciada no século XIX.[...]
A criação da Inspetoria de Secas, de
1909, resultou ser um ato de grande alcance,
mas teve como causa imediata o desejo de
tranquilizar a opinião pública, que já então se
impacientara com a sucessão de relatórios e
promessas logo esquecidas.
Mais adiante diz o texto que estou lendo e que
trata da questão nordestina:
[...] não podemos fugir à realidade que aí
está, não obstante esse esforço, o Nordeste
não encontrou o caminho do desenvolvimento,
pelo contrário, com a população, cresceram a
pobreza e a fragilidade social, transformandose a região na mais vasta zona de miséria do
hemisfério ocidental.
Sr. Presidente, o que importa portanto considerar,
o que singulariza a Sudene é que nela a técnica e a
política não estão isoladas em dois planos distintos. De
seu Conselho Deliberativo, que era um grande fórum
político – eu diria até que era quase um poder legislativo do Nordeste –, participaram governadores de nove
Estados, autoridades essencialmente políticas.
Esse fórum permitiu fazer com que novas ideias
surgissem com relação ao desenvolvimento da região.
E podemos, hoje, dizer que o Nordeste cresce a taxas
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mais altas, mas ainda as desigualdades sociais são
muito evidentes.
Urge, portanto, que repensemos a questão nordestina. Considero importante a aprovação pelo Senado
Federal de uma proposta de emenda constitucional, cujo
primeiro subscritor é o Senador Demóstenes Torres, no
sentido de que a caatinga e o cerrado sejam incluídos na
Constituição Federal como biomas que devam merecer a
proteção do Governo Federal. Acredito que essa PEC já
aprovada em primeiro turno no Senado, e posteriormente
na Câmara, vamos avançar no sentido de dar incentivos
mais vigorosos ao desenvolvimento do Nordeste.
Como se sabe, em 2001 foi extinta a Sudene e
criada a Adene. Posteriormente, lei complementar de
2007 recriou a Sudene, havendo, contudo, o Presidente
da República, ao sancionar o respectivo projeto, aposto
muitos vetos, o que praticamente levou a que a Sudene
não retomasse os seus níveis de ação.
Não devemos e nem podemos, portanto, deixar
de reivindicar que o Nordeste venha a merecer uma
maior atenção por parte do Governo Federal.
Outro documento que reputo extremamente importante, de elaboração por parte de um grupo de trabalho criado pelo então Superintendente da Sudene,
Celso Furtado é Uma Política para o Desenvolvimento
Econômico do Nordeste, datado de 1959. Nele estão
expostas diretrizes ainda hoje extremamente atuais.
Ao tempo em que fui Governador de Pernambuco, ﬁz
uma reedição desse documento, cujas muitas políticas
sugeridas ainda não foram efetivadas. Daí por que eu
espero que nós possamos encontrar meios e modos
para que a região nordestina venha a crescer a taxas
mais altas, criando condições, portanto, para termos
um País menos desigual.
Por ﬁm, gostaria de mencionar que considero
importante que seja anexado às palavras que estou
pronunciando, gostaria de solicitar que seja incluído
como apenso ao meu discurso, texto do documento intitulado: “O Nordeste e a Saga da Sudene 1958-1964”.
Trata-se de obra publicada pelos arquivos Celso Furtado nº 3 e que, de alguma forma, é resultado de um
trabalho que vem sendo feito pela Drª Rosa Freire de
Aguiar Furtado, viúva de Celso Furtado e que tanto tem
contribuído para que se mantenha acesa a chama do
seu trabalho, sobretudo para que as grandes questões
nordestinas não sejam esquecidas.
Espero portanto, Sr. Presidente, que possamos
avançar nesse campo e dar ao Nordeste aquilo de
que tanto precisa.
Estimo que, quem sabe na próxima sessão legislativa, que se instalará em 1º de fevereiro do próximo
ano, apreciemos esses vetos apostos pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Com a rejeição desses ve-
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tos, vamos criar condições para o fortalecimento da
Sudene e também de outras instituições de políticas
regionais, como é o caso, por exemplo, da Sudeco, da
Sudam ou da Sudesul,. Então, por meio da rejeição
desses vetos, possamos robustecer os instrumentos
de desenvolvimento regional.
Sr. Presidente, com a proclamação da República, em 1889, deixamos de ser um Estado unitário e
passamos a ser uma Federação. E federação rima
com descentralização. O País é muito grande e não
pode ser governado de forma concentrada apenas
no Governo Federal. É fundamental descentralizar
ações. Nesse sentido, a Constituição de 1988 deu um
grande passo quando admitiu que, além dos Estados
e do Distrito Federal, são também entes federativos
os Municípios. O que levou o grande jurista e ﬁlósofo
Miguel Reale a dizer que, a partir da Constituição de
1988, começamos a praticar um federalismo trino, o
que signiﬁca dizer que a Federação não é composta
apenas pela União e Distrito Federal, mas também
pelos Estados e Municípios.
Ainda não há no Brasil e talvez por parte de muitos dirigentes governamentais essa consciência de que
urge fortalecer a Federação, urge fortalecer instituições
que descentralizem a forma de governar o País.
Acho isso fundamental para que possamos ter
um desenvolvimento compatível com as nossas possibilidades. O Brasil tem tudo para ser um grande País e
acho que o será ainda nestes tempos, mas vai depender e muito da compreensão de que urge fortalecer a
federação, e fortalecer a federação tem, obviamente,
de prestigiar as instâncias federativas, das mais importantes do plano federal até as municipais.
Então, Sr. Presidente, quero dizer, mais uma vez,
do nosso reconhecimento ao trabalho que a Sudene
desempenhou e aproveitar a ocasião para chamar a
atenção para a necessidade de rejeitarmos os vetos
apostos ao projeto votado pelo Congresso Nacional e
encaminhado à Presidência da República.
Acredito que, com a rejeição desses vetos, a Sudene
recuperará o seu prestígio e criará condições para que o
desenvolvimento da região ocorra de forma mais acelerada. É fundamental também que incorporemos a esse
esforço a necessidade de investir mais em educação.
Já houve quem dissesse, não sem razão, que
saber é poder. Então, não podemos pensar que vamos
melhorar o País sem que se tenha uma consciência
muito aguda de que é fundamental investir em educação, não somente na educação formal, mas também no
desenvolvimento cientiﬁco e tecnológico, em questões
de inovação, porque essa é a grande demanda com
a qual convive o mundo do século XXI, deste terceiro
milênio da Era Cristã. Daí, considero importante que
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tenhamos a consciência de investirmos, cada vez mais,
em educação, ciência e tecnologia, sobretudo nas áreas mais carentes, justamente aquelas que estão mais
distantes do núcleo de decisão do Governo Federal.
Portanto, Sr. Presidente, nobre Senador Mão Santa,
diria a V.Exª que é também nordestino, que precisamos
estar atentos a essas questões essenciais para que o
Nordeste e regiões que tenham problemas semelhantes
possam ser devidamente prestigiados e venham a merecer a atenção mais determinada do Governo Federal.
Enﬁm, estamos terminando o ano, a sessão legislativa. Novamente estaremos aqui reunidos no dia
1º de fevereiro de 2010, que será o último ano da atual
legislatura. Então, é fundamental que nos concentremos
no esforço de prestigiar políticas para o Nordeste,
Na busca da construção de um desenvolvimento
mais compatível com as aspirações do povo brasileiro
e de modo especial daqueles que sofrem as agruras
da seca, das irregularidades climáticas, portanto, e daqueles que têm menor nível de desenvolvimento e que
padecem com problemas graves, inclusive no que diz
respeito a melhoria da renda e geração de emprego.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
Ouço com prazer o Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – V. Exª
agora no fechar do seu pronunciamento ressaltou a importância da educação nesse. E considero V. Exª um dos
Senadores mais estudiosos desta Casa, porque estuda
todos os assuntos em relação à legislação e a tudo que
se refere a ela e é membro da Academia Brasileira de
Letras também, um homem de grandes conhecimentos. Eu gostaria que os brasileiros que estão lhe vendo
levem bem a sério essa aﬁrmação de V. Exª, para entenderem que quando V. Exª aﬁrma isso é porque sabe
da importância de se ter o conhecimento. V. Exª só está
honrando esta Casa e este País, exercendo mandatos
políticos porque é um homem sábio, tem conhecimento
e o povo de Pernambuco reconhece isso, além de ser
um homem honrado. A todos os pernambucanos que
eu pergunto sobre V. Exª, todos aﬁrmam que nunca
ouviram falar de uma só atitude sua, uma só ação que
não merecesse o respeito e não fosse de acordo com
os seus princípios cristãos, os seus princípios de moral
cristã. Eu gostaria também de me associar ao discurso
de V. Exª e dizer que nós, da Região Norte e Nordeste,
realmente precisamos tornar esses órgãos fortes para
compensar e diminuirmos as diferenças entre os Estados. Tem um passo agora que está sendo dado que não
tem nada a ver com isso aí. As leis são feitas mas geralmente são feitas focando o Cone Sul. A lei da cultura
Rouanet praticamente nunca teve nada que beneﬁciasse

680
DEZEMBRO73327
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

a Região Norte. Está se tentando. O vale cultura vai ser
uma forma de democratizar mais os recursos da cultura. São passos que têm que ser dados – e realmente é
difícil a gente achar os caminhos para tornar tudo igual,
porque existe a briga do interesse econômico. Os mais
fortes não querem que os mais fracos ﬁquem fortes. É
dentro do nosso próprio País, entre os Estados, e entre
as nações também acontece isso. Mas eu gostaria só
de dizer que também desejo feliz Natal e um próspero
ano novo a V. Exª e para todos os pernambucanos e
dizer que muito me honra trabalhar com V. Exª aqui, e
tenho certeza que o Brasil se sente honrado com a vossa
presença e continuará se sentindo com sua presença,
se Deus quiser, na próxima legislatura.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Augusto Botelho.
Gostaria de fazer um comentário sobre a questão
da educação, a que V. Exª se referiu. Tive oportunidade de conviver, ao longo dos anos aqui, no Congresso
Nacional, com o Senador João Calmon, que era, posso
dizer assim, um dos grandes apóstolos da educação, ao
lado de Darcy Ribeiro, Paulo Freire e tantos que poderia
citar. O Senador João Calmon sempre me comentava
que não havia no Brasil consciência da importância da
educação. A educação era sempre levada um pouco
em segundo plano, quando, na realidade, os países que
mais se desenvolveram foram aqueles que investiram
com determinação na questão educação.
Um dia, ele, um pouco frustrado, pois não conseguia avançar muito com essas conquistas, comentou
o seguinte: Olha, quando leio os jornais, observo que
as notícias sobre educação só saem depois da página
policial. Quer dizer, já saem no ﬁm do jornal. É muito
difícil trazer o debate da educação para a primeira página. Ele foi o autor da chamada Emenda Calmon, que
estabeleceu, pela vez primeira na história do Brasil, a
vinculação de recursos para a educação.
Penso que o ajudei também nessa jornada, porque,
após a aprovação da emenda constitucional pela qual ele
tanto lutou, depois da promulgação dessa emenda, ele
deparou com a diﬁculdade da sua implementação, porque o Ministério do Planejamento opinara que a emenda
constitucional precisava de lei que a regulamentasse e
com isso demorou quase dois anos para que entrasse
em vigor a chamada Emenda Calmon.
Trabalhei nesse sentido, porque na época estava
como Ministro da Educação. Fizemos uma reunião de
Líderes da Câmara e do Senado. Houve unanimidade de pensamento com relação a esse assunto. Saiu
a lei e ﬁnalmente a Emenda Calmon foi devidamente
regulamentada.
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Com a nova Constituição de 1988, novos apoios
foram dados a essas políticas. Mas, enﬁm, isso não
é essencial.
Daí por que lembro mais uma vez Francis Bacon,
um economista – dizem que é o pai da Ciência moderna – que cunhou a frase “saber é poder”.
Quer dizer, os países que mais se desenvolveram foram aqueles que trabalharam muito a questão
da educação ligada, obviamente, à questão da ciência
e da tecnologia, da inovação.
Eu agradeço ao nobre Senador Augusto Botelho o
generoso aparte que ele me ofereceu, produto de uma
velha amizade que temos. Tive a oportunidade de ser
colega de seu pai na Câmara dos Deputados, um excelente Parlamentar. Por isso, estamos mais uma vez juntos,
agora com o ﬁlho cumprindo um excelente mandato, aqui
representando o Estado de Roraima, que também precisa contar com uma maior atenção do Governo Federal,
para que não seja um estado, como dizem os franceses,
là-bas, esquecido, longe, distante; mas um Estado a merecer as atenções do Governo Federal, para que sejamos
um País mais uniforme e menos desigual.
Ouço agora o nobre Senador Cassol.
O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – Eu quero
parabenizar V. Exª, Senador Marco Maciel, pelo tema
tão importante que está sendo debatido nesta manhã
e dizer que poder trabalhar com V. Exª, que é uma
referência da política nacional, é um orgulho muito
grande pra mim...
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado a V. Exª.
O Sr. Sadi Cassol (Bloco/PT – TO) – ... que venho de um Estado ainda em desenvolvimento, da Região Norte, como Suplente de Senador, de ter oportunidade de compartilhar, nos nossos dias, com ﬁguras
tão especiais como é V. Exª nesta Casa e pelo País.
E também, aproveitando o tema que está sendo discutido aqui, lembro que o nosso Prefeito da Capital
de Palmas, Raul Filho, implantou a escola de tempo
integral, onde as escolas têm mais de 10 mil metros
construídos cada uma, tornando-se uma referência
onde há 60 modalidades de esportes, de cultura, enﬁm, o aluno escolhe aquilo que ele quer fazer, e agora,
no últimos dias, foi implantado também o atendimento
odontológico, com gabinete dentário dentro da própria
escola. Então, isso que V. Exª está levantando aqui e
informando é de extrema importância. Quero dizer também que gestores públicos – como o nosso Prefeito
Raul Filho, da Capital de Palmas, vem fazendo –, com
certeza, farão com que os dias de amanhã serão bem
melhor para a nossa população. É no ensino, é na escola, que a gente faz investimento. Quem não investe
na educação gasta na segurança, que é bem diferente.
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Então, é preciso investir na educação. Parabéns pelo
tema tão importante.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Nobre
Senador Sadi Cassol, eu quero agradecer ao aparte
de V. Exª. Vejo que V. Exª corrobora com o sentimento, que é o pensamento de todo o Senado Federal,
no sentido de se investir em educação e na chamada
educação integral; quer dizer, como se faz na Europa, na Ásia, nos países, enﬁm, mais desenvolvidos.
Eles são justamente aqueles que investiram mais em
educação, fazendo com que as crianças cheguem na
escola cedo, permaneçam durante o dia. Isso explica
o grande salto que hoje desfrutam países de altas taxas de PIB, como consequência do desenvolvimento
do trabalho voltado para a educação.
Especialistas, inclusive, por exemplo, Aloísio Araújo, têm dito, com muita propriedade, que, depois de
certa idade, a escola não recupera mais. Se a criança
é encaminhada depois de 4 anos para a escola, já não
vai ter o mesmo desempenho das que foram mais cedo
paras as creches etc.
É decisivo começar essa batalha da educação na
criança o mais cedo possível. A partir daí, enﬁm, é possível revelar novos talentos e criar condições para que,
sendo uma boa educação, uma boa formação, o País
cresça como desejamos: atento a tudo que reclama para
a questão social e, de modo especial, para a questão
central que é a educação. Portanto, não podemos deixar
de insistir nesta questão, que é a base de tudo.
A Srª Viviane Senna, que tem um trabalho muito
forte na área de educação, diz que “na educação lentidão
é retrocesso.” O que ela quer dizer com isso? Que se dá
ênfase à educação, mas se essa ênfase é dada de forma
muito lenta signiﬁca um retrocesso, uma perda de tempo,
no sentido de acolher, na escola, na pré-escola ou na
creche, pessoas para se habilitar adequadamente.
Sr. Presidente, encerro as minhas palavras fazendo
votos de que possamos ver a Sudene, novamente, merecendo a prioridade que o Nordeste reclama e, ao mesmo
tempo, gerando no País a consciência de que a educação
é essencial. Sempre penso que a questão da educação
pressupõe que haja uma consciência da sua prioridade.
Uma vez o Presidente John Kennedy disse, com
muita propriedade, que “governar era administrar pressões”. Quando ele expressou esta concisa sentença,
penso que ele quis chamar a atenção para o fato de
que é necessário gerar uma consciência. Quando o
povo gera uma consciência da prioridade “x”, numa
sociedade democrática geralmente isso ocorre e é o
que precisa ocorrer em nosso País, uma consciência
da importância da educação. Porque, a partir daí, se
terá a certeza de que o País dará um grande salto,
um salto qualitativo muito importante. Enﬁm, o grande
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salto que precisamos dar é justamente esse, porque o
mundo vai se dividir entre as nações que sabem e as
nações que não sabem, conforme dissera certa feita
o cientista político italiano Norberto Bobbio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, nobre
Senador Mão Santa, e agradeço o tempo que V. Exª
me permitiu usar para defender as ideias do interesse
da nossa região, o Nordeste brasileiro.
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Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCO MACIEL EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno)
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Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Osvaldo Sobrinho deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Este é o Senador Marco Maciel, que representa o
Estado de Pernambuco, o DEM. Um dos valores da
melhor ética na história da democracia no Brasil. Ele
engrandece não só o Senado da República, ele engrandece a democracia brasileira e simboliza o Senado
como os pais da Pátria.
Marco Maciel fez uma homenagem à Sudene,
que acaba de completar 50 anos, tendo sido criada
pelo sonho de Juscelino Kubitschek, que foi buscar o
técnico Professor Celso Furtado.
Juscelino Kubitschek, na sua visão de futuro, imaginou um tripé de desenvolvimento. Ele industrializou o
sul, com a motoindustrialização, até chegar à construção e o País se orgulhar dos aviões que constrói. Encravou no centro do País Brasília, interiorizando o País,
que era apenas Rio e São Paulo, e colocou no Nordeste
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste,
a Sudene, para tirar as diferenças regionais.
Naquele tempo, Marco Maciel, a diferença entre
o maior salário e o menor, a diferença de renda per capita era de oito vezes entre o sul e as cidades pobres
do Piauí e do Maranhão. O sonho de Juscelino não
se realizou, Senador Acir Gurgacz. Hoje a diferença é
maior. A maior renda per capita é a de Brasília, essa
ilha da fantasia. Cidades pobres do Piauí e do Maranhão têm uma renda per capita dez vezes menor. Quer
dizer, aumentou a diferença.
E a Sudene foi reestruturada. O Relator foi Antonio Carlos Magalhães. Um belíssimo trabalho! Mas Sua
Excelência o Presidente da República, talvez inspirado
por aloprados hoje, vetou. Então, tirou a perspectativa
de funcionamento da Sudene. Este Congresso não teve
a altivez de derrubar o veto de Sua Excelência presidencial. Ele dissertou sobre isso e sobre a esperança
de que no ano que vem possamos ter essa coragem,
que é até uma ajuda ao Presidente Luiz Inácio, que é
nordestino, no sentido de corrigir esse seu erro.
No ﬁm, ele atesta a sabedoria do ﬁlósofo Francis
Bacon: “Saber é poder”.
Convidamos para usar da palavra Acir Gurgacz,
que representa Rondônia e chega ao Senado com um
passado empresarial vitorioso e desbravador de sua
família, que construiu este País gigante. Não é essa
história de “nunca antes”, não. Foi muito antes. Aqui,
há uma das histórias: Abrindo Caminhos. Falávamos de
Sudene 50 anos. Aqui, abrindo caminhos, os primeiros
40 anos da Eucatur traduzem a grandeza de todos que
se dedicaram ao sistema de transporte do Brasil.
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Voltaremos a Juscelino Kubitschek, o inspirado.
Então, houve o antes. Não é esse negócio de “nunca
antes”. Houve o antes. Juscelino Kubitschek governou
sua cidade, Belo Horizonte, Capital do seu Estado.
Governou Minas e o Brasil. Ele tinha em mente um
binômio: energia e transporte.
Então, não foi só Juscelino. Foram muitos, muitos,
muitos, como a ﬁrma Eucatur, que chega aqui representada pelo Acir Gurgacz. Ele doou à Mesa Diretora um livro
que ilustra toda a história heróica dos homens que ﬁzeram
o desenvolvimento do transporte. Então, teve o antes. E o
antes era, vamos dizer, valorizado por Juscelino, que governou com o binômio energia e transporte.
V. Exª pode usar da palavra pelo tempo que achar
conveniente.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
bem, Sr. Presidente, que cumprimento com muita satisfação neste dia de hoje, assim como cumprimento
também os senhores e as senhoras Senadoras.
E muito obrigado pela sua referência ao nosso trabalho na Amazônia, principalmente no Estado
de Rondônia. Com relação à história desta empresa,
da Eucatur, da nossa família, é uma história que se
confunde com a história de Rondônia. Ela faz parte
da migração, do nosso Estado de Rondônia, do crescimento do nosso Estado de Rondônia, ela faz parte,
realmente, dessa grande reforma agrária que foi feita
em Rondônia por todos os brasileiros, assunto que já
tive a honra de abordar aqui, em outro momento.
Mas sempre é muito importante colocar a importância da migração das pessoas do Brasil inteiro para o
nosso Estado de Rondônia, pessoas que vieram para
integrar o Estado de Rondônia naquele momento difícil
da Nação brasileira, que precisava ocupar a Amazônia. E a população, principalmente sulista, atendeu o
chamamento do Governo Federal e foi então ocupar
aquele Estado – que hoje é um grande Estado – através
daqueles assentamentos que hoje se transformaram
em grandes cidades do Estado de Rondônia e que
passam já a ter uma produção grande de alimentos,
não só para o Estado, mas para todo o País, e também exportando já.
Estamos encerrando mais um ano. Logo entraremos no recesso parlamentar, e, antes de nos despedirmos, quero fazer um breve balanço dos 40 dias
em que desfruto o convívio de V. Exªs nesta Casa, representando o meu Estado de Rondônia.
Primeiramente, quero agradecer a acolhida, a
presteza e a receptividade dos meus pares, em especial do nosso Presidente Sarney, do Presidente Mão
Santa, do nosso Líder do PDT, Osmar Dias, dos servidores em geral, principalmente os do meu gabinete, e
do corpo técnico desta Casa, que me deixaram muito à
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vontade para iniciar, com segurança, a minha atuação
parlamentar e trabalhar, com aﬁnco, na defesa dos interesses dos rondonienses e da Nação brasileira.
Como assumi o mandato já ao ﬁnal do ano, o
tempo foi uma diﬁculdade a mais a ser transposta para
assegurar, através de emendas parlamentares e outras
ações, junto ao Governo Federal, algumas melhorias
para o meu Estado.
Nesse aspecto, quero destacar aqui o apoio de
toda a Bancada federal do meu Estado, que soube se
unir em torno dos projetos do interesse de nossa gente
e, dessa forma, conseguiu inserir obras importantes
para Rondônia no Orçamento da União para 2010.
Essa é mais uma mostra de que, quando os políticos se unem, quem ganha é a população.
Quero agradecer também o apoio do Governo Federal ao meu Estado, em especial a atenção dispensada
pelo Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, Presidente de honra
do meu partido, PDT, que, através de suas ações pautadas em seriedade, consegue, com efetividade, fazer com
que sejam gerados mais empregos e, consequentemente,
mais renda para a população de nosso País.
Não posso deixar de frisar ainda o imprescindível apoio do nosso Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, que assegurou obras importantes para o
nosso Estado, tais como a duplicação da BR-364, no
perímetro urbano de Ji-Paraná. É uma conquista muito
importante e que vai ajudar muito não só o Município
de Ji-Paraná, todos do Estado de Rondônia, mas todos
aqueles que ali transitam, ou seja, todos que vão para
Amazonas, para Rio Branco, que chegam até o Caribe,
que vão futuramente para o Pacíﬁco, que passarão por
essa rodovia que será duplicada e que é muito importante para nós, Ji-Paranaenses.
Destaco, Srªs e Srs. Senadores, que, ao contrário
de outras épocas quando o Norte do País era uma região
esquecida e sem grandes investimentos do Governo Federal, hoje, Rondônia e os demais Estados da Amazônia
Legal são atendidos com grandes obras estruturantes que
alavancam o progresso da região e de nosso País.
Obras contempladas pelo PAC, como as usinas
hidrelétricas do rio Madeira, a rodovia do Pacíﬁco, a
reconstrução da BR-319, dentre outras, estão transformando o perﬁl socioeconômico de Rondônia.
Neste particular, são louváveis os esforços do
Presidente Lula e da Ministra Dilma, que nos tem dispensado especial atenção.
Com a efetivação dos investimentos do PAC, somados à adoção de uma política ambiental e agrícola
que precisa ser implantada com urgência para atender
às necessidades dos produtores rurais, Rondônia terá
sua base econômica fortalecida no agronegócio e na
agricultura familiar e terá condições de se transformar
num grande polo exportador de alimentos do País.
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Eu não poderia deixar também de vibrar com a
aprovação da PEC da transposição, a PEC nº 60, de
2009, Presidente, de autoria da nobre colega Senadora
Fátima Cleide, que hoje nos representa em Copenhague, naquela importante reunião – e esperamos que
tenha um desfecho importante para o meio ambiente
mundial. Enﬁm, foi aprovada nesta Casa essa PEC,
que é uma proposta que trata da transferência parcial
da folha de pagamento do Estado de Rondônia para a
União, e contou com o trabalho incansável de eminentes
Parlamentares que conseguiram unir toda a Bancada
estadual e ainda arrebatou o apoio de Parlamentares
de todos os Estados da União.
A aprovação dessa PEC representa um marco
para o Estado de Rondônia e seus cidadãos. Ela repara
uma injustiça histórica e permitirá uma folga nas contas do Estado, possibilitando ao governo aplicar esses
recursos em setores mais carentes de investimentos,
como saúde, educação, segurança e infraestrutura ou
ainda na reposição salarial daqueles servidores que
permanecerão nos quadros do Estado.
Seria uma maneira justa de usar esse recurso,
Presidente, que vai ser economizado com a transferência dos servidores para a União, utilizar essa sobra
para ajudar aqueles servidores que continuarão nos
quadros estaduais.
Agradeço e agora quero somar minhas forças
nessa causa. Para tanto, já conversei com o Ministro
do Planejamento, Paulo Bernardo. Tivemos, esta semana, uma reunião com o Secretário Executivo João
Bernardo, no Ministério do Planejamento, junto com
toda a Bancada federal, no sentido de implementar
essa transposição. Juntamente com sua equipe técnica, trabalha no sentido de tornar mais ágil o processo
de enquadramento desses servidores. Creio que, em
breve, a transposição será feita.
Nesse curto período, também travamos uma luta
pelo trabalhador rural de Rondônia, que hoje enfrenta
sérias diﬁculdades para continuar no campo diante da
ausência de uma política de regularização fundiária para
a Amazônia que contemple a sua diversidade diante
do rigor da legislação ambiental e da falta de critérios
e de ﬂexibilização por parte dos órgãos ambientais.
Esses são os principais entraves para o desenvolvimento sustentável do nosso Estado.
Em síntese, nesses quarenta dias de atuação
parlamentar no Senado, trabalhei pelo Estado de Rondônia, pela nossa gente e quero agradecer de coração
o apoio que tenho recebido de muitas pessoas aqui
nesta Casa e lá no meu Estado de Rondônia.
Espero que, em 2010, possamos caminhar ﬁrmes na
aprovação de projetos importantes para Rondônia e para
o Brasil. Combateremos com veemência a corrupção, mal
que tem que ser extirpado da política brasileira.
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E, por ser 2010 um ano eleitoral, os brasileiros terão
a oportunidade de antecipar, nas urnas, os benefícios que
serão trazidos com a aprovação do Projeto Ficha Limpa,
que tramita na Câmara dos Deputados, mas que, infelizmente, não poderemos aprovar ainda este ano.
Uma nação forte se constrói com políticos comprometidos com a coisa pública e com a coletividade,
o que é comum nesta Casa.
Portanto, neste Natal, vamos nos inspirar no verdadeiro sentido dessa data, que é o surgimento da luz
de Jesus Cristo para iluminar o nosso caminho e promover a união entre os povos.
Quero mais uma vez agradecer a cordialidade
com a qual fui recebido nesta Casa pelo Presidente
José Sarney, pelos colegas, pelos pares Senadores
que nos receberam e mais uma vez, também, ao corpo técnico desta Casa, toda equipe do meu gabinete.
Quero desejar a todos desta Casa, aos rondonienses,
ao povo brasileiro um feliz Natal. Que tenhamos um
2010 próspero, com muita saúde, com muito investimento na educação, que é realmente muito importante.
A alavanca do crescimento no nosso País passa pelo
investimento na educação. Entendo que isso é muito importante para a estruturação, para que o Brasil
consiga avançar cada vez mais no melhoramento da
qualidade de vida do povo brasileiro.
Presidente, era isso que tinha a dizer. Muito obrigado. Até a próxima se Deus quiser.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador Acir Gurgacz, do PDT, representante de Rondônia.
Convidamos agora para usar da palavra, nesta
sessão que faz parte da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, 18 de dezembro, sexta-feira,
continuação da 257ª sessão deliberativa ordinária do
Senado da República do Brasil, como orador inscrito,
o Senador Sadi Cassol.
Sadi Cassol é do Partido dos Trabalhadores e representa o mais novo Estado brasileiro, o pujante Tocantins.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Estimado Presidente Mão Santa, demais Senadores e
Senadoras, nesta manhã de sexta-feira, gostaria de
comunicar à Casa que protocolei, no dia de ontem,
três emendas legislativas que quero levar ao conhecimento dos Senadores e Senadoras e também da
população em geral.
Comunico à Casa que estou apresentando junto
à Mesa três proposições legislativas versando sobre
temas que reputo da maior relevância e para os quais
solicito atenção dos meus nobres Pares.
A primeira delas refere-se a um assunto que já
abordei há algumas semanas desta tribuna, que é o
seguro obrigatório DPVAT.
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Na minha avaliação, o DPVAT apresenta inconsistências na sua concepção e desvios de ﬁnalidade
na sua destinação. Instituído pela Lei nº 6.194, de 19
de dezembro de 1974, o seguro de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre
confere às vítimas de acidente de trânsito o direito a
reembolso de despesas médicas e a indenização no
caso de morte ou invalidez permanente.
Por se tratar de um seguro, seu regime jurídico deve
atender ao disposto no Decreto-Lei nº 73, de 21 novembro
de 1966, que “dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados, regula as operações de seguros e resseguros
e dá outras providências”. O Decreto-Lei criou o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), ao qual foram
atribuídas competências para gerir o setor.
Embora não tenha competência para tanto, o
CNSP determinou o repasse de parcela signiﬁcativa
dos recursos do DPVAT para entidades do setor, como
a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a
Fundação Escola Nacional de Seguros (Funenseg).
Para além, embora o seguro seja administrado em
regime de monopólio por apenas uma seguradora – a
Seguradora Líder –, o CNSP determinou o pagamento
de 8% a título de corretagem.
Segundo dados da Seguradora Líder, esses repasses
foram da ordem de R$43 milhões em 2005; R$65 milhões,
em 2006; e R$83 milhões, em 2007. Em 2008, último ano
para o qual há dados disponíveis, foram repassados R$105
milhões, correspondentes a aproximadamente 2,27% dos
prêmios arrecadados, dos quais R$53 milhões para a Susep e R$52 milhões para a Funenseg.
Considerando-se, entretanto, que 45% da arrecadação é destinada, por lei, ao Fundo Nacional de
Saúde e 5% ao Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), conclui-se que os repasses à Susep e à
Funenseg absorvem 4,54% do valor que deveria ser
destinado ao pagamento de indenizações.
Essa destinação de recursos para entidades
alheias à gestão do seguro é injustiﬁcável. A distribuição
de recursos a título de corretagem é particularmente
contrária ao princípio da moralidade, consagrado no art.
37 da Constituição Federal, uma vez que essa atividade não é prestada, pois há somente uma seguradora
autorizada a atuar nesse segmento.
Nenhuma norma legal atribui ao CNSP a competência para determinar, na destinação de recursos
de prêmios de seguros, qualquer ﬁm alheio ao pagamento das respectivas indenizações e à remuneração
das empresas seguradoras.
Assim, tendo em vista que o Congresso Nacional é competente, nos termos do art. 49, inciso V, da
Constituição Federal para “sustar os atos normativos
do Poder Executivo que exorbitam o poder de regular
os limites da delegação legislativa”, estou propondo
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projeto de decreto legislativo com o objetivo de sustar
as resoluções do Conselho Nacional de Seguro Privado que autorizam os repasses indevidos de recursos
do DPVAT para a Susep e Funenseg.
Outro projeto que estou apresentando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diz respeito à proposta
de alteração da lei complementar que institui o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de modo a
deﬁnir o local de cobrança do imposto incidente sobre
serviços relativos a cartão de crédito.
Esse é outro tema ao qual tenho me dedicado. As
transações comerciais realizadas com o uso de cartões de crédito e de débito alcançam cifras bilionárias.
Esses meios de pagamento modernos, chamados de
“dinheiro de plástico” são cada vez mais utilizados, e
a tendência é que substituam quase que por completo
os meios de pagamentos convencionais – dinheiro ou
cheque. A grande comodidade que proporcionam aos
consumidores e a garantia oferecida aos lojistas são
os grandes atrativos do cartão de crédito.
Embora a Lei Complementar nº 116, de 2003, tenha
incluído em sua lista de serviços passíveis de cobrança
de ISSQN aqueles relacionados com o uso de cartão de
débito ou de crédito, até hoje, decorridos quase dez anos,
persistem dúvidas quanto à incidência do tributo.
Como o ISSQN é de competência dos Municípios
e do Distrito Federal, nada mais justo do que tornar
mais claras as regras de cobrança desse tributo, uma
vez que inúmeros Municípios se vêem prejudicados
pela diﬁculdade de determinação da competência para
a instituição e cobrança do imposto.
Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige
que os entes federados instituam e recolham os tributos que são de sua competência, estabelecendo essa
obrigatoriedade como condição até mesmo para celebrar convênios de transferências voluntárias.
A proposta que estou apresentando estabelece
que a ocorrência do fato gerador do imposto se dá no
Município em que esteja instalado o terminal de vendas
para operações efetivadas mediante uso de cartão de
crédito ou de débito, assegurando ao governo local a
receita proveniente desse tributo.
É importante clarearmos a deﬁnição do local onde
incide o fato gerador para permitir a efetividade da cobrança do imposto, tão importante nesse momento de queda
abrupta da receita por parte das prefeituras municipais.
Essa deﬁnição não apenas opera no sentido da
justiça para com os Municípios, como também vai proporcionar maior possibilidade de controle ﬁscal, pois
cada Município vai poder ﬁscalizar as vendas efetuadas
com o uso do cartão, coisa aparentemente impossível
para o Município onde se sedia a matriz.
Não é razoável que o imposto sobre serviços
seja recolhido centralizadamente no Município sede da
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matriz da administradora do cartão, quando se sabe
que as operações econômicas que geram os ﬂuxos
ﬁnanceiros inerentes ao uso do cartão se realizaram
em milhares de Municípios. A centralização obedece
unicamente a razões de conveniência da administradora, mas contraria toda a lógica econômica em que
se assenta o sistema de cartão de crédito.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outra proposição que estou apresentando diz respeito à elaboração de uma legislação especíﬁca para regular os
processos licitatórios e de licenciamento ambiental e
de outras relativas à Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas de 2016.
O Brasil sediará os dois maiores espetáculos
esportivos do planeta. Teremos a chance histórica de
projetar internacionalmente o nosso extraordinário
potencial turístico, consolidando-nos como um dos
principais roteiros mundiais.
Para alcançar esse objetivo, contudo, teremos
que intensiﬁcar os investimentos em obras estruturantes, sobretudo nas áreas de transporte, comunicação,
energia e segurança.
O sucesso da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos dependerá da nossa capacidade de erguer uma
grande infraestrutura esportiva, incluindo a construção
e a reforma dos centros esportivos, além de toda a infraestrutura de apoio.
Dessa maneira, cumpre tomar medidas especiais
para que tais obras tenham um ritmo mais célere, sem
abrir mão, evidentemente, dos princípios que devem
nortear a administração pública, tais como a moralidade, a transparência e a economicidade.
O projeto de lei que estou propondo institui normas
para licitações e contratos de obras, serviços, compras
e alienações da Administração Pública necessárias
às construções e reformas dos complexos esportivos
a serem utilizados na Copa do Mundo de 2014 e nas
Olimpíadas de 2016, além de dispensar essas obras
e reformas do licenciamento ambiental prévio.
O que se pretende com o projeto é dar um tratamento diferenciado aos ritos licitatórios das obras da Copa do
Mundo e dos Jogos Olímpicos, reduzindo a burocracia e
garantindo maior agilidade na sua execução.
Os projetos ora apresentados não têm a presunção
de oferecer juízo de valor deﬁnitivo sobre os temas por
eles abordados. Ao contrário, o que pretendo é que eles
sejam o ponto de partida para se estabelecer um debate
produtivo nesta Casa sobre essas importantes matérias,
visando ao seu aprimoramento, para que se cumpra o objetivo ﬁnal de beneﬁciar a população brasileira.
Sr. Presidente, demais Senadores, quero fazer
alguns comentários sobre o recolhimento do ISSQN
dos cartões de crédito e deixar bem esclarecido ao
País todo que não se trata de mais um imposto. Esse
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recolhimento está previsto na Constituição, e os Municípios estão deixando de fazê-lo porque não tem para
quem enviar a cobrança. Não está deﬁnido ainda quem
deve pagar esse ISSQN aos Municípios.
Então, não estamos propondo nenhuma alteração da carga tributária, absolutamente não. Isso já está
previsto na Constituição. Está dentro da legislação. Por
isso, gostaria que os Municípios pudessem contar com
esse recurso, que é deles, hoje exclusivamente aproveitado pelas operadoras de cartão, que não repassam
esse recurso aos Municípios. Os que recolhem fazem
isso apenas nas matrizes em outros Municípios, nas
cidades mais ricas, ou naquelas que se propõem a
cobrar o ISSQN de menor índice.
Há muitos Municípios que, para atrair essas grandes empresas, chegam a cobrar até meio por cento
de ISSQN, quando o natural é em torno de 2% a 3%
em todos os Municípios. Para tanto, gostaria que os
nobres Senadores pudessem fazer, juntos, um grande
debate sobre essa nossa proposição, a ﬁm de dar a
cada Município a sua arrecadação que é justa e está
prevista na Constituição Federal.
Então, gostaria, Presidente Mão Santa, que ﬁcasse
registrado nos Anais da Casa este meu pronunciamento
e que este debate não morra, que haja continuidade, a ﬁm
de que os nossos Municípios pudessem ter esse tributo, de
extrema importância para a sobrevivência, para a saúde,
para a educação, para a segurança.
Enﬁm, existe hoje uma corrida à Brasília, de
prefeitos de todo o Brasil em busca de recursos. Tudo
isso poderia diminuir se nós arrecadássemos somente
aqueles tributos que estão previstos na Constituição.
Então, aproveito esta oportunidade nesta sextafeira, quase que encerrando o ano legislativo... Nós
temos ainda segunda e terça-feira e vou deixar para
fazer os meus agradecimentos e também desejar boas
festas a todos. Isso faremos na segunda e na terçafeira. Hoje apenas faço este nosso registro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Sadi Cassol, do Partido dos Trabalhadores, que representa o Tocantins.
Com muita honra, anunciamos a presença, na
tribuna de honra, das lideranças do Piauí, da cidade
de Dirceu Arcoverde. Essa cidade foi criada quando eu
era Deputado estadual. Para que vocês tenham uma
noção exata, criaram-se naquela época algumas cidades. Deus me permitiu governar o Piauí por seis anos,
dez meses e seis dias. E eu criei, naquele Estado, 78
novas cidades.
Então, estão aí as lideranças: Jairo Paes, Cláudia
Guerra, Fábio Paes, Toninho, Jane Cleide, e saudamos
também o prefeito, que é o Alcides Aguiar. A eles os
votos de boas-vindas. O patrono da cidade de V. Exª
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foi extraordinário médico, cirurgião. Ele foi Governador do Estado e eleito Senador da República. Faleceu
quando proferia o primeiro discurso aqui o Senador
Dirceu Arcoverde. Eu me candidatei a Deputado Estadual somente para ajudá-lo. Eu não desejava nem
queria ser, porque o meu mundo, João Pedro – veja o
destino! –, era Parnaíba, a melhor cidade do mundo;
Fortaleza, onde eu estudei; Rio de Janeiro, onde eu ia
comprar livros de Medicina; e Buenos Aires. É porque
não conheço Parintins.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Depois
de Parintins, com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É o “p”.
Olha, houve um Embaixador muito importante, da
família inglesa Clark, que foi Embaixador no tempo de
Osvaldo Aranha. Atentai bem para essa história! Ele
morreu de câncer e quis morrer em Parnaíba. Eu não
era o médico dele – era o Dr. Odival Coelho Resende
–, mas, em um ﬁm de semana, eu o atendi – ele tinha
fazenda lá –, naquele apoio na fase terminal de câncer.
Ele escreveu um livro. Ele foi Embaixador, amigo de
Charles de Gaulle. Ele foi a Paris, Vaticano, só cidade
boa, porque ele era amigo de Osvaldo Aranha. Você
sabe como são essas cosias. Ele escreveu um livro e
disse que o nome das melhores cidades do mundo – e
olha que ele tinha conhecido Buenos Aires, Paris, Nova
York, Roma, só cidade boa, – começam com a letra “p”:
Paris e Parnaíba. Agora, eu coloco Parintins aí.
Eu não tinha não; eu entrei na política como Deputado Estadual para ajudar o Dirceu Arcoverde. O
adversário dele era o Dr. Alberto Silva, que está no
céu com certeza. Esteve aí e você sabe como são as
cidades. Em Parnaíba, ele não teria voto nenhum.
Então, fui para ajudá-lo. Aí ele foi eleito e me deu
cartão para cá. No primeiro discurso, morreu aqui nesta
tribuna. Por isso, só discurso assim. E eu ﬁquei órfão
na política. E órfãos andam. Deus foi bom. Ele está lá
no céu, e nós estamos aqui, neste exato momento,
presidindo o Senado.
Então, saúdo os piauienses. Isso tudo é para dizer
da grandeza de Dirceu Arcoverde, que é o patrono da
cidade de vocês, um homem de muita cultura.
Convidamos, agora, Geraldo Mesquita Júnior.
Geraldo Mesquita Júnior apresentou o livro de
Zózimo Tavares aqui no Senado: “Assim falou Mão
Santa: Atentai bem!” Geraldo Mesquita, V. Exª é responsável pelo sucesso. Já fui contatado para o livro ser
apresentado em Fortaleza, em Recife e em São Luís.
Até o Presidente Sarney disse que vai apresentá-lo.
E a nossa Rosalba Ciarlini... A origem da minha
família é Açu. Foram para o Piauí numa seca e dominaram o Estado na política. Sou herdeiro deles. No Ceará, teve um Luís Correia, que é o nome daquela praia
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onde tenho casa, no Coqueiro. E ele era como V. Exª,
amante do Direito. Foi estudar, mas não quis enfrentar
a política. Então, foi para o Ceará, fugindo da política.
E não é que as duas ﬁlhas dele - porque é a mulher
que faz o homem; Adalgisa que me fez – ﬁzeram dois
Governadores do Ceará? Virgílio Távora, cuja esposa
era Luísa Távora, e Flávio Marcílio, esposo de Nícia.
Então, o êxito do livro é devido a V. Exª, que o apresentou com muita ﬁrmeza. Hoje será apresentado na minha cidade natal. Sou membro da Academia de Letras
lá. Vai ser apresentado pelo Presidente da Academia de
Letras, Dr. Antônio de Pádua Santos. Mas não sei se ele
conseguirá fazê-lo com o brilho que V. Exª fez.
Com a palavra, Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, meu caro e querido amigo
Senador Mão Santa, que preside esta sessão. Tenho
certeza absoluta de que o lançamento do livro de Zózimo Tavares em Parnaíba vai ser um sucesso, porque,
na sua terra, as pessoas o têm em alta estima. Aquele
é um lugar maravilhoso. O senhor já me levou uma vez
para visitar, e guardo boas lembranças de Parnaíba.
Senador Mão Santa, quero inicialmente me dirigir
aos companheiros do PMDB no Acre. Em Rio Branco,
hoje, o PMDB realiza uma convenção para a escolha
da nova comissão executiva do diretório estadual. Na
verdade, estamos, em grande parte, reconduzindo companheiros que, na última gestão, foram bem sucedidos
na condução dos assuntos de interesse do Partido, à
frente o Deputado Federal Flaviano Melo, que presidiu a
comissão e será reeleito juntamente com Mauri Sérgio,
Vice-Presidente; Vagner Sales, Prefeito de Cruzeiro do
Sul e também Vice-Presidente; Raimundo Barros de
Lima, Secretário-Geral; Hidelbrando de Souza Meneses,
Secretário Adjunto; Armando Dantas, um companheiro
nosso muito estimado, Tesoureiro; Wellington, Segundo Tesoureiro; Sérgio, Ricardo, João Correia, Antonio
Pádua, Adalberto Ferreira como vogais; e José Eugênio de Leão Braga, Wiliandro Oliveira Derze, Eduardo
Ambro Reis e Maria Virgínia como suplentes.
Eu, na verdade, deveria estar lá, mas daqui eu
renovo o meu compromisso com essa chapa, com o
meu Partido, no Estado, que busca uma situação que
permita que as Oposições caminhem juntas, no Acre,
em prol de um projeto que eu já vislumbro como bemsucedido. Enﬁm, renovo aqui meu compromisso e minha solidariedade e minha conﬁança na gestão dessas
pessoas que estão sendo praticamente reconduzidas,
como eu disse, em especial condição o Deputado Flaviano Melo, Presidente Regional do nosso Partido, que
teve, com a ajuda de todos, uma participação muito
importante nos últimos anos no reencontro do PMDB
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consigo mesmo, com a população do Estado, reorganizando diretórios.
Todo esse trabalho resultou na eleição de prefeitos, enﬁm, no resgate do prestígio que o PMDB
sempre teve no Acre, no seio da população acreana.
O PMDB é um partido muito querido no Acre. E a Comissão Executiva do nosso Diretório, com um trabalho
eﬁciente, profícuo, conseguiu resgatar esse ambiente
agradável, favorável, que sempre viveu o PMDB naquele nosso Estado.
Mas, Sr. Presidente, ontem ocorreu um fato político signiﬁcativo que me leva a fazer algumas considerações. O fato foi o anúncio do Governador de Minas,
Aécio Neves, de que não mais disputaria, dentro do
seu Partido, o PSDB, a indicação para a candidatura
à Presidência da República.
Os comentários, as interpretações são de diversas naturezas e ordens, mas eu queria aqui, Senador
Mão Santa, dizer que não se trata de inveja, mas esse
é o tipo de situação a que gostaria de estar me referindo
em relação ao meu próprio Partido, o PMDB. Eu gostaria
muito que esses fatos estivessem ocorrendo na órbita do
PMDB, ou seja, que o PMDB estivesse determinado a
ter uma candidatura presidencial e que um de seus grandes líderes estivesse, em nome da unidade, em nome de
uma candidatura forte, que algum de seus grandes líderes
estivesse abrindo mão da condição de pré-candidato, no
sentido da construção coletiva de uma candidatura forte
e competitiva no âmbito nacional. É esse sentimento, Senador Mão Santa, que acho grassa no seio de todo peemedebista deste País.
Assisti, algumas vezes de muito longe, como é o
caso do meu Estado, ao nosso Partido navegar sem
sinalizar exatamente um determinado rumo. Um grande
Partido como o PMDB diz à população brasileira alto
e bom som: Olha, nós estamos propensos a aceitar a
condição de vice-presidente, a condição de candidatos
a vice-presidente, abrindo mão da possibilidade de lançarmos uma candidatura nacional forte neste País. Isso,
para mim, confesso, Senador Mão Santa, é algo que
não consigo engolir, é algo que não consigo assimilar,
é algo que não consigo administrar politicamente. Para
mim, eu diria até que é algo inadmissível. E esse fato
ocorrido nas hostes do PSDB me traz um sentimento
assim, olha, até de inveja, até de inveja. Como disse, eu
gostaria muito que isso estivesse ocorrendo no âmbito
do PMDB, ou seja, que uma grande liderança do PMDB
anunciasse para o País inteiro que está se retirando
da disputa de uma candidatura nacional a Presidente
da República em razão e em função da construção
de uma candidatura que tenha como base a unidade
do Partido, a determinação do Partido de concorrer e,
quem sabe, vencer as próximas eleições.
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Fica, portanto, aí no páreo – digamos assim – a
perspectiva e a possibilidade da candidatura do Governador Serra. E aí, Senador Mão Santa, como atentos
observadores políticos que nós somos – nós temos o
dever de sermos atentos ao cenário político, à cena
política –, observo há algum tempo o caminhar do Governador Serra e digo a V. Exª: olha, muita coisa nele
se assemelha em grande parte à atividade pública do
meu próprio pai, que V. Exª sabe que se tratava de um
homem simples, uma liderança forte no meu Estado,
um homem honesto. Uma das coisas que se diz com
relação ao Governador Serra é que ele reluta em lançar a sua candidatura por insegurança.
Senador Mão Santa, a burla à legislação eleitoral é uma coisa tão banalizada no nosso País hoje. O
Presidente da República deixa um legado negativo;
ele deixa alguns legados positivos, mas, nessa área,
ele deixa um legado negativo. Ele “fulanizou”, ele banalizou, ele avacalhou com essa questão política no
nosso País, a ponto de a Justiça Eleitoral hoje não
ter – com todo o respeito digo isso – mais autoridade
para conter seja o que for em termos de lançamentos
antecipados e fora do tempo de candidaturas, principalmente de candidaturas nacionais.
Creio que, se o Presidente Lula for novamente a
uma beirada de rio dessas, como ele foi ao São Francisco, e ﬁzer um comício em favor da candidatura ou
da pré-candidatura da sua candidata, a Justiça Eleitoral
não terá mais o que fazer, Senador Mão Santa, porque
não fez da primeira vez, não conteve da primeira vez e
agora é tarde. Agora o leite está derramado.
Portanto, atribuir-se ao Governador Serra tratar-se
de insegurança o fato de ele não antecipar ou não anunciar uma candidatura sua é equivoco. Na minha interpretação, trata-se de alguém que está obstinadamente
determinado a respeitar o que diz a lei eleitoral.
A lei eleitoral do País diz que tratamos de candidaturas no ano que vem, Senador Mão Santa. Tem
prazos, tem época própria. Acho que o que faz o Governador Serra é tão-somente dar uma demonstração
de respeito à legislação eleitoral. A ele é atribuída a
pecha de trator.
Eu disse quando, logo que comecei a falar do assunto, Senador Mão Santa, que o Senador José Serra
lembra muito meu pai, meu pai também era considerado um trator, era um homem trabalhador, obstinado,
pegava duro, era uma pessoa, por vezes, até de difícil
trato, como se atribui também ao Governador Serra
ele ser uma pessoa de difícil trato. O meu depoimento
pessoal não conﬂui para essa conclusão.
Eu tive já oportunidade de estar com o Governador Serra e tive dele a melhor impressão. Pessoa
educada, ele não é de quiquiqui, meu pai também não
era, meu pai não era de quiquiqui, era uma pessoa
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sisuda de fato, era uma pessoa por vezes até carrancuda, Senador Mão Santa, mas era uma pessoa, do
ponto de vista do sentimento, do amor a sua terra, ao
seu povo, era uma pessoa doce, era uma pessoa que
demonstrava isso nas ações, no seu comportamento
do dia a dia como homem público.
Portanto, nós não estamos tratando aqui de um
concurso de simpatia. É uma eleição à presidência da
república. É bom que as pessoas interpretem o que
está por trás dessa sisudez do Governador Serra. Será
mau humor? Será algo negativo? Eu creio que não. Eu
acho que é a concentração máxima na necessidade
do cumprimento do dever público que faz com que, por
vezes, as pessoas enxerguem na ﬁgura dele a sisudez.
Mas eu acho que não.
Veja, e aqui com todo o respeito ao meu querido
companheiro João Pedro. O PT é um partido que se notabilizou por tentar desconstruir pessoas, tentou fazer isso
comigo e tenta fazer isso diariamente com várias pessoas. Sei lá, parece que é assim uma coisa nata. Respeito
muito individualmente pessoas e colegas, inclusive aqui
do Senado, mas isso é uma coisa nata no PT, é uma predisposição para tentar desconstruir pessoas. E olha uma
coisa que me chama atenção: acho que, se o PT tivesse
uma vírgula para pregar na testa do Governador Serra, já
o teria feito. Não tem, Senador Acir. Trata-se de uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra.
Essa é a impressão que ele me passa. E olhem:
não é uma impressão superﬁcial. É como eu disse: nós
temos o dever, mesmo militando em partidos diferentes, temos o dever de acompanhar a trajetória pública
de todos aqueles que exercem função pública neste
País. Essa minha impressão não é superﬁcial. Ela é
fruto da observação e não é de hoje. É uma pessoa
íntegra, uma pessoa compenetrada, uma pessoa séria
e um grande patriota que se bateu contra a ditadura
militar, tem história política neste País, além de exibir
um largo prestígio, Senador Mão Santa. Há mais de
um ano sem ser candidato, o Governador Serra lidera
as pesquisas de opinião pública com vistas à eleição
presidencial. Sem ser candidato!
Ele não lança a sua candidatura agora e é criticado por isso, mas vai lançar para quê? Não lança porque
é um ﬁel observador da legislação eleitoral. Não lança
porque, atualmente, governa o Estado de São Paulo, o
maior Estado brasileiro. Por que ele deveria antecipar
isso tudo, atrair problemas que ele pode administrar
lá na frente? Não tem necessidade.
Portanto, Senador, que inveja eu tenho de como
as coisas estão sendo conduzidas dentro do PSDB! Eu
gostaria de estar aqui me referindo aos fatos ocorridos
dentro do meu próprio Partido, o PMDB. Eu gostaria
aqui de estar dizendo: “olha, o PMDB terá uma candidatura nacional à Presidência da República e há um
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trabalho intenso sendo feito no sentido de construímos
uma unidade em torno de uma candidatura”. Há lideranças do PMDB abrindo mão de candidaturas porque
sabem que outros estão mais qualiﬁcados. Eu gostaria
muito de estar falando isso do meu PMDB.
E aqui eu declaro, eu confesso a minha inveja,
Senador Mão Santa. E já disse aqui, por mais de uma
vez: só tem uma possibilidade, de forma serena, de
forma pensada, muito pensada, de eu não trabalhar,
primeiro, no meu Estado, pela unidade das oposições
em torno da candidatura que eu suponho que seja a
candidatura do Governador Serra à Presidência da República, e em todo o País. Só tem uma possibilidade
de eu não engajar nesse processo: é o meu próprio
partido, para a alegria dos milhões de peemedebistas
deste País, lançar uma candidatura própria à Presidência da República. Aí, sim, eu vou partir com a mesma
determinação, com o mesmo entusiasmo, a pedir voto
em Parnaíba, no Acre, no Ceará, no Rio, seja onde for,
Senador Mão Santa, para que o candidato do PMDB
seja bem sucedido na eleição presidencial.
O meu temor é de que o partido se encaminha para
aceitar uma posição. Não se trata de o cargo de vice-Presidente ser um cargo menor. Está aí o vice-Presidente José
Alencar, querido da Nação inteira, que digniﬁcou esse cargo. Está aí Marco Maciel, que, no exercício da vice-Presidência, também digniﬁcou o cargo de vice-Presidente.
Não se trata de um cargo menor. Trata-se de um grande
partido ter um projeto nacional, Senador Mão Santa, ou
não ter um projeto nacional.
Essa é a grande diferença. Na minha cabeça, no
meu coração, um grande partido como o PMDB não
poderia, já na altura dos acontecimentos, abdicar de
levar a Nação brasileira, por meio de uma candidatura
nacional, um grande projeto nacional. Entrar no debate e não se conformar com uma posição que não lhe
permitirá participar desse debate dessa forma.
Somente uma candidatura nacional permitiria ao
PMDB participar de forma direta, em linha direta com
a população brasileira de um grande debate nacional
acerca das questões caras ao povo brasileiro. Somente
uma candidatura nacional. E me parece, Senador Mão
Santa, pelo que sinto nas hostes do meu Partido, que
as decisões de cúpula do Partido não são consoantes
aos sentimentos dos milhões de peemedebistas deste
País. Será que ela que determinará as coisas?
Eu acho isso uma pobreza. Eu acho isso uma tristeza. Não seria deslealdade ao Presidente Lula, hoje, o
PMDB anunciar uma candidatura ou a sua disposição
de participar desse pleito nacional. Não seria. O PMDB
participou do Governo Lula, contribuiu e vem contribuindo. Nenhuma inﬁdelidade, nenhuma indelicadeza.
Não seria traição, não seria nada disso o PMDB hoje
anunciar ao País a sua disposição, a sua intenção de
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concorrer com uma candidatura própria à Presidência
da República. Tenho certeza de que até o Presidente
Lula entenderia essa questão de forma altaneira.
Portanto, aqui, Senador Mão Santa, eu quero,
mais uma vez, lamentar que até agora as coisas dentro
do PMDB se encaminhem para aquilo que eu considero renúncia a uma posição de destaque no cenário
nacional. É uma pena que isso esteja acontecendo.
E mais uma vez, aqui, eu confesso a minha inveja de
ver como as coisas estão se encaminhando dentro do
PSDB, sob a presidência do Senador Sérgio Guerra,
nosso companheiro aqui, pessoa afável, pessoa de
muita conversa, pessoa que tem sobre seus ombros
uma responsabilidade enorme de construir cenários
estaduais, cenários regionais, locais, para dar suporte, para dar substância à candidatura que surgirá de
dentro de seu Partido.
Aqui, a minha saudação, os meus elogios à conduta que tem tido até agora o Senador Sérgio Guerra
na condução dos assuntos. Eu digo isto porque, em
relação ao Acre, eu tenho conversado muito com ele e
com a Senadora Marisa, que são dirigentes nacionais
do PSDB. Tenho conversado muito com eles no sentido
de a gente encontrar uma maneira de reunir todas as
oposições no Acre e assim construirmos um palanque
forte para o candidato da oposição que, certamente,
ou muito provavelmente, sairá das hostes do PSDB.
Isto, repito, caso o meu Partido continue renunciando
à possibilidade de ter uma candidatura nacional, de ter
uma candidatura à Presidência da República.
Portanto, Srs. Senadores, eram estas as considerações que eu queria trazer nesta manhã, além de,
como é absolutamente natural nesta Casa de parte
de todos nós, desejar, a quem nos ouve, a quem nos
vê, a quem nos escuta, desejar aos nossos pares, às
colaboradoras e aos colaboradores que temos nesta
Casa, na pessoa dos funcionários desta Casa, aos
meus conterrâneos lá no Acre, muitos dentro da mata,
sofrendo, amargando diﬁculdades enormes... Eu quero,
do fundo do coração, desejar que as coisas melhorem
substancialmente para todos, Senador, que o País
encontre, deﬁnitivamente, um rumo de crescimento,
de progresso, de desenvolvimento, mas que não seja
aquele progresso e aquele desenvolvimento pra poucos, e sim que ele seja estendido a toda a população
brasileira, que de alguma forma isso aconteça.
Espero, do fundo do coração, que todos tenham
serenidade, tranquilidade e felicidade por ocasião das
festas natalinas, que, no ano que vem, nós possamos
participar de um grande debate nacional que se avizinha, porque teremos eleição nacional e que o povo
brasileiro tenha o tirocínio, a inteligência, a sagacidade
que lhe é própria de escolher aquele que poderá, com
seriedade, com determinação e com amor à causa pú-
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blica brasileira, conduzir os brasileiros e este País tão
querido para melhores dias, para melhores tempos. É
o que eu desejo do fundo do coração.
Um bom ﬁnal de semana a todos e que Deus
nos proteja.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Sadi Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Após o pronunciamento do ilustre Senador Geraldo
Mesquita, passamos a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Augusto Botelho, pelo tempo regimental.
Comunicamos aos nobres Senadores presentes
nesta Casa que estamos prorrogando a sessão por mais
uma hora, por estar se ﬁndando o tempo regimental.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Com a palavra o Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Sr. Presidente Sadi Cassol, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo esta tribuna pela terceira vez para
falar de um assunto que está afetando a minha gente
lá de Roraima, especialmente da Serra da Lua.
Serra da Lua é uma região a oeste do meu Estado. Lá, essas pessoas afetadas são quase trezentas
famílias, que estão numa situação de instabilidade emocional, porque começaram uma outra cantilena lá em
Roraima, uma outra história no sentido de se começar
a querer fazer mais áreas de reserva no meu Estado.
Só que dessa vez eles não estão falando de uma
reserva indígena, porque o Supremo Tribunal Federal proibiu que se criassem novas reservas indígenas no País. A
fotograﬁa que vale para a reserva indígena é a do dia da
instalação da Constituição do Brasil, outubro de 1988.
O meu Estado já tem 57% de sua área em reservas indígenas. São 32 terras indígenas lá, oito áreas do
Ibama e áreas do Exército, completando esses 57%.
Segundo um pesquisador do Iteraima, Pedro Paulino,
temos sessenta e poucos por cento de área, mas,
como ele não me deu esse estudo ainda, mantenho a
informação da Embrapa, que é de 57%.
Desses 43% que sobram para o Estado – ainda
tem as áreas da União, de assentamento e tudo mais
–, realmente ainda vão sobrar para o meu Estado, dos
22 milhões de hectares, seis milhões de hectares. E
a área realmente útil para o Estado vai ser de 1,8 milhão, que vai poder ser explorada economicamente,
dentro do estudo que foi feito no nosso Estado. Claro
que as áreas indígenas, principalmente a Raposa Serra do Sol, que é uma área onde se cria gado há mais
de 250 anos, gado em campos nativos, se conseguir-
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mos integrar os índios na criação de gado, de ovinos,
de caprinos, e na agricultura, vai haver uma área de
desenvolvimento, e tem que haver, porque os índios
que moram lá querem desenvolver.
Mas volto para o pessoal de Serra da Lua. Nesse
grupo de trezentas famílias de lá, grande parte é de
pessoas que já foram expulsas da Raposa Serra do Sol
e se mudaram. Eles saíram da região da Serra do Sol
para a região da Serra da Lua. Foram postos para fora.
Colocaram uma faixa numa reunião que houve outro
dia: “Nos tomaram o sol e agora querem nos tomar a
lua.” Tiraram eles da Serra do Sol e puseram lá. E agora
vêm com essa história de fazer isso. O pior de tudo é
que me parece mais uma das cabotinagens que fazem
essas ONGs, porque agora quem está encabeçando
é uma ONG oﬁcial, o Instituto Chico Mendes. Estou
falando ONG mas é um instituto, que está querendo
criar uma área de ﬂoresta do lavrado de Roraima, seria
uma ﬂoresta nos campos nativos. Só que essa ﬂoresta,
na realidade, está unindo três áreas indígenas, três e
quatro. Nós temos aqui, mais ao sul, todas essas áreas que eu vou falar fazem fronteira com a Venezuela,
as Wai Wai e as Jacamim, que, juntas, formam quase
um milhão de hectares e que estão bem na linha da
fronteira com a Venezuela. Aí, anda-se mais um pouco
e chega-se na Moscou, que deve ter uns 300 mil hectares, indo para o norte. Mais a oeste, tem-se Muriru.
Essa área que estão querendo fazer essa tal ﬂoresta
do lavrado, justamente une essas três áreas indígenas.
Já está atropelando uma decisão do Supremo, não vai
ter nome de área indígena, mas vai ser uma área de
reserva e na linha de fronteira também.
Aí, quando a gente diz que há um plano de pegarem
nossa fronteira toda e transformarem em área de reserva,
o pessoal acha que a gente está com delírio de internacionalização da Amazônia. Eles realmente não vão botar
soldado na Amazônia, mas eles querem nos tomar. Só
que eles vão ter muita diﬁculdade, porque nós estamos
lá. Muitas dessas pessoas da Serra da Lua têm títulos
deﬁnitivos do tempo do Estado do Amazonas, muitos são
descendentes do Thomé, do Sebastião Diniz, pessoas que
foram pioneiras de lá dessa região e muitos são posseiros
que estão em posse já de segunda geração, terceira geração. Só não têm título porque a Nação brasileira nunca se
preocupou e nunca se interessou, acho que até diﬁcultou
titular as terras dos povos da Amazônia, principalmente
de Roraima.
Então, essas famílias estão se sentindo inseguras
e tudo, mas eu estou aqui para prestar solidariedade a
eles mais uma vez, para dizer que eu, como Senador,
vou brigar, fazer tudo o que for possível dentro da lei,
como eu ﬁz. Eu briguei no caso da Raposa Serra do
Sol. Eu entrei no Supremo para contestar a demarcação, porque, na realidade, a maioria dos povos que
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vivem na Raposa Serra do Sol, povos indígenas, não
eram favoráveis da forma como foi feita. Mas está feito,
o leite está derramado. Deixa isso para lá.
E vou lutar também para não acontecer mais essa
outra injustiça, esse maltrato, essa tortura com essas
famílias que estão nessa região da Serra da Lua.
Já conversei com Gilberto Carvalho, Secretário
do Presidente Lula, que manifestou a sua indignação
com a remoção novamente das pessoas que foram
postas para fora da Raposa Serra do Sol.
Então, eu gostaria só de frisar isso, já que estou
aqui. Fiquei aqui em Brasília por causa do Orçamento da União. Não consegui avião para voltar domingo
de Boa Vista para cá, para participar das reuniões do
Orçamento na segunda e na terça, já que estamos arredondando, terminando o Orçamento. Fiquei direto e
aproveitei a oportunidade para reclamar, reclamar mais
uma vez para a Nação brasileira e para os outros Estados também, a ﬁm de que se preparem. É uma falta
de respeito a União chegar nos Estados e demarcar
área de terra indígena, área de reserva ﬂorestal, sem
consultar o Estado, sem consultar o Município. Aﬁnal
de contas, somos uma Federação e presume-se que
os Estados sejam respeitados. Temos que evoluir para
não permitir que isso aconteça. Roraima já tem quase 60% de área de reserva. Se continuarem fazendo
reserva desse jeito, quero saber como vamos colocar
alimento na boca das pessoas.
Mais uma vez, reaﬁrmo que não concordo com
demarcação, com ampliação de novas áreas de reserva no meu Estado, principalmente enquanto não
for deﬁnida a propriedade, a titularidade das pessoas
que lá vivem já há várias gerações sem terem esses
direitos. O meu Estado já tem um prejuízo de mais de
um bilhão de investimentos, porque as pessoas não
têm capacidade de captar o dinheiro que vai do FNO
pelo Banco da Amazônia e pelo Banco do Brasil. Não
têm capacidade porque não têm a propriedade da terra
para garantir o empréstimo.
Por isso, reaﬁrmo que não concordo e vou gritar
e usar todos os meios legais possíveis para impedir
que isso aconteça.
Concedo um aparte ao Senador Mão Santa, que
é do Piauí.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Augusto
Botelho, V. Exª traz um tema muito importante. Sei que
estou diante de todo mundo do PT. A coisa não vai bem,
não. Houve o antes. Há um aprendizado. Temos de ser
os pais da Pátria. Só tem um sentido o Senado. A história ensina. Pode estudar, pegar qualquer livro de História
do Brasil. Dom Pedro II vinha, deixava a coroa e o cetro e
se sentava para ﬁcar ouvindo os Senadores: a história, a
experiência, o rumo e a luz. E assim o é. E quero dizer o
seguinte: está tudo errado. Estou aqui assim... Fui Prefei-
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tinho e Governador por duas vezes do Estado do Piauí.
Esse problema de terra existe, mas quem vai resolver eu
sei. Eu estou preparado. Eu queria o lugar de Luiz Inácio.
Olhem aí. Eu ﬁz isso. Fiz a primeira reforma agrária urbana quando Prefeito da minha cidade. Candidatei-me ao
Governo do Estado e tive 93,84% da cidade, entre quatro
candidatos. O Prefeito era meu e está ainda. Então, quem
resolve esse problema é quem está lá. A terra é de quem
nela nasce, de quem nela mora e de quem nela trabalha.
Pode-se dizer que o Piauí é comprido e tem muita terra.
Vou dar-lhe só uma noção: Sergipe. Cabem doze Sergipes
dentro do Piauí. Dez Alagoas. E eu enfrentei isso. Índio nós
não temos mesmo não, porque Domingos Jorge Velho matou. Eu acho que sou descendente dos tremembés, uns
índios louros das ilhas do Delta. Daí eu ser assim rebelde.
Mas há quilombos, há vários quilombos, há problema de
terra, sem-terra. E ﬁcam numa briga descomunal o Incra
e o Instituto de Terras do Estado, o Interpi. E o Interpi, que
obedece ao Governo do Estado, tem muito mais desconhecimento da problemática. Eu ﬁz, mas não foi pouco,
não. O meu Vice-Governador era da Fetag. Então, eu dei
mais de quinze mil títulos de terra. Eu ia entregar pessoalmente, não deixava nem ele entregar, porque assim ele
ia ﬁcar mais forte do que eu, não é? Está lá no Maquiavel:
na hora de julgar – está vendo, João Pedro? –, bota os
outros; na hora de dar, é você. Então, eu ia entregar. Você
imagina? Por isso é que nós estamos tranquilos. Eu ia. Eu
brincava, eu via. Eu senti, João Pedro. Aquele pessoal, eu
dava aos nativos do lugar, a reforma. A terra é de quem
nela nasce... Até eu brincava. Eu recebi um solteiro e eu
digo: “Rapaz, eu vou te arrumar uma mulher”. Dar a terra
sem mulher? Vamos arrumar aí. “D. Genu, arruma aqui
que nós vamos fazer é completo”. Mas eu quero falar da
intimidade. Eu ia mesmo entregar e vi a satisfação e vi eles
beijarem a carta. Isso aqui eu sonhava há 50 anos, não é?
Aquilo é uma conquista. Agora esse pessoal sem terra, eu
conheço isso tudo. Eu já estou com 67 anos. Eu queria era
o lugar do Luiz Inácio. Se Deus me der, vai ser bom para
vocês todos, porque eu boto o povo... Mas é o seguinte,
e eu nunca me esqueço desta que vou contar - eu sei esses movimentos aí, essas palhaçadas. Um dia, eu estava
na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Padre Toninho, um
padre que fala muito bem, um orador extraordinário. João
Pedro, aí subiu uma mocinha lá no altar. Rapaz, ô oradora
boa, melhor do que a Heloísa Helena. “É bé, bé, bé”, fez
um discurso lá, “aí, vamos lá, amanhã, esse governador,
não sei o quê”. Ó, o meu Vice era da Fetag. Fez aquele
negócio. A Igreja não tinha essa ligação. Aí começou: “Eu
vou amanhã. Se não for, nós vamos invadir”. Aquelas ameaças. Aí o povo disse: “O Governador está aqui”. Eu estava assistindo à missa com Adalgisa, com a simplicidade
normal. Então, esse pessoal... Ô mulher que falava bonito,
João Pedro! Eu citei a Heloísa Helena, porque ela falava
bonito. Eu estava lá. Ela era uma proﬁssional demagoga
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a instigar, do Rio de Janeiro; depois eu fui saber. Aí ela
quis, e eu falei: “Não, você não disse que vai invadir amanhã? Eu estou esperando lá”. Então, é o pessoal local, e
eu não tive problema. Porque era o Interpi, e eu valorizava.
O Interpi conhece o seu instituto de terra. Olha, eu entrava
no Município e dei muito. Eu dei uns 15 mil títulos de terra.
Por isso, você pode. Eu estou tranquilo aqui. Pode fazer lá
pesquisa: é Mão Santa lá. A turma diz: “Ah, esse governador está assim na frente um pouquinho, mas, é só ele sair,
o Mão Santa passa dele”. Eu dei 15, entreguei. Então, o
povo ama, constrói. Depois que ele recebe, João Pedro,
eu voltei. Aí, ele melhora. Melhora o poço, melhora a casa,
melhora, porque é dele. Então, quem está com condição
de fazer isso é quem está lá: os prefeitos, o serviço social.
Agora, tem que ter honradez. Não há quem diga – eu dei
quinze – que eu ﬁquei com algum pedacinho de terra. Não
há. Você não viu. Você sabe que faço oposição. Então,
isso tem que haver, mas tem que valorizar o pessoal de
lá, o governador, o prefeito, chamá-los. A terra não é do
prefeito? Daqui para conhecer lá, não dá, João Pedro! Aí,
entram os intermediários, os grileiros, os aproveitadores,
não sei quê. Não tenho que me queixar, nesse particular,
da Justiça. Eu fui feliz. Quem era responsável por isso era
o Desembargador Barbosa. Olha, num dia só, recebi do
Rio Grande do Sul trezentas famílias. E eles iam lá, ao
sul do Estado, que hoje é poderoso – eles chamam até o
nome de “piúcho”, piauiense com gaúcho. Mudou. Eu ia
lá, e o Desembargador Barbosa – eu tive a felicidade de
que ele tinha sido juiz da minha cidade, eu prefeito, era
meu vizinho – dizia assim: “O que o senhor mandar fazer
eu faço”. Mas era muita responsabilidade dar terra para
quem vem de fora. Aí eu ﬁcava calado, pegava o avião, ia
lá na Santa Filomena ver a qualiﬁcação, o capital investido,
a seriedade. Mudou o Piauí. Então, essas coisas, daqui
não dá. Tem que haver uma descentralização. Vou dizer
e vou ensinar agora, Luiz Inácio: autoridade federal não
tem um milímetro de dignidade a mais que a autoridade
municipal ou estadual. Ela não é, por ser federal, obrigatoriamente melhor, mais digna e mais honrada, não. Vocês
vêm cada falcatrua em coisas federais! Eu dizia com o
meu exemplo. Então, eu sou um médico do Município de
Parnaíba. Não quer dizer que, porque o cara é um médico
federal, tenha mais propósito do que nós. O mesmo digo
em relação aos outros. Esse negócio só dá certo quando
é descentralizado. Agora mesmo, recebi um telefonema –
fui ali ao banheiro e recebi: é não sei o quê do peixe-boi,
foi chegar lá, e aí o peixe-boi impede as fazendas de cultivo de camarão. E o pessoal daqui sabe lá de peixe-boi?
Quem sabe é o pessoal que vive lá, é o prefeito. O prefeito
é gente boa, é gente honrada, foi escolhido pela maioria.
Eu o fui. Eles são altruístas, são responsáveis. “Muitos são
chamados, poucos são os escolhidos.” Então, eles é que
sabem mensurar se vale a pena essa ação de ambientalistas, às vezes teóricos. É preciso pesar o emprego que
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dá o cultivo de camarão, a renda, a riqueza. Muitas são as
maravilhas, mas a mais maravilhosa é o ser humano. Temos de ver a vantagem do ser humano. Então, eu acho...
Eu gosto do Luiz Inácio, não tenho nada... Mas ele devia
ouvir a nós. Nós é que temos experiência, nós é que somos preparados, nós é que somos os pais da Pátria. Eu,
chegando lá – o que não é difícil, Deus pode me botar ali,
e eu estou é preparado mesmo para ser Presidente, está
ouvindo, João Pedro? –, ia escutar você, Augusto Botelho.
Eu ia discutir Roraima lá, mandar um pilantra, o Minc, lá
do diabo, lá das maconhas do Rio de Janeiro, para resolver esse problema de arroz, de índio? Eu ia escutar era
os pais da Pátria daqui. E ia dar certo. O que Minc sabe
dessas coisas? Vocês não são ouvidos, e, não o sendo,
a luz da experiência só lhe traz frustração. V. Exª, que é
um homem geneticamente puro – pelo seu pai, ao que
vejo –, é um homem que todos aplaudem e é do Partido
dos Trabalhadores, não é ouvido! Imagine nós outros que
queremos apenas transferir ao Presidente da República
a nossa vivência, a nossa experiência e o amor à Pátria,
que é igual ao Presidente. Não tenho nada contra, mas
me permita dizer: eu tenho mais experiência, fui prefeitinho, fui governador; ele não foi! Então, pronto. Continue
o pronunciamento.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Lá em Roraima, pelo menos, o Incra e o Iteraima –
presididos por Titonho Beserra e por Pedro Paulino, respectivamente – estão em harmonia. Graças a Deus, estamos
caminhando bem. Por isso já transferiram quase 3,5 milhões
de terras da União para o Estado de Roraima.
Mas volto a aﬁrmar que essa nova ﬂoresta que
querem criar lá, na realidade, vai unir a terra indígena de Moscow, a terra indígena de Muriru e as terras
indígenas Wai Wai e Jacamim à fronteira com a Guiana. Acho que é uma burlação. Mas quero, mais uma
vez, manifestar a minha indignação, o meu descontentamento e o meu protesto contra esta medida que
o Instituto Chico Mendes quer tomar no meu Estado:
mais uma vez, maltratar as pessoas de Roraima, maltratar o pessoal da Serra da Lua, que vive lá há várias
gerações, que tem direitos garantidos sobre a terra,
porque muitos títulos lá são do tempo em que Roraima era Município do Amazonas. E os outros que já
estão há muitos anos lá? Têm o direito de posse em
qualquer lugar do mundo, o direito de posse e de usucapião sobre a terra.
Por isso, manifesto a minha indignação e espero
que o Dr. Gilberto Carvalho, realmente, com a indignação que manifestou, ajude-nos a não permitir que
façam mais essa maldade com a minha gente, com a
gente de Roraima, com a gente do meu querido Estado de Roraima.
Muito obrigado, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – A Presidência comunica ao Plenário que foi
protocolado, na Secretaria-Geral da Mesa, recurso no
sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei
do Senado 409, de 2009, de autoria do Senador Marco
Maciel, 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.
No entanto, o referido recurso deixa de ser lido
por não conter o número de subscritores mínimo, previsto no § 4º do art. 91 do Regimento Interno.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto vai Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Passo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador João Pedro, pelo tempo regimental.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sadi Cassol, Senador Mão Santa, Srªs e Srs.
Senadores, hoje, dia 18 de dezembro, está-se encerrando a 15ª reunião da ONU sobre o clima, conhecida
como COP 15, na Dinamarca.
Eu estava me dirigindo, nesta manhã, para o Senado
e estava ouvindo a plenária em Copenhague, através do
rádio, ouvindo a fala do Brasil, na pessoa do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo um apelo para os 110
Chefes de Estado que estão em Copenhague.
Estavam na reunião, no início da manhã, em
Copenhague o Presidente Obama, Angela Merkel,
Gordon Brown, Sarkozy, enﬁm. E o Presidente Lula, a
imprensa, a mídia internacional já anunciavam o que
poderia se denominar como fracasso de Copenhague.
Veja V. Exª: há um ano, era grande a expectativa. Há
seis meses, há um mês, a expectativa depositada neste
evento de discussão sobre mudanças climáticas era
grande. Mas este evento termina com proposituras de
que, daqui a seis meses, haverá um bis da COP 15,
de Copenhague. É inaceitável que a ONU promova um
evento dessa dimensão, com essa responsabilidade,
e não se chegue a um acordo; no máximo, uma declaração política do evento.
Então eu quero reﬂetir, nesta manhã, neste Senado, sobre essa situação, porque é absolutamente
preocupante, Presidente, a ONU convocar uma reunião
de líderes mundiais e não se chegar a um acordo. Já
fracassou o Protocolo de Kyoto, de 1997, que termina
em 2012, Senador Mão Santa. O Protocolo de Kyoto
vai até 2012. Esta reunião é para 2013. É um entendimento para concluirmos, ﬁnalizarmos o Protocolo de
Kyoto e começarmos a implementar as decisões de
Copenhague. E elas fracassaram!
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O mundo... Nós estamos começando, nós estamos
nos primeiros anos do século XXI e isso pode causar
uma decepção em cadeia na juventude mundial, entre
os povos do mundo inteiro, porque há o componente
político; mas é a ciência que está chamando a atenção
dos políticos do mundo. O ser humano é o responsável
pelo aquecimento global. Nós não estamos falando do
Brasil, da China, da Dinamarca. Nós estamos tratando
do Planeta Terra! É a ciência!
Existe na ONU, Presidente, eu quero destacar,
um comitê de climatologistas, de grandes cientistas,
do qual o Brasil participa com quatro cientistas, que
vêm acompanhando as mudanças climáticas.
São exemplos. O aquecimento é palpável, é sentido. Na minha região, a Amazônia, são as grandes
cheias, são as grandes secas. No Rio Grande do Sul...
Os prejuízos agora, nestes últimos dias, no Rio Grande do Sul, por conta do clima, por conta de mudanças
climáticas, são enormes. Há um estudo revelando a
subida dos mares. Isso é catastróﬁco!
Então, não existe mais “achismo” sobre esse
debate. A ciência vem apontando mudanças em quê?
A sociedade precisa adotar providências. Qual é o
grande debate entre os países pobres, os em desenvolvimento e os países ricos? Todos vão ter de pagar
de forma igual? É claro que não. Todos os países precisam adotar providências, mas a conta não pode ser
igual para todos. O Brasil é considerado o quinto país
em emissão de gases que produzem o efeito estufa
por conta de queimadas.
Então, nós precisamos adotar uma política, e o
Governo brasileiro tem um projeto para reduzir em 85%
as queimadas na Amazônia, até 2020. Mas essa é uma
posição de governo – e aqui eu abro um parêntese para
chamar a atenção da sociedade. A sociedade precisa
mudar comportamentos. Não pode ser este debate
aprofundado apenas pelos Presidentes, por Chefes
de Estado. Não! A sociedade precisa tomar para si a
consciência de que, se não adotarmos mudanças no
consumo, se não adotarmos mudanças de comportamentos, principalmente em setores da economia...
Esse imediatismo ganancioso de ganhar dinheiro a
qualquer custo tem de ser extirpado.
Nós temos de acabar com este comportamento,
por exemplo, de entrar na Amazônia e tocar fogo na
sua ﬂoresta, de roubar madeira. Precisamos mudar.
A sociedade precisa tomar para si novos comportamentos, novas atitudes e construir um mundo saudável. Todos os setores são chamados a construir um
mundo saudável.
É evidente que os governos têm a responsabilidade
da condução, de induzir, de conclamar, de construir.
Fica aqui, Sr. Presidente, o meu registro dessa
grande frustração com a COP 15. Vários Senadores
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participaram, estão lá participando. Senadores com uma
longa vida na militância social e ambiental. Eu sei que
do meu Estado o Senador Jefferson Praia participou. A
Senadora Serys já voltou. A Senadora Marina Silva, o
Senador Tião, a Senadora Fátima Cleide. Companheiros
e companheiras, Senadores e Senadoras estão nesse
evento dando grandes contribuições.
Mas os países ricos não abrem mão de seu projeto. Na realidade, o impasse nós não podemos...
Nós só podemos responsabilizar os países ricos, as
grandes empresas, que não abrem mão de mudanças em seus projetos. Prevalece o lucro. Prevalecem
os percentuais.
Quando a Europa fará a autocrítica do que fez
com a África, um Continente tão bonito, com um povo
tão sábio? Mas um continente que sofreu com a colonização européia. E lá está a pobreza africana.
Na hora de debater e discutir mudanças climáticas, vamos ﬁnanciar a pesquisa. Vamos ﬁnanciar projetos para recuperar... Mas, não! Ninguém abre mão
das riquezas: os Estados Unidos, a China, a poderosa
China... Por que não abrir mão de modelos perversos
de exploração do homem, da exploração da natureza,
do comprometimento com o meio ambiente? As empresas não abrem mão de fazer uma outra política, de
investir na pesquisa, na ciência, no saber, e deixar de
poluir o ar, as águas e os mares.
Sr. Presidente, tive a felicidade de conhecer um
povo e, ao mesmo tempo, a tristeza de conhecer um
país arrasado pelo modelo do capitalismo em vigor do
século XX. O Haiti, que hoje é o país mais pobre das
Américas, mas que, em meados do século XX, era um
grande país exportador de açúcar.
Pois bem. O Haiti, que foi colonizado pela França;
o Haiti, Senador Mão Santa, que recebeu um contingente militar da França, para continuar a sua dominação – estou falando de Napoleão, 25 mil soldados
franceses desceram no Haiti, porque era dominado
pela França –, e o povo do Haiti resistiu e derrotou o
Exército de Napoleão, mas, lamentavelmente, essa
força não conseguiu conduzir o futuro do Haiti.
Era um grande país exportador de açúcar, dominado pela França, mas que hoje vive na pobreza absoluta. O Estado do Haiti foi desconstituído, é lamentável ver um povo desesperado pelas ruas daquele
país, mergulhado na pobreza. O Brasil está lá no Haiti,
Presidente Sadi, que só tem 3% da cobertura ﬂorestal. Transformaram o Haiti em um deserto por conta da
monocultura da cana, mas derrubaram absolutamente
tudo; é a lição da colonização, é a lição mais violenta,
brutal da monocultura.
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Nós não podemos aceitar esse tipo de política.
Destruíram a ﬂoresta do Haiti, e se nós não cuidarmos
com compromissos do século XXI, as ﬂorestas serão
destruídas para atender modelos de colonização, modelos de opressão, modelos de dominação.
Então, Sr. Presidente, a sociedade mundial não
pode aceitar a falta de consenso, e Copenhague era a
busca do consenso, era a busca do entendimento, era
a busca de um protocolo comprometido com a vida,
com o Planeta Terra.
O Sr. Obama vai lá e não abre mão dos percentuais que a ONU... O que a ONU quer? Compromisso
de 25%, com base em 1990; 25% é o compromisso
para os países industrializados na diminuição de gases
de efeito estufa. É isso. A ONU quer 25%, os Estados
Unidos propõem 17%, eles não abrem mão, serão
17%, porque não querem abrir mão de modelos de
dominação, de modelos de exploração, essa que é a
verdade. E nós não podemos aceitar.
Eu estou aqui fazendo esse registro do fracasso de
Copenhague, mas a minha voz é no sentido de chamar
a atenção da mobilização mundial da sociedade civil, de
governos comprometidos com um novo projeto econômico,
ambiental para o mundo, para os seus países. A postura do Brasil tem que ser reconhecida como uma postura
que contribuiu para avanços. O Presidente Lula fez o possível. Estava ouvindo o seu discurso agora, pela manhã,
na plenária em Copenhague, chamando atenção para o
entendimento. Não basta deﬁnir fundos, não basta deﬁnir
recursos, isso é um passo, mas tem que haver compromisso na diminuição. Cada país tem que assumir: “Olha, eu
vou deixar, eu vou diminuir a emissão de gases do efeito
estufa”. Então, nós precisamos continuar pressionando,
discutindo, mobilizando a sociedade civil, para que haja
uma mudança, para que haja um compromisso de respeito
verdadeiro com o meio ambiente, com a vida das pessoas,
dos seres humanos que vivem no Planeta Terra.
É isso, Sr. Presidente. Ficam aqui o meu registro
e o meu protesto por esse fracasso em busca de um
projeto novo, de um projeto que possa nortear a vida,
com qualidade, das pessoas no Planeta Terra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Após o pronunciamento do ilustre Senador João Pedro,
passamos a palavra ao último orador inscrito desta sessão,
Senador Mão Santa, pelo tempo regimental.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Sadi Cassol, que preside esta sessão de 18 de
dezembro, uma sexta-feira, Parlamentares na Casa,
brasileiras e brasileiros aqui e que nos assistem pelo
sistema de comunicação do Senado, Senador João
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Pedro, eu aﬁrmara isto várias vezes e, hoje, tenho a
satisfação de ver esta assertiva. Eu dizia que este era
um dos melhores Senados da história de mais de 180
anos deste Senado da República.
Senador João Pedro, só agora conseguimos que
este Senado abrisse às segundas-feiras e às sextasfeiras – não antes, como diz nosso Presidente; nunca
dantes, Camões. Foi uma tentativa de Arthur Virgílio,
Antero Paes de Barros, Efraim Morais e eu. Paim estava por trás, mas ele era Vice-Presidente do Presidente
Sarney e não havia interesse do Partido do Governo –
obviamente, aqui se faz muita oposição – , no entanto,
ele chegava e apoiava.
Realmente, fui eu que presidi o maior número de
sessões. Já está próximo de 600. Na última vez que eu
mandei detectar, havia 540. Por quê? Porque, regimentalmente, eu era o mais novo no Parlamento aqui. Eles
me advertiram de que eu tinha de começar com quatro
e o que tivesse mais idade presidiria. Então, eles me
colocaram na segunda e na sexta. E foi isso.
Mas digo: comemorem e vamos comemorar. Nenhuma segunda e sexta deixou de funcionar. V. Exª foi
um dos que cooperaram. Todos participaram. Entendíamos que este Senado foi grande com Rui Barbosa.
Mas, para quem pesquisar, Rui Barbosa fez discurso
aqui de quatro horas. Nos dias de sessão deliberativa, ninguém tem essa chance pelo Regimento e pelos
acúmulos. Então, esses dias são para os Senadores
apresentarem suas teses mais longas e cuidadosas.
De tal maneira que nem um dia deixou de ter quórum.
Então isso foi um avanço muito grande. Porque com a
modernização do Senado, nós estamos falando aqui é
para o Brasil. Olha, o sistema é bom, João Pedro.
Esse televisão não é uma simples televisão. É
tecnicamente muito boa, e os proﬁssionais que a fazem. Ouça a Rádio Senado AM, a FM. Ainda tem uma
no Rio Grande do Norte, tem no Mato Grosso.
E os jornais. O que sai aqui sai no nosso jornal diário,
que é um jornal muito bem elaborado. O semanário.
E vem por trás a Hora do Brasil.
Então, este Senado, hoje, está sintonizado com
o povo do Brasil. E aqui nós estamos. Então, atentai
bem para esse grande feito nosso, dos Senadores da
atualidade. Nunca antes funcionara segunda e sextafeira. Nunca falhou, mostrando o altruísmo de todos. E
V. Exª está aí, dando continuidade, presidindo.
Mas viria aqui, e o seguinte: realmente, o Senado, nós, representamos os Estados. O povo é representado pela Câmara, é diretamente proporcional, lá,
o número de parlamentares aos habitantes. Nós, não.
É para garantir a igualdade dos Estados. Cada Estado
tem o mesmo número.
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Então é comum determos, e essa é uma das obrigações. Nós somos representantes dos Estados.
Ontem, eu estava aí presidindo e vi o outro companheiro do Piauí, e no jornal bem elaborado. Eu me
lembrava... Cadê o Mário Couto? Não veio mais, porque ele começou uma disputa: qual o pior Governador? A dele, do PT, do Pará, ou o meu, do Piauí? E o
Mário Couto tirou o time, porque chegou à conclusão
de que o do Piauí é bem pior, não tem condição, e
aqui está a verdade.
O Senador Heráclito Fortes, uma vida parlamentar intensa, líder municipalista, fez um pronunciamento
ontem: “Heráclito lamenta que Piauí não tenha o que
comemorar em 2009.” E eu estava aí e ouvi atentamente. As promessas baseadas naquilo que Goebbels disse: uma mentira repetida se torna verdade. Mas aquilo
foi no passado. O que o Hitler dizia, o que Goebbels
dizia ninguém contestava, só tinha a rádio do Hitler na
Alemanha. Então, quando Goebbels dizia: lá vai Hitler
invadir a Polônia, com 30 mil soldados. O Hitler só ia
com 4 mil, com 3 mil, mas os países tinham que acreditar. E a mentira deu no que deu. Mas, hoje, a mentira não funciona. É a ignorância, a falta de estudo. O
tripé administrativo do Partido dos Trabalhadores, da
nossa Pátria, no Piauí, no Pará, é claro, é a mentira, é
a corrupção e a incompetência.
É isso. Este é o tripé de sustentação do Governo:
mentira, muita, descarada; corrupção, muita, descarada,
nunca antes houve tanta corrupção; e incompetência.
Eles são despreparados, são de pouco estudo, alguns
deles réus confessos.
Então, é isso. Olha, tanto é verdade, Sadi,, que
não adianta não. Tem um jornal aí, a Folha de S.Paulo,
que fez um trabalho muito bem feito, muito bem feito.
Quem me chamou a atenção foi esse extraordinário
Senador Mozarildo Cavalcanti. Ele citou, num desses
pronunciamentos, e eu estava aí presidindo, fui pesquisar. Fiquei impressionado. Ele citou superﬁcialmente.
Fiquei perplexo, mas fui buscar a fonte. Sadi Cassol,
que trabalho bem feito da Folha de S.Paulo a pesquisa
de dezenas de páginas. Negócio bem feito mesmo, é
a verdade, não adianta. Essa televisão diz a verdade.
Foi um trabalho profundo de pesquisa.
Credibilidade, pesquisa no Brasil inteiro. É o Boris
Casoy: que vergonha! Esse é que é o Brasil de hoje. Não
adiante mentir, enganar. A propaganda, isso passa.
Atentai bem: foi pesquisa bem feita, trabalho
exaustivo e completo de mais de vinte páginas.
Eu li, estudei, depois de ser advertido por Mozarildo. Credibilidade. Nós temos que crer, isso é uma
necessidade humana. O homem sempre acreditou:
acreditou no deus sol, na lua, na mitologia. É uma
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necessidade de acreditarmos. Então, não funciona a
nossa sociedade sem essa crença. No próprio Livro
de Deus: a fé que remove montanhas. Nós não acreditamos mais em nada, brasileira e brasileiro.
Atentai bem: de todas as instituições, de todas as
organizações, de tudo o que está aí, a mais acreditada é a
Igreja Católica: 29%. É a pesquisa que diz – estou citando
a Folha de S.Paulo – é profunda e eu me debrucei. É um
trabalho longo e exaustivo. Depois vem a Igreja Evangélica.
Nós fomos descobertos por Portugal, lá era cristã apostólica romana. A evangélica é a mesma cristã: 20%, que
se expande, que aumenta em credibilidade no Brasil todo.
Quer dizer, se ﬁzermos uma média – e aí é um trabalho
meu e é a mesma coisa... Para mim, ninguém vai buscar
o que separa evangélica e católica; eu vou buscar o que
une, que é a constituição, a Bíblia, é a vida de Jesus – e
estamos comemorando o seu nascimento –, a mensagem
que Ele nos deu.
As duas igrejas são a mesma coisa, no meu entender. Eu não vou buscar o que nos separa, mas o
que nos une.
Então a credibilidade da brasileira, do brasileiro,
do Brasil é em Deus, no Filho de Deus: 24,5%. Só estão acreditando aí. Depois vem, com todo o respeito,
as Forças Armadas. Vinte por cento acreditam nas
Forças Armadas: Exército, Marinha e Aeronáutica,
quer dizer, depois da crença em Deus, o brasileiro
crê, porque eles veem – nós tivemos o período militar
– que os militares não eram os ladrões, não eram os
corruptos, não eram.
Conheci três deles pessoalmente. Sou o pai da
Pátria e faço o testemunho. Eu os conheci.
Marechal Castelo Branco. Em Fortaleza, estudei
lá, conheci muito. Homem íntegro e honesto. Quem está
dizendo sou eu. Não quero saber. Eu, o pai da Pátria,
digo. Castelo Branco eu conheci. Ele era tão honrado
que chegou – hoje nós vimos, tem gente aí que ganha,
vamos dizer R$40 mil no serviço público, passando da
lei, até aqui no Senado tem.
Castello Branco olhou aquilo ali – é para aprender,
olhou a folha. Eu sei que o regime era outro, ditatorial, era
forte –, mas ele olhou, pegou a caneta e disse: “Ninguém
ganha mais do que o Presidente da República”. E tacou
um redutor nos grandes, nos poderosos, nos que tinham
ganhos por trampolins, de malabarismo de nomeações,
acumulando os ganhos e incorporando-os indevidamente. Atentai bem! Aí chegou a primeira refeição de Castello
Branco, Figueiredo, rapaz, era um banquete. Então, Castello
Branco olhou assim e disse: “Eu tenho quase 50 anos de
caserna, era café com leite, pão e manteiga. Acabe com
isso daí, eu quero o meu café que eu tomei a vida inteira”.
Teve austeridade.
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Conheci pessoalmente o Ernesto Geisel, ô velho de moral, eu conheci, eu era amigo do governador
que morreu aqui, Senador, ia me candidatar a prefeito,
indicado por ele. Nunca me esqueço da cena que ele
foi fazer, Figueiredo, você que é..., Foi na inauguração
dos conjuntos habitacionais. Aí fui com Dirceu Arcoverde, o Governador, acompanhei-o até o hotel – naquele
tempo era Hotel Piauí, hoje é Luxor –; aí o Governador
quis pagar, ele só com um ajudante de ordens – eu vi,
meninos, eu vi, ô velho de moral, aquele Geisel. Eu ali
do lado com o Governador, um ajudantes de ordens,
só um, e o Presidente da República.
Aí o governador quis pagar, e ele disse que o
Presidente pagaria sua própria conta. Você entendeu
o que é austeridade? Só um.
Quantos foram para Copenhague? Está aí a imprensa. Não tem ninguém aí, não? Veja a verdade, faça
o trabalho. Se tiver menos de mil... Quantos brasileiros
foram à custa dos salários dos aposentados que não
tiveram o seu Natal, do aumento, da capacitação dos
professores que não tiveram o seu piso de R$690?
Eu diria aos senhores: “Sabe por que ele está
ali, Sadi Cassol, o Rui Barbosa? Rui Barbosa foi sozinho – agora está chegando, a verdade é aqui, eu
sou a verdade, e Cristo: “De verdade, em verdade vos
digo... –, ele foi sozinho com a mulher, a Adalgizinha
dele, para Haia e garantiu o direito internacional. Foi
o Águia de Haia, respeitado. Faço a pergunta hoje a
vocês que são da imprensa: tem uns mil brasileiros e
brasileiras que foram a Copenhague com o dinheiro
que faltou para os aposentados.
Shakespeare, no seu livro King Lear, disse que “há
algo de podre no Reino da Dinamarca” – há algo de podre no Reino da Dinamarca –, e que “seria melhor ser um
mendigo em Nápoles do que Rei da Dinamarca”, porque
era muita corrupção. Mas eles souberam se construir, combater a corrupção, e o mundo todo vai para lá.
Mas, atentai bem! Rui Barbosa foi sozinho, com
a mulher, para Haia, para Holanda, e garantiu o direito
internacional e nos representou com grandeza. Essa
é a verdade.
Então, este País tem que ter austeridade. É o
povo que não está acreditando nas autoridades. Os
militares e, depois, esse João Figueiredo, que eu conheci. Ali está o nosso assessor, é Figueiredo, é um
nome honrado. Eu quero dizer que eu cheguei a tomar
uísque, duas vezes, com Figueiredo, porque ele foi ao
Piauí e o Governador, austero, Lucídio não era afeito a
beber uns uísques e, então, botava a gente para ﬁcar
bebendo com ele: in vino... Eu vi o Figueiredo, um homem de bem. O Figueiredo não era político. Era assim,
divertido: vai lá para o Iraque, ele teria ido; vai para o
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Haiti, ele teria ido cumprir uma missão. Então Geisel
disse: “Vai e faça a abertura política”. E o Figueiredo
o fez, com dignidade e honradez. Vasculhem a vida
dele. Não tem corrupção.
Por isso que o povo brasileiro, depois da Igreja cristã, quem tem mais credibilidade são eles. Aí nós estamos
lá embaixo, aqui os Executivos todos. O Judiciário lá embaixo. Ninguém acredita, é a pesquisa, pelas falcatruas,
pelas traquinagens, malandragens. E todas: OAB, ABI, a
imprensa também tem pouca credibilidade. Está na pesquisa do próprio órgão da imprensa.
Então é isso que queremos mudar. Nós iríamos
aproveitar este Natal para rememorarmos que isso pode
mudar. Deus botou seu ﬁlho predileto, não desgarrado, numa família. Ele não desgarrou, colocou numa
família, a Sagrada Família, dando o ensinamento de
que essa é a instituição mais importante para proteger as crianças.
A nossa família, hoje, sofre de tal maneira que
aquilo que seria a cumeeira da família, seria o teto da
família, os avós, os idosos, o velho, estão combalidos.
Eles foram dignos, honrados, trabalharam, e nós garfamos a aposentadoria dos velhos.
Isso é importante. Os avós são fundamentais,
Sadi Cassol.
Bastava citar Barack Obama no seu livro, em que
ele dizia que seria um maconheiro se não fosse educado pelos avós. Os avós, nós, a nossa família está
desestruturada, e, aí, este Brasil de descrença em todas as suas instituições.
Nós temos que aproveitar este Natal para vermos
esses exemplos. Que é que Cristo falou? A justiça é hoje
desacreditada no Brasil pela pesquisa. O Filho de Deus
subiu a montanha, ele não tinha essa televisão que eu
tenho, essa rádio AM, FM, OM, A Voz do Brasil, e disse:
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados”. E Ele, vendo que ela é feita por
homens, muitas vezes fracos, muitos deles corruptos, aí
Ele foi e disse: “Bem-aventurados aqueles que, perseguidos pela justiça, terão o reino dos céus”. Esta é a verdade. Nenhuma instituição hoje, no Brasil, tem credibilidade.
Nós temos que acreditar e, para acreditarmos nas coisas,
nós temos que ter uma doutrina, uma ﬁlosoﬁa, e é a de
Cristo. E o que é que Ele fez aqui? “Dei de comer a quem
tinha fome, dei de beber a quem tinha sede, aos sedentos,
vesti os nus, assisti os doentes, solidário com os presos,
com os infelizes”.
E foi mais. Cristo não só falou, ele discursou bonito, melhor do que o Pedro Simon discursa aqui.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Senador Mão Santa, solicito a V. Exª que veja
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de quantos minutos a mais V. Exª precisa, pois tenho
de prorrogar a sessão.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Em três minutos
vamos encerrar. Dê cinco minutos, a média.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Dez minutos. Está prorrogada a sessão.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Então, Cristo
deu o exemplo do trabalho; não ﬁcou só com conversa, não; embora a conversa dele fosse bonita. O Pai
Nosso, um discurso fantástico de um minuto, com 56
palavras, nos transporta desta Terra aos Céus. Mas ele
deu o exemplo de trabalho. Fez obras, os milagres. Isto
é governo: fez aleijado andar, mudo falar, surdo ouvir;
limpou o corpo dos leprosos, tirou o demônio; multiplicou os alimentos (peixes, pães, etc). O vinho, em um
gesto de que se tem de ter alegria, e para fomentar
um casal nubente, porque é o amor que faz a família.
Então, é isso que temos de aprender. Ele não
escreveu nada, falou. Mas está escrito no Livro de
Deus que a fé remove montanhas. Este País está
sem fé! A pesquisa diz. Nós não acreditamos: 24,5%
acredita em Deus, acredita mesmo. Só 24,5%; 29%
é católico e 20% é evangélico. Na média, é a mesma
coisa. Vinte por cento nas Forças Armadas. Aí, Poder
Legislativo, Poder Judiciário – ridículos, no conceito
do povo brasileiro.
Nós queremos crer que é hora de uma reﬂexão.
Esse negócio de mentira, mentira, não. Vai mal. A sociedade vai mal.
O Presidente teve acertos? Teve. E eu, como pai da
Pátria, vou dizer o maior acerto de Luiz Inácio. Foi quando
ele valorizou o trabalho. Eu não sei, mas aqui nós o ajudamos, Paim e eu. Estive em todas as campanhas pela valorização do trabalho, inspirado em Rui Barbosa, que disse
que a primazia tem que ser do trabalho e do trabalhador.
Ele vem antes, ele é que faz a riqueza. E, realmente, é o
ponto positivo, número um, do nosso Presidente Luiz Inácio. O salário-mínimo era 70 dólares, hoje é 250 dólares.
Não é? Obedeceu a Rui Barbosa. Teve a generosidade
dessa Bolsa Família. É uma caridade. Ninguém pode ser
contra a caridade. O Apóstolo Paulo já dizia: fé, esperança
e caridade. E caridade é amor. Mas está errado. Eu estou
aqui pra consertar. Eu sou o pai da Pátria. Eu sei. Eu me
preparei. Só tem um Senado. Só tem essa razão de ser.
Isso é simples, Luiz Inácio. O único erro é que ele se cerca
de aloprados por todos os lados, que não estudaram, não
se prepararam; que seguram este Governo com mentira,
corrupção e incompetência. É o tripé. Está errado!
Não me preocupo com quem está recebendo sem
trabalhar. Não. Mas me preocupo com os ﬁlhos deles.
Eles os veem em casa, sem trabalhar. Padre António
Vieira disse que o exemplo arrasta. Você já pensou nos
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ﬁlhos, vendo os pais sem trabalhar? E é fácil, Luís. Eu
sei. Eu sou pai da Pátria. Eu sou Senador. Foi longo e
sinuoso. Foi estudando e trabalhando; trabalhando e
estudando. Vamos corrigir isso. Foi uma caridade. Ninguém está contra a caridade, mas Deus disse: “Comerás
o pão com o suor do teu rosto”. Isso é uma mensagem
para se buscar o trabalho. Não é a malandragem; é o
trabalho. Rui Barbosa veio antes. Sadi Cassol, você é
cristão, foi lá em Israel, e vi a sua convicção.
Então, eu pegaria essa Bolsa Família... Vou ensinar.
Estou aqui é para ensinar o Luís Inácio. Só tem essa razão.
Senador é para isto: é o pai da Pátria. Eu fui prefeitinho;
ele não foi. Eu governei o Estado por duas vezes; ele não
governou. Então, Franklin Dellano Roosevelt dizia: “Toda
pessoa que vejo é superior a mim em determinada coisa”.
Nesse particular, eu procuro aprender. Então, Luís Inácio
tem de aprender: eu fui prefeitinho; ele não foi. Eu fui governador; ele não foi. Tenho todos os cursos que se imagina em Medicina, em cirurgia e em gestão pública pela
Fundação Getúlio Vargas.
Então, vou ensinar o Luís Inácio a dar um 2010
melhor. Um estadista. Essa negócio de falar de Fernando Henrique Cardoso é inveja e mágoa. Ele foi um
estadista. Não sou do Partido dele não – eu era do
PMDB. Isso aqui era uma zorra! Ninguém sabia a quem
devia e como devia. Isso era a maior zorra que existia.
Qualquer prefeito ia num pique o tirava a ARO. A ARO
era Antecipação da Receita Orçamentária. Ele perdia
a eleição, ia lá, e o banco dava; aí ﬁcava endividado.
Ele enfrentou isso. Eu digo porque eu paguei a dívida
do Piauí. Não gostei, não, porque ninguém gosta de
pagar. Mas hoje eu reconheço que ele teve a moral.
Pedro Malan, maior homem desta Pátria. Olha que o
sujeito ser Ministro da Fazenda durante oito anos e fazer isso tudo... Ninguém fala da honradez dele. Fala?
Pedro Malan, Pedro Parente. E entrei no rolo, mas não
gostei, não, porque ninguém gosta de pagar. Era uma
dívida louca. Chamavam, e a gente tinha que pagar,
13%, 11% todo mês. Mas foi necessária a responsabilidade ﬁscal. É por isso que...
A gente gastava muito mais do que tinha. O prefeito perdia. Havia um banco do Ceará, BIC, chamava ali, o
sujeito assinava uns papéis, pedia uma ARO, Antecipação de Receita Orçamentária. Quem está confessando
aqui sou eu, que tirei a última ARO que existia no Brasil.
Confessei para o Fernando Henrique Cardoso. Quando
ele suspendeu, valia para um mês, e eu fui lá. Tirei. “Mas,
Mão Santa, você não está obedecendo”. Não sai daqui a
um mês, então eu fui correndo no Ceará e tirei logo US$5
milhões. Para quê? Para fazer uma ponte, porque olha,
Fernando Henrique, só conversa não vai não. Cristo a
gente segue Ele, porque Ele fez obra, fez milagre. Então,
eu vou fazer essa ponte para o pessoal acreditar em mim.
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E tirei o último. Mas todo mundo tirava dinheiro. Já pensou
o que são 5.560 prefeitos tirando dinheiro livremente de
um banco? E todos sabem que aquilo não é de Deus, é
coisa do cão.
Os bancos, não é, emprestando e a dívida era
louca. Quem freou... Essa estabilidade nós devemos
a ele. Eu era PMDB e ele PSDB, nunca votei nem Fernando Henrique, votei uma no Ciro, porque era meu
vizinho ali, eu o conhecia e a outra eu votei no Luiz
Inácio. Não, minto, no Quércia, que era do PMDB, no
Luiz Inácio foi depois. Mas ele foi o estadista, ele pegou
aquele... Acharam que negócio de cobrar tem quem
goste. Ora, de cobrador a gente foge, mas ele cobrou
dos Estados a dívida, dos Municípios a dívida e freou:
Lei de Responsabilidade Fiscal. Você não pode por
isso e por aquilo. O estadista é que vê.
Então, pegaria esse Bolsa Família, chamava e
entregava para o prefeito. Prefeito sabe tudo, prefeito
é gente boa, prefeito é querido, prefeito é responsável,
eu fui. Muitos são os chamados, escolhidos... Prefeito não tem, não; tem um ou outro, aí é um escândalo.
É como avião. Tem coisa melhor do que o avião? Eu
acho que não tem, não. Vai uma mulher bonita e dizem:
“Olha o avião”. Mas, quando cai é uma confusão doida.
Quando está voando ninguém fala. São os prefeitos,
os prefeitos são gente boa. Eu convivi, eu criei 78 cidades. Uns erram por falta de conhecimento e tudo o
mais, no cômputo geral...
Então eu pegava esse montão aí, de 13 milhões
do Bolsa Família, 13 milhões. Olha, Portugal tem 10
milhões de pessoas não é, Zé? Treze milhões é muita
gente, mas divide por 5.864...
Entregava isso para os prefeitos. Eles não vão
roubar, não. Eles não vão roubar esse dinheiro, não.
E mandava o prefeito dar mais um dinheirinho, o Governador do Estado dar mais um dinheirinho. Eles
passavam até a ganhar salário mínimo, mas o governo mandava o prefeito encaminhá-los para o trabalho.
E o prefeito pode e tem condição. Há um assistente
social. O prefeito sabe de tudo. O prefeito é bicho que
sabe de tudo. Eu já fui prefeito. Pena o Luiz Inácio não
ter tido essa experiência.
Se a mulher está lá com o Bolsa e sabe culinária,
ela vai fazer a merenda escolar. Se o homem é forte,
vai ser guarda municipal, vai tomar conta da praça.
Cada prefeitinho botava todo mundo para trabalhar
na sua região. Estava todo mundo trabalhando, todo
mundo dando exemplo.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A Presidência prorroga a sessão por mais três
minutos.
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O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Quero dizer
que o prefeito faz isso, e eu faria. Qualquer um faz. Ele
conhece. O serviço social, em geral, é feito pela esposa dele. E encaminhava de acordo como as aptidões
para o trabalho. Essa gente tem aptidão. Se ele é do
campo, vai fazer uma horta comunitária, uma ﬂora, vai
tomar conta do jardim da praça. Botava para trabalhar.
O trabalho engrandece. E quero dizer que isso dava
certo. Também ele sabe de tudo. Isso ele resolvia. Cada
um resolvia. E eles ganhariam mais dinheiro, porque o
prefeito tinha que dar “x” e o governador, “y”, mas iam
trabalhar. Ficar sem trabalhar...
O Apóstolo Paulo – sou do Partido Social Cristão, Partido de Jesus – disse: “Quem não trabalha
não merece ganhar para comer”. Entre Luiz Inácio e
o Apóstolo Paulo, ﬁco com o Apóstolo Paulo. Quem
quiser ﬁque com o Lula aí, Lula lá. Mas o Apóstolo
Paulo disse, Sadi, você que é católico: “Quem não
trabalha não merece ganhar para comer”. E ﬁco com
o Apóstolo Paulo.
Acho que o trabalho educa, digniﬁca, tira do ócio,
da preguiça e da malandragem.
Mas prefeito sabe de tudo e vou dar-lhe um exemplo. José Dirceu – só para acreditar no que estou dizendo, não tenho nada contra ele – chegou, foi para
Cuba, fez uma plástica, voltou, entrou numa cidade no
Paraná e começou a namorar uma funcionária da prefeitura. O prefeitinho chamou-a e disse: “Esse homem
está esquisito, é diferente. Há algo” – veja como é o
prefeito – “errado: só toma um copo de cerveja. Esse
homem tem um negócio esquisito.” Era José Dirceu
voltando. Digo isso para verem como é um prefeito.
Então, chamou a funcionária: “Venha cá, há algo estranho nesse homem.” E ela, como mulher que amava
e estava apaixonada, disse: “Não. Ele é meu primo.” E
o prefeito, como era primo, conﬁava na moça.
O que eu quero dizer é que prefeito sabe de tudo
o que se passa. Então, os prefeitos ajudariam Luiz
Inácio a integrar esse pessoal no trabalho. Essas são
nossas palavras. Que isso aconteça em 2010. Queremos fazer nossas as palavras de Heráclito, que lamenta que o Piauí não tenha o que comemorar em 2009.
Olhem aqui só para encerrar: “TCU cancela edital de
obras do PAC em Teresina.” É só roubo e corrupção.
Está aqui. Não sou eu, não. Rapaz, como rouba esse
povo! Está aí. Isto é tudo deles: “Conselho fechou os
cinco cursos da Uespi.” Se não tem educação... Toda
hora está fechando.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Espere aí! Só
vou ler as manchetes e vamos terminar com Deus:
Recursos para a construção de estradas são
desviados”.
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(...) “Ele aﬁrma que recursos destinados à construção de estradas estão sendo desviados para cobrir
rombos...”
Aqui, portal do Jornal 180 Graus. Rapaz, mas
essa turma aí... Eu, que sou do Partido Social Cristão,
tenho duas constituições: a Bíblia... Eu vou dar pelo
menos aqueles dez mandamentos de Deus. O oitavo,
não roubar, porque essa turma rouba. Eu nunca antes
vi tanto roubo.
Olha aqui, portal Jornal 180 Graus. “Estado quase
não cresceu”. “Quatro dos cinco piores PIBs do País
são de cidades do Piauí”. E é governado pelo PT, e o
Presidente é do PT.
“Desigualdade salarial é elevada no Piauí”. Diário do Povo.
“Taxa de analfabetismo é alta.” Quase 25%. É o
PT. Por isso eu disse uma vez aqui, e rezo, que três
coisas a gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer
e votar no PT. Eu já ﬁz, e pronto.
Este é o aniversário de uma cidade.
E aqui é um artigo todinho do Merval Pereira. Não
vai haver tempo de ler, mas eu cito: “’O pior cego é o
que não quer ver! Mas, se enxerga e não tem atitude
condizente é caso de polícia...”
É o melhor jornalista político hoje. No passado
era o Carlos Castelo Branco, do Piauí, que combatia a
revolução. Hoje é Merval. Aqui não dá tempo de ler. Mas
é só mostrando – Merval Pereira – as malandragens.
Então, são essas as nossas palavras. E o Governador do Piauí é Wellington Dias. E a turma usa hoje
este slogan: “Dias de mentira”.
O homem disse que ia fazer cinco hidroelétricas
no Rio Parnaíba; nenhuma. Depois, enganou o Alberto
Silva, dizendo que ia fazer uma, a de Castelo no Rio
Poti. De seis, não fez nenhuma. O porto, o aeroporto
internacional, um é da minha cidade e só tem andorinha, urubu e não pousa mais nem teco-teco.
Então eles vivem e se sustentam com o tripé:
corrupção, mentira, incompetência. E nós oferecemos
ao povo do Brasil, nós do Senado, a democracia, divisão de poder – eu posso dizer isso – para freá-los,
e a alternância do poder. E que o povo após as eleições, para as quais nós nos oferecemos para fazer a
alternância do poder, tenha a alternância do poder no
Piauí e no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Após o pronunciamento do último orador inscrito,
Senador Mão Santa, nós encerraremos esta sessão do
dia 18 de dezembro às 13h16min. Será convocada a
próxima, conforme o Regimento Interno do Senado.
Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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764

Dezembro de 2009

765
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

764
DEZEMBRO73411
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
765
73412

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
766

Dezembro de 2009

767
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

766
DEZEMBRO73413
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
767
73414

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
768

Dezembro de 2009

769
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

768
DEZEMBRO73415
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
769
73416

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
770

Dezembro de 2009

771
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

770
DEZEMBRO73417
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
771
73418

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
772

Dezembro de 2009

773
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

772
DEZEMBRO73419
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
773
73420

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
774

Dezembro de 2009

775
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

774
DEZEMBRO73421
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
775
73422

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
776

Dezembro de 2009

777
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

776
DEZEMBRO73423
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
777
73424

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
778

Dezembro de 2009

779
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

778
DEZEMBRO73425
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
779
73426

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
780

Dezembro de 2009

781
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

780
DEZEMBRO73427
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
781
73428

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
782

Dezembro de 2009

783
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

782
DEZEMBRO73429
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
783
73430

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
784

Dezembro de 2009

785
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

784
DEZEMBRO73431
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
785
73432

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
786

Dezembro de 2009

787
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

786
DEZEMBRO73433
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
787
73434

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
788

Dezembro de 2009

789
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

788
DEZEMBRO73435
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
789
73436

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
790

Dezembro de 2009

791
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

790
DEZEMBRO73437
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
791
73438

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
792

Dezembro de 2009

793
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

792
DEZEMBRO73439
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
793
73440

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
794

Dezembro de 2009

795
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

794
DEZEMBRO73441
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
795
73442

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
796

Dezembro de 2009

797
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

796
DEZEMBRO73443
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
797
73444

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
798

Dezembro de 2009

799
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

798
DEZEMBRO73445
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
799
73446

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
800

Dezembro de 2009

801
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

800
DEZEMBRO73447
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
801
73448

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
802

Dezembro de 2009

803
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

802
DEZEMBRO73449
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
803
73450

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
804

Dezembro de 2009

805
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

804
DEZEMBRO73451
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
805
73452

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
806

Dezembro de 2009

807
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

806
DEZEMBRO73453
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
807
73454

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
808

Dezembro de 2009

809
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

808
DEZEMBRO73455
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
809
73456

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
810

Dezembro de 2009

811
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

810
DEZEMBRO73457
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
811
73458

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
812

Dezembro de 2009

813
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

812
DEZEMBRO73459
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
813
73460

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
814

Dezembro de 2009

815
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

814
DEZEMBRO73461
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
815
73462

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
816

Dezembro de 2009

817
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

816
DEZEMBRO73463
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
817
73464

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
818

Dezembro de 2009

819
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

818
DEZEMBRO73465
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
819
73466

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
820

Dezembro de 2009

821
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

820
DEZEMBRO73467
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
821
73468

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
822

Dezembro de 2009

823
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

822
DEZEMBRO73469
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
823
73470

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
824

Dezembro de 2009

825
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

824
DEZEMBRO73471
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
825
73472

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
826

Dezembro de 2009

827
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

826
DEZEMBRO73473
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
827
73474

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
828

Dezembro de 2009

829
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

828
DEZEMBRO73475
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
829
73476

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
830

Dezembro de 2009

831
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

830
DEZEMBRO73477
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
831
73478

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
832

Dezembro de 2009

833
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

832
DEZEMBRO73479
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
833
73480

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
834

Dezembro de 2009

835
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

834
DEZEMBRO73481
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
835
73482

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
836

Dezembro de 2009

837
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

836
DEZEMBRO73483
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
837
73484

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
838

Dezembro de 2009

839
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

838
DEZEMBRO73485
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
839
73486

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
840

Dezembro de 2009

841
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

840
DEZEMBRO73487
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
841
73488

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
842

Dezembro de 2009

843
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

842
DEZEMBRO73489
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
843
73490

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
844

Dezembro de 2009

845
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

844
DEZEMBRO73491
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
845
73492

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
846

Dezembro de 2009

847
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

846
DEZEMBRO73493
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
847
73494

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
848

Dezembro de 2009

849
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

848
DEZEMBRO73495
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
849
73496

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
850

Dezembro de 2009

851
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

850
DEZEMBRO73497
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
851
73498

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
852

Dezembro de 2009

853
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

852
DEZEMBRO73499
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
853
73500

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
854

Dezembro de 2009

855
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

854
DEZEMBRO73501
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
855
73502

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
856

Dezembro de 2009

857
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

856
DEZEMBRO73503
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
857
73504

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
858

Dezembro de 2009

859
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

858
DEZEMBRO73505
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
859
73506

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
860

Dezembro de 2009

861
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

860
DEZEMBRO73507
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
861
73508

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
862

Dezembro de 2009

863
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

862
DEZEMBRO73509
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
863
73510

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
864

Dezembro de 2009

865
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

864
DEZEMBRO73511
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
865
73512

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
866

Dezembro de 2009

867
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

866
DEZEMBRO73513
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
867
73514

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
868

Dezembro de 2009

869
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

868
DEZEMBRO73515
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
869
73516

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
870

Dezembro de 2009

871
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

870
DEZEMBRO73517
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
871
73518

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
872

Dezembro de 2009

873
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

872
DEZEMBRO73519
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
873
73520

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
874

Dezembro de 2009

875
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

874
DEZEMBRO73521
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
875
73522

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
876

Dezembro de 2009

877
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

876
DEZEMBRO73523
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
877
73524

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
878

Dezembro de 2009

879
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

878
DEZEMBRO73525
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
879
73526

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
880

Dezembro de 2009

881
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

880
DEZEMBRO73527
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
881
73528

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
882

Dezembro de 2009

883
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

882
DEZEMBRO73529
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
883
73530

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
884

Dezembro de 2009

885
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

884
DEZEMBRO73531
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
885
73532

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
886

Dezembro de 2009

887
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

886
DEZEMBRO73533
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
887
73534

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
888

Dezembro de 2009

889
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

888
DEZEMBRO73535
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
889
73536

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
890

Dezembro de 2009

891
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

890
DEZEMBRO73537
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
891
73538

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
892

Dezembro de 2009

893
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

892
DEZEMBRO73539
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
893
73540

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
894

Dezembro de 2009

895
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

894
DEZEMBRO73541
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
895
73542

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
896

Dezembro de 2009

897
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

896
DEZEMBRO73543
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
897
73544

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
898

Dezembro de 2009

899
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

898
DEZEMBRO73545
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
899
73546

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
900

Dezembro de 2009

901
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

900
DEZEMBRO73547
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
901
73548

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
902

Dezembro de 2009

903
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

902
DEZEMBRO73549
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
903
73550

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
904

Dezembro de 2009

905
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

904
DEZEMBRO73551
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
905
73552

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
906

Dezembro de 2009

907
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

906
DEZEMBRO73553
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
907
73554

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
908

Dezembro de 2009

909
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

908
DEZEMBRO73555
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
909
73556

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
910

Dezembro de 2009

911
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

910
DEZEMBRO73557
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
911
73558

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
912

Dezembro de 2009

913
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

912
DEZEMBRO73559
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
913
73560

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
914

Dezembro de 2009

915
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

914
DEZEMBRO73561
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
915
73562

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
916

Dezembro de 2009

917
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

916
DEZEMBRO73563
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
917
73564

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
918

Dezembro de 2009

919
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

918
DEZEMBRO73565
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
919
73566

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
920

Dezembro de 2009

921
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

920
DEZEMBRO73567
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
921
73568

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
922

Dezembro de 2009

923
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

922
DEZEMBRO73569
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
923
73570

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
924

Dezembro de 2009

925
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

924
DEZEMBRO73571
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
925
73572

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
926

Dezembro de 2009

927
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

926
DEZEMBRO73573
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
927
73574

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
928

Dezembro de 2009

929
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

928
DEZEMBRO73575
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
929
73576

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
930

Dezembro de 2009

931
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

930
DEZEMBRO73577
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
931
73578

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
932

Dezembro de 2009

933
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

932
DEZEMBRO73579
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
933
73580

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
934

Dezembro de 2009

935
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

934
DEZEMBRO73581
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
935
73582

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
936

Dezembro de 2009

937
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

936
DEZEMBRO73583
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
937
73584

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
938

Dezembro de 2009

939
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

938
DEZEMBRO73585
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
939
73586

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
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Dezembro de 2009

941
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

940
DEZEMBRO73587
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
941
73588

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
942

Dezembro de 2009
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DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

942
DEZEMBRO73589
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Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
943
73590

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
944

Dezembro de 2009

945
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

944
DEZEMBRO73591
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
945
73592

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
946

Dezembro de 2009

947
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

946
DEZEMBRO73593
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
947
73594

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
948

Dezembro de 2009

949
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

948
DEZEMBRO73595
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
949
73596

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
950

Dezembro de 2009

951
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

950
DEZEMBRO73597
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
951
73598

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
952

Dezembro de 2009

953
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

952
DEZEMBRO73599
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
953
73600

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
954

Dezembro de 2009

955
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

954
DEZEMBRO73601
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
955
73602

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
956

Dezembro de 2009

957
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

956
DEZEMBRO73603
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
957
73604

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
ANAIS DIÁRIO
DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
958

Dezembro de 2009

959
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

958
DEZEMBRO73605
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
959
73606

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO FEDERAL
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Dezembro de 2009
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Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

960
DEZEMBRO73607
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
961
73608

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
962

Dezembro de 2009

963
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

962
DEZEMBRO73609
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Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
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73610

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO FEDERAL

Publicado no DSF de

DEZEMBRO 2009
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Dezembro de 2009

/12/2009.
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Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

966
DEZEMBRO73613
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Sexta-feira e Sábado 18 e 19
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2009
967
73614

Sexta-feira e Sábado 18 e 19
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
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969
73616

Sexta-feira e Sábado 18 e 19
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971
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Sexta-feira e Sábado 18 e 19
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Dezembro de 2009
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DEZEMBRO73619
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
973
73620

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
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Dezembro de 2009
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

974
DEZEMBRO73621
2009

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
975
73622

Sexta-feira e Sábado 18 e 19

FEDERAL
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DO SENADO
DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2009
976

Dezembro de 2009

977
DEZEMBRO 2009
Dezembro de 2009

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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DEZEMBRO73623
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Sexta-feira e Sábado 18 e 19

DEZEMBRO
2009
977
73624

Sexta-feira e Sábado 18 e 19
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Foi lido anteriormente Parecer nº 2.772, de 2009, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
sobre o Requerimento nº 1.313, de 2009.
A Presidência comunica que a matéria constará
da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 222, § 2º, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de
Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na Casa de origem, da
Deputada Edna Macedo), que deﬁne prioridades para
a destinação de produtos de origem animal e vegetal
apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972, de 25 de
maio de 2000; e
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
2.776 a 2.816, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo pelo arquivamento
dos Requerimentos nºs 1.271, 1.282, 1.342, 1.350,
1.358, 1.365, 1.386, 1.398, 1.400, 1.434, 1.436, 1.441,
1.460, 1.463, 1.464, 1.474, 1.479, 1.482, 1.492, de
2007; 47, 174, 181, 189, 196, 202, 203, 214, 224, 288,
307, 315, 375, 383, 389, 391, 395, 411, 436, 438, 455
e 472, de 2008.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT
– TO) – A Presidência comunica ao Plenário que a
Mesa do Senado Federal aprovou, em sua 16ª Reunião realizada em 17 de dezembro do corrente ano, os
Requerimentos de Informações nºs 1.340 a 1.344,
1.354, 1.358, 1.374, 1.388, 1.398, 1.405, 1.411, 1.415,
1.416, 1.430, 1.431, 1.468, 1.480, 1.501 e 1.505, de
2009, nos termos de seus relatórios.
Comunica, ainda, que foi rejeitado o Requerimento nº 1.404, de 2009, que vai ao Arquivo.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 686, de
2007 – Complementar, de autoria do Senador Sérgio
Zambiasi, que dispõe sobre a criação do Pólo de De-
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senvolvimento Integrado da Fronteira Oeste do Estado
do Rio Grande do Sul.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 294, de 2009 (nº
3.947/2008, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que cria cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
destinados ao Gabinete de Segurança Institucional e
ao Ministério da Justiça.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo do Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2008, de autoria
do Senador Romero Jucá, que susta a aplicação do
disposto no parágrafo único do art. 19 e do disposto
no parágrafo único do art. 24 da Portaria nº 1.220, de
11 de julho de 2007, do Ministério da Justiça, que regulamenta as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
da Lei nº 10.359, de 27 de dezembro de 2001, e do
Decreto nº 6.061, de 15 de março de 2007, relativas
ao processo de classiﬁcação indicativa de obras audiovisuais destinadas à televisão e congêneres.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma
vez ﬁndo o prazo ﬁxado no parágrafo único do art. 254
do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento deﬁnitivo do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2006 (nº 1.811/2003,
na Casa de origem, da Deputada Laura Carneiro), que
acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
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– Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2000, de autoria do Senador Gerson Camata, que exclui de
ilicitude a ortotanásia;
– Projeto de Lei do Senado nº 210, de 2002, de autoria do Senador Mauro Miranda, que altera a Lei
nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, que dispõe
sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos
portadores de HIV e doentes de aids, para incluir
o benefício do fornecimento de leite maternizado para os ﬁlhos de mães portadoras do HIV e
doentes de aids (tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2003);
– Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2003, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
acrescenta alínea ao inciso II do art. 8º da Lei nº
9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir
a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda das pessoas físicas, de doações a programas oﬁciais de combate à fome;
– Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2003, de
autoria do Senador Leonel Pavan, que institui
forma alternativa de pagamento dos débitos relativos a empréstimos e ﬁnancimanentos à rede
hoteleira nacional;
– Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2004, de
autoria do Senador Paulo Octávio, 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 (tramitando
em conjunto com o Projeto de Lei do Senado nº
258, 2006);
– Projeto de Lei do Senado nº 302, de 2005, de autoria do Senador César Borges, 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 Juizado Especial
de Cível, e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 373, de 2005, de autoria da Senadora Roseana Sarney, que autoriza
o Poder Executivo a criar a Agência de Desenvolvimento dos Estados do Corredor Centro-Norte
e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2006, de autoria
do Senador Marcelo Crivella, que veda a instalação de presídios em cidades turísticas;
– Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2007, de
autoria do Senador Pedro Simon, que dispõe
sobre auxílio ﬁnanceiro da União aos Institutos
Históricos e Geográﬁcos;
– Projeto de Lei do Senado nº 47, de 2008, de autoria do Senador Expedito Júnior, que altera o
art. 29 do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de
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1976, para dispor sobre a destinação de veículos
objeto de pena de perdimento;
– Projeto de Lei do Senado nº 199, de 2008, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que acrescenta
art. 1.589-A à Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), para outorgar direito real
de habitação ao cônjuge detentor da guarda de
ﬁlhos comuns;
– Projeto de Lei do Senado nº 28, de 2009, de autoria
do Senador Jefferson Praia, 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;
– Projeto de Lei do Senado nº 129, de 2009, de autoria do Senador Lobão Filho, 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;
– Projeto de Lei do Senado nº 198, de 2009, de
autoria da Senadora Rosalba Ciarlini, 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; e
– Projeto de Lei do Senado nº 416, de 2009, de
autoria do Senador Marconi Perillo, 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).
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado nºs 116, de 2000; 210, de 2002; 184, de 2004;
448, de 2007; 47, de 2008; 28, 198, e 416, de 2009,
aprovados, vão à Câmara dos Deputados; e os Projetos de Lei do Senado nºs 2, 286 e 352, de 2003;
302 e 373, de 2005; 85 e 258, de 2006; 199, de 2008;
129, de 2009, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Sobre a mesa, mensagens do Presidente da
República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 296, de 2009 (nº 1.009/2009, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
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Lei da Câmara nº 122, de 2009 (nº 6.275/2005,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo Barros), que institui o Dia Nacional de Luta contra o
Câncer de Mama, sancionado e transformado na
Lei nº 12.116, de 10 de dezembro de 2009;
– Nº 297, de 2009 (nº 1.017/2009, na origem), de 14
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 193, de 2009 (nº 4.145/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza a União a doar recursos à República de Moçambique para a primeira
fase de instalação de fábrica de antirretrovirais e
outros medicamentos, sancionado e transformado
na Lei nº 12.117, de 14 de dezembro de 2009;
– Nº 298, de 2009 (nº 1.018/2009, na origem), de 14
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 60, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito especial no valor global de dois milhões, seiscentos e
noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e sete
reais, para os ﬁns que especiﬁca, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 12.118, de 14 de dezembro de 2009;
– Nº 299, de 2009 (nº 1.036/2009, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 146, de 2009 (nº 1.815/2007,
na Casa de origem), do Deputado Júlio Delgado),
que altera o art. 2º da Lei nº 11.337, de 26 de
julho de 2006, para melhor detalhar a abrangência da exigência nele contida e para adequar a
nomenclatura empregada aos padrões técnicos
estabelecidos, sancionado e transformado na Lei
nº 12.119, de 15 de dezembro de 2009;
– Nº 300, de 2009 (nº 1.037/2009, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001, na
Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio),
que altera os arts. 12 e 21 de Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa, sancionado e transformado na Lei nº
12.120, de 2009;
– Nº 301, de 2009 (nº 1.038/2009, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002, na
Casa de origem), do Deputado Alberto Fraga),
que acrescenta o §3º ao art. 83 da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal,
determinando que os estabelecimentos penais
destinados às mulheres tenham por efetivo de
segurança interna, somente agentes do sexo
feminino, sancionado e transformado na Lei nº
12.121, de 2009;
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– Nº 302, de 2009 (nº 1.039/2009, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (nº 4.127/2004,
na Casa de origem), do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera o art. 275 da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, incluindo como sujeitas ao procedimento sumário as causas relativas à revogação
de doação, sancionado e transformado na Lei nº
12.122, de 2009; e
– Nº 303, de 2009 (nº 1.040/2009, na origem), de 15
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea “o”
do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº 10.683,
de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos
Ministérios, sancionado e transformado na Lei
nº 12.123, de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos
sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagem presidencial que passo a ler.
É lida a seguinte:
– Mensagem nº 199, de 2009-CN (nº 1.050/2009, na
origem), do Presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do §
4º do art. 71 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto
de 2008, o Relatório de Avaliação de Receitas e
Despesas, referente a dezembro de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A mensagem lida vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.706, DE 2009
Na forma do disposto no Regimento Interno e de
acordo com as tradições da Casa, requeremos as seguintes homenagens pelo falecimento do Frei Luciano
Severino Maciel Pinheiro, ocorrido dia 08 de dezembro,
na cidade do Recife, Estado de Pernambuco:
I – inserção em ata de voto de profundo pesar;
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II – apresentação de condolências:
1. aos seus familiares;
2. ao Convento de Santo Antônio, no
Recife.
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2009. –
Senador Marco Maciel.
REQUERIMENTO Nº 1.707, DE 2009
Requeiro que o Senado Federal emita Voto de Felicitação à Universidade Federal do Paraná (UFPR), por
ocasião de seu nonagésimo sétimo aniversário, a ser
comemorado no dia 19 de dezembro. A Universidade
Federal do Paraná é o símbolo da capital paranaense,
sendo a mais antiga universidade federal brasileira,
destacando-se pela integração com a comunidade,
pela qualidade dos cursos de ensino superior, especialização, mestrado, doutorado e de especialização
praticados na Instituição, bem como por sua produção
cientíﬁca. Destaco, ainda, o papel fundamental desempenhado pela UFPR na constituição da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA),
que teve seu projeto aprovado nesta Casa no dia 16
de dezembro, com campus em Foz do Iguaçu, e que
atenderá à missão política de integração dos países
latino-americanos.
Plenário do Senado, 18 de dezembro de 2009. –
Senador Flávio Arns.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT – TO)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – Os Srs. Senadores Marconi Perillo, a Srª Senadora Maria do Carmo Alves, os Srs. Senadores Pedro
Simon, Acir Gurgacz e Gim Argello enviaram discursos
à Mesa, que serão publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, temos recebido inúmeros e-mails de cidadãos brasileiros que vêem com extrema preocupação
a aproximação do Governo Brasileiro e, em particular,
do Presidente da República, com os mandatários Hugo
Chavez, da Venezuela, e Ahmadinejad, do Irã.
É claro que não se pode personiﬁcar a Venezuela
e o Irã na ﬁgura de seus presidentes, porque os povos
e as nações venezuelanas e iranianas transcendem os
limites das personalidades e dos desejos de seus governantes supremos. Estes partem, as nações ﬁcam!
Mas, exatamente por isso, a preocupação dos
internautas é procedente.
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Não faz sentido o Brasil, um país que, nos últimos vinte anos, tem sedimentado as bases das instituições democráticas e republicanas, com eleições
livres e liberdade de imprensa, buscar entendimentos
bilaterais com governantes contrários ao princípio do
contraditório, do estado de direito e da liberdade de
expressão.
A história construída pelo Brasil contemporâneo
é de luta contra a repressão; é de repúdio ao cerceamento da liberdade de expressão e de acesso à informação.
Se houvesse lugar para a aproximação com Hugo
Chavez e Ahmadinejad, seria apenas para concitá-los
a respeitar os princípios que se tornaram direitos e garantias fundamentais na ampla maioria das nações.
Não se trata aqui de ignorar a história política de
cada povo, tampouco as crenças, costumes e instituições típicas de cada sociedade.
Não se trata aqui de ignorar as contribuições milenares da cultura persa ou dos princípios das revoluções fundamentalistas.
Não se trata aqui, tampouco, de negligenciar os
valores erguidos por Simon Bolivar, como libertador
de grande parte da América Espanhola.
Mas é uma contradição, Senhoras e Senhores
Senadores, Chavez buscar inspiração em Bolivar para
oprimir a oposição legítima na Venezuela, fechar canais
de televisão e promover uma divisão talvez irreconciliável do povo venezuelano, que se vê permanentemente
empurrado para o embate interno e externo.
O caminho bolivariano é outro. Constrói-se em
torno de objetivos comuns, o que signiﬁca, entre nós
latino-americanos, a liberdade de crença e opinião, a
liberdade erguida em torno das urnas e da alternância de poder.
Da mesma forma, é contraditório Ahmadinejad
negar o holocausto judeu, sobretudo como representante maior do Irã, cuja origem remonta a 3200 anos
antes de cristo, com a aparecimento da história escrita persa.
Vemos, portanto, Senhor Presidente, falta de
coerência e consistência na aproximação do Governo
brasileiro desses dois líderes contrários aos pilares da
democracia representativa.
Registramos nosso repúdio à falta de um discurso
claro e nítido do Presidente da República no sentido
de concitar Hugo Chavez e Ahmadinejad a respeitaram as instituições democráticas da liberdade de imprensa e de expressão, dois dos valores mais caros à
vida republicana.
Muito obrigado!
A SRA. MARIA DO CARMO (DEM – SE. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
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Srs. Senadores, recebi há dias um grupo de servidores representantes da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social – CNTSS solicitando apoio às reivindicações que a categoria vem
fazendo junto ao Ministério do Planejamento e a outras instâncias do Governo Federal. Trata-se, Senhor
Presidente, de um pleito justo, que faço questão de
endossar, porquanto esses servidores representados
pela CNTSS estão com seus salários absolutamente
defasados, especialmente se levarmos em conta as
nobres e imprescindíveis atividades por eles desenvolvidas em todo o território nacional. É de se lembrar,
igualmente, que a atuação diuturna desses servidores
é condição indispensável para a promoção da justiça
e do bem-estar social, notadamente nos segmentos
mais carentes da nossa população.
A luta dessa categoria vem de longe, Senhor
Presidente. Depois de muitos enfrentamentos, de intermináveis negociações, a categoria festejou aquilo
que entendia ser um ato de boa vontade e de reconhecimento da parte do Governo Federal. Talvez até
mesmo o fosse, mas, com o tempo, o que parecia ser
o resgate do poder aquisitivo, das condições adequadas de trabalho e até mesmo da própria dignidade,
revelou-se um mecanismo ineﬁcaz. Os servidores viram os benefícios almejados serem ultrapassados pela
realidade do mercado, pela ausência de reajustes para
compensar a corrosão inﬂacionária e também pelas
perdas relativas, no cotejo com as demais categorias
que tiveram tratamento mais adequado em seus planos de carreira.
Em março de 2008, a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Seguridade Social ﬁrmou acordo com
o Governo Federal para que os servidores da Carreira
da Previdência, da Saúde e do Trabalho (CPST) tivessem reajustada sua tabela de vencimentos – acordo
esse que deve vigorar até 2011. Entretanto, Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a negociação logo se revelou frustrante, bastando dizer
que, hoje, os vencimentos dos servidores da Carreira
da Previdência, Saúde e Trabalho compõem a terceira pior tabela salarial do Executivo Federal. Já àquela
época, deve-se salientar, a CNTSS celebrou o acordo
com ressalvas, após ouvir os sindicatos ﬁliados, para
evitar prejuízos maiores aos servidores.
O pleito da Confederação, entretanto, não se limita à questão salarial, pois diversas outras distorções
precisam ser corrigidas para que a categoria tenha
um tratamento à altura de seus qualiﬁcados serviços.
Entre outros pontos, os servidores pleiteiam: reabertura imediata das negociações para a reestruturação
da carreira, com impactos ﬁnanceiros, a exemplo do
que já vem sendo feito com outras carreiras do Poder
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Executivo Federal; reajuste das tabelas da Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho, inclusive com a
antecipação das parcelas de 2011 para 2010; reabertura do prazo para adesão à Carreira da Previdência,
da Saúde e do Trabalho, pois, em grande parte devido
à dispersão da categoria, em função do processo de
estadualização e municipalização, existem cerca de 36
mil servidores que não integram a carreira; e também,
entre outras reivindicações, ampla discussão sobre a
situação dos servidores federais cedidos ao Sistema
Único de Saúde, o SUS, que são freqüentemente discriminados e desvalorizados pelos gestores estaduais
e municipais do programa.
Todos esses argumentos, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, explicam as manifestações que vêm sendo organizadas pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e
justiﬁcam plenamente o nosso apoio às reivindicações
da categoria. Assim, ao endossar o pleito desses servidores federais, faço um apelo veemente ao Ministro
Paulo Bernardo e aos Ministros das pastas às quais
está vinculada a categoria para que ouçam seus apelos e restabeleçam urgentemente as negociações, de
forma a recompensar aqueles que se dedicam dia e
noite a fazer do Brasil um país mais justo, mais humano e mais solidário.
Muito obrigada!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB –RS. Sem apanhamento taquigráﬁco. – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o conjunto de tradições, venho hoje a esta
tribuna para fazer um pronunciamento sobre a devastação que as chuvas vêm causando no Estado do Rio
Grande do Sul nesses últimos trinta dias.
Chuvas fortes, queda de granizo e vendavais vêm
atingindo praticamente todo o Estado, com exceção da
Região Norte. As regiões mais sacriﬁcadas são Litoral
Norte, Metade Sul, Fronteira Oeste, Noroeste e Zona
Carbonífera.
Só para exempliﬁcar apresento o caso de Bagé,
cidade que ﬁcou conhecida em épocas anteriores por
sofrer com as secas. Pois bem, no mês passado aquela cidade recebeu chuvas que equivaleram a 500 por
cento da média histórica das precipitações locais em
novembro.
No curto espaço de um mês, de meados de novembro até hoje, 186 municípios gaúchos decretaram
estado de emergência em função de chuvas, granizo
ou vendavais. Estima-se que oito pessoas faleceram
em função das fortes chuvas em menos de um mês.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul registra 2
mil pessoas desabrigadas, outras 4 mil estão desalojadas. Mais de 15 mil casas estão daniﬁcadas, mais
de 300 totalmente destruídas.
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Algumas rodovias do estado foram interditadas
ao longo desse tempo, por conta de queda de barreiras, ruptura de bueiros, aterros e pontes. Incontáveis
plantações foram destruídas. Muitas escolas tiveram
que suspender as aulas.
O Governo do Estado, segundo a Defesa Civil, tem
enviado milhares de cestas básicas de alimentos para
as regiões atingidas bem como material para prestação
de socorro: pacotes com produtos de limpeza, lonas e
colchões, cobertores, lençóis e travesseiros.
Se estendermos o prazo da tragédia para três
meses, recuando até o mês de setembro, o número de
municípios gaúchos atingidos por eventos climáticos
adversos sobe para 260.
Pois bem, se acrescentarmos a esse total os 281
municípios que decretaram estado de emergência, no
primeiro semestre, em função de estiagem, chegaremos a um total de 541 cidades!
Assim, ao longo deste ano, em função de calamidades variadas, o número de municípios levados
a declarar emergência no nosso Estado – por falta
e por excesso de chuvas – é superior ao número de
cidades existentes no Rio Grande do Sul, que chega
atualmente a 496.
O mais triste é que muitos desses municípios
foram atingidos por duas calamidades sucessivas:
seca no primeiro semestre, inundação no segundo
semestre.
Não sei de um levantamento dos danos materiais, mas obviamente eles devem chegar à casa das
dezenas de milhões de reais. E, como costuma ocorrer
nessas tragédias, em geral as mais atingidas são as
moradias dos menos favorecidos.
Vista por esse ângulo, a situação ganha em dramaticidade. A verdade é que os mais pobres são sempre as principais vítimas nas nossas tragédias climáticas.
Some-se a isso um fato inegável: o Estado brasileiro tradicionalmente não socorre bem e rapidamente
as vítimas dessas calamidades.
Temos, portanto, uma tragédia sobreposta a outra, que é a incompetência histórica do Estado em
defender os mais simples, vítimas contumazes nas
calamidades.
O Governo brasileiro é lento no socorro às unidades da Federação atingidas por calamidades. E não
me reﬁro apenas ao caso do Rio Grande do Sul. Aqui
mesmo no Senado tenho ouvido inúmeros senadores
protestarem contra a omissão do governo central toda
vez que ocorre alguma calamidade em alguma unidade da Federação.
Para minimizar os danos em nosso Estado, uma
rede de apoio aos municípios em situação de emer-
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gência foi acertada entre a Secretaria Estadual da
Saúde e o Ministério da Saúde, com recursos no valor
de R$ 50 milhões.
Hoje, dia 15 de dezembro, prefeitos e diretores de
83 hospitais dos municípios que decretaram emergência até 9 de dezembro se reunirão com a Secretaria da
Saúde para acertar detalhes do pedido de auxílio. Os
repasses serão feitos ao Fundo Estadual de Saúde,
que transferirá aos Fundos Municipais de Saúde.
A verba atenderá à reconstrução e ao reforço da
rede de atenção básica e hospitalar, atingida pelos recentes desastres ambientais no Estado.
No último ﬁnal de semana, os eventos mais graves foram registrados no Litoral Sul. A cidade de Rio
Grande deverá decretar situação de emergência em
razão das fortes rajadas de vento que atingiram o município na manhã de sábado.
As águas da Lagoa dos Patos foram represadas
pelos ventos, fazendo com que algumas ilhas ﬂuviais
fossem alagadas. Esse fenômeno também foi sentido
em Pelotas e Tapes, mas o arrefecimento dos ventos
trouxe ontem baixa gradual das águas, que em determinados pontos chegou a 30 centímetros, trazendo a
normalidade à região.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, haveria
explicação para essa tragédia que atinge outra vez o
Rio Grande do Sul?
Sim, dizem os cientistas. Uma das causas seria
o fenômeno El Niño, que se traduz pelo aquecimento
das águas do Oceano Pacíﬁco.
Ainda em agosto do corrente ano, em entrevista
à revista Época, o meteorologista Expedito Rebello, do
Instituto Nacional de Meteorologia, responsável pela
análise da evolução do fenômeno, disse que a previsão era no sentido de que ele se consolidaria a partir
de setembro e outubro.
Segundo o Dr. Rebello, os efeitos do El Niño seriam diversos no Brasil. “No Norte e no Nordeste, as
chuvas ﬁcam mais fracas no norte das duas regiões.
A Amazônia, em particular, pode sofrer com a falta
de chuva. Na primavera, o Sudeste e o Centro-Oeste
têm temperaturas muito mais altas. Mas o efeito mais
claro do El Niño no Brasil é a chuva forte nos Estados
do Sul.”
Pois foi o que se conﬁrmou.
Em contato com a Defesa Civil gaúcha, que me
deu os números sobre cidades atingidas, ﬁquei sabendo que o Rio Grande do Sul é considerado hoje o
Estado brasileiro que mais sofre com a ocorrência de
eventos climáticos adversos.
Isso ocorre porque o Rio Grande do Sul é o local aonde massas de ar quente vindas do centro do
país se chocam com ondas de ar frio que chegam do
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sul do continente. O Rio Grande do Sul é, portanto,
um corredor sobre o qual se defrontam forças naturais adversas.
Dizem até mesmo que o Rio Grande do Sul seria,
hoje, o segundo ponto do mundo onde mais ocorrem
esses embates entre forças contrárias da natureza.
Cabe falarmos aqui um pouco sobre o El Niño,
um fenômeno tão antigo quanto desconhecido.
Segundo o meteorologista Expedito Rebello,
conceitualmente o El Niño consiste no aquecimento
anômalo das águas superﬁciais do setor centro-leste
do Oceano Pacíﬁco, predominantemente na sua faixa
equatorial. É um fenômeno oceânico-atmosférico que
afeta o clima regional e global, mudando a circulação
geral da atmosfera, sendo um dos responsáveis por
anos considerados secos ou muito secos. Também é
caracterizado por variações na atmosfera sobre a região de águas aquecidas.
Os efeitos do El Niño no Brasil podem ser benéﬁcos ou prejudiciais. Como os danos causados são
superiores aos benefícios, ele é temido pelos agricultores.
Segundo o meteorologista Expedito Rebello, “em
cada episódio do El Niño é observado na região sul um
grande aumento no volume de chuvas, principalmente
nos meses da primavera, ﬁm do outono e começo do
inverno. Pode-se observar acréscimo de até 150% na
precipitação em relação ao seu índice médio.
Isso pode acarretar nos meses decisivos em que
acontece a colheita prejuízos devastadores aos agricultores, principalmente, nos setores de produção de
grãos. As temperaturas também mudam nas regiões Sul
e Sudeste, onde é observado um inverno mais ameno
na região Sul, enquanto no Sudeste as temperaturas
ﬁcam mais altas em relação ao seu valor normal”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das
soluções na luta para a contra a devastação causada
por fenômenos climáticos, como se sabe, é justamente
o estudo do clima. Só com mecanismos eﬁcientes de
pesquisa as autoridades poderão prever as catástrofes e trabalhar antecipadamente para a redução dos
danos.
Nesse sentido, na semana passada, a Defesa Civil
do Estado do Rio Grande do Sul – em parceria com a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
e a Secretaria Nacional da Defesa Civil – anunciou a
criação do Centro Universitário de Pesquisas sobre
Desastres do RS (CEPED/RS). O órgão irá funcionar
junto à UFRGS e fomentará ações preventivas contra
os efeitos dos desastres ambientais, beneﬁciando diretamente a população gaúcha.
Quando eventos climáticos adversos são detectados pelo InMet, o órgão envia um alerta para a
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Secretaria Nacional de Defesa Civil e para o Ministério da Integração Nacional, que mobiliza os Estados
e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab),
criando uma rede de proteção para as áreas potencialmente atingidas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que coincidência! Justo agora, quando se realiza a Conferência de Copenhague sobre os problemas climáticos do
mundo, o meu Estado, o Rio Grande do Sul, volta a
ser atingido por cheias devastadoras.
O que todos desejam é que essa Conferência das
Partes da Convenção do Clima (COP-15), coordenada
pela ONU, possa trazer algo de concreto para a solução
do gravíssimo problema do aquecimento mundial.
É a última oportunidade para que os países deﬁnam suas agendas climáticas até 2012. A Conferência
servirá para acentuar a consciência ecológica mundial
que, na verdade, é algo bem recente, que começou a
ocupar a agenda dos governos no começo dos anos
90, a partir da ECO-92 realizada no Rio de Janeiro.
Espero com conﬁança que surja em Copenhague
um consenso mínimo em torno das grandes propostas
para a superação de uma crise ambiental que já está
desenhada no horizonte próximo e que castiga regularmente a minha terra, a minha gente no sul do país.
Aguardo o nascimento em Copenhague de propostas eﬁcientes, que sejam efetivamente aplicáveis,
como a criação de mecanismos conﬁáveis de avaliação
e de ﬁscalização de políticas ambientais.
O mundo precisa estabelecer urgentemente um
acordo sobre o uso sustentável das ﬂorestas, das águas
e do solo, que ao mesmo tempo ponha um freio no
avanço do desmatamento e da pecuária extensiva.
Tenho fé, realmente, que a Conferência de Copenhague represente um novo patamar na convivência do homem com o meio ambiente, um modo mais
saudável de gerir os recursos da natureza, a ﬁm de
reduzir as calamidades que atingem todo ano milhões
de pessoas em todos os cantos do Mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acredito
que podemos levar também para os domínios da natureza algumas reﬂexões que fazemos no campo social. No terreno da economia costumamos dizer que
lamentavelmente a ganância e a ambição determinam
que bilhões de pessoas sobrevivam à beira de miséria
enquanto uns poucos milhões vivem com recursos ostensivos, acintosos, moralmente indecentes.
No que se refere à natureza podemos dizer o mesmo. Ou seja, uma minoria consome a maior parte dos
recursos disponíveis, sejam eles água ou alimentos.
A mesma ganância que se vê na luta pela posse de bens e na ostentação pode ser observada no
reino da natureza. Em todo o mundo muita terra está
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concentrada em poder dos ricos, mas no Brasil esse
desequilíbrio é ainda maior.
Os habitantes dos países mais opulentos consomem a larga maioria dos alimentos produzidos na
terra – e consomem principalmente os alimentos mais
nobres, mais caros, mais exclusivos.
Os automóveis dos que moram nas nações mais
poderosas – em especial os Estados Unidos - consomem a maior parte do combustível fóssil retirado das
entranhas do planeta.
Agora, os países que derrubam boa parte de
suas ﬂorestas querem impedir que os países em desenvolvimento usufruam de suas terras. E se recusam
a diminuir as suas emissões de carbono. E, nesse impasse, o mundo caminha para a tragédia.
Todo ano inundações devastadoras repetem-se
no mundo todo, deixando milhões de pessoas ao desabrigo. A cada ano repetem-se as grandes queimadas de reservas ﬂorestais e parques incendiados na
Europa, nos Estados Unidos e na Austrália. Ano após
ano se sucedem secas terríveis na África que matam
milhões de pessoas de fome. A desertiﬁcação avança pelo continente africano e se espalha pelo mundo,
ceifando vidas, tangendo multidões famélicas que marcham sem rumo, sem esperança, sem vida.
Esse é o panorama atual. Contra ele temos que
lutar.
A edição desta semana da revista Veja traz na
capa uma manchete assustadora: “Estamos devorando o Planeta”.
Entre os vários números levantados pela revista,
um me impressionou particularmente: a cada dia nascem 213 mil pessoas no mundo.
Segundo essa reportagem, “os recursos naturais
do planeta vêm sendo consumidos em velocidade que
ultrapassa a capacidade de reposição da natureza”.
Várias atitudes podem amenizar, porém, essa tendência. Entre elas, destacam-se o reﬂorestamento, o
uso de energia alternativa, o ﬁnanciamento para proteger de ﬂorestas, o uso de automóveis mais econômicos,
a redução persistente do consumo de energia.
As soluções talvez sejam mais simples do que
imaginamos.
Basta sermos mais solidários. Basta sermos menos gananciosos. Bastas entendermos que a natureza
é um bem comum, que nos reserva um destino comum. Sim, porque a natureza, que não tem registro em
cartório, não pertence a ninguém. Nem é patrimônio
dos mais ricos, nem privilégio dos mais poderosos. A
verdade é que pobres e ricos respiram o mesmo ar e
bebem a mesma água. E comem os alimentos gerados pelo mesmo solo que, mais dia, menos dia, nos
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servirá de túmulo, a morada ﬁnal de todos nós, ricos
ou pobres.
A pergunta que me ocorre é: será que não está no
respeito à natureza aquele ponto de consenso em que,
ﬁnalmente, todos os seres humanos se encontrarão?
Sim, porque a natureza diz respeito a todos, independentemente de crenças e etnias. Será que em
torno do necessário respeito à natureza os homens,
por ﬁm, se convencerão de que é preciso viver uma
vida mais austera?
A tragédia das águas no Rio Grande do Sul, agora, nos faz reﬂetir outra vez sobre tudo isso que nos
atinge, nos aﬂige, nos machuca, nos preocupa.
Os céus nos ﬂagelam com tormentas, nos afogam
com perguntas, nos assolam com tragédias.
Devemos responder a tudo isso.
O planeta não pode esperar. A vida não pode
esperar.
Como segundo assunto, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero dizer que em 1999 foi instalada em Eldorado do Sul a montadora Dell Computers,
a segunda maior fabricante de computadores, seus
acessórios e componentes do mundo.
A vinda dessa indústria “montadora” de alta tecnologia fazia parte de um grande projeto de reconversão
do perﬁl econômico do Rio Grande do Sul. Além dela
viriam outras ligadas às indústrias do setor eletroeletrônicos e, igualmente relevante, as montadoras do
segmento automotivo General Motors e Ford Motors,
juntamente com seu parque industrial acessório.
A Ford, todos sabem, nós a perdemos, em 1999.
Transferiu-se para a Bahia. A fábrica em Camaçari foi
inaugurada em 2001, com investimentos na ordem de
quase R$2 bilhões, gerando 8 mil empregos diretos e
80 mil indiretos.
Mesmo com uma renúncia ﬁscal estadual e municipal de 10 anos e estimada em R$180 milhões, somente graças ao setor automobilístico o PIB baiano cresceu,
de 2003 a 2005, 17,7%, enquanto que o PIB nacional
cresceu no mesmo período em torno de 7,8%.
Felizmente, e por pouco, a GM ﬁcou no Rio Grande do Sul. Instalou-se em Gravataí, onde naturalmente – com o apoio do Governo Estadual – originou-se
o que se esperava, um pólo de desenvolvimento de
vários setores agregados.
Enquanto isso, meus nobres Colegas, Sr. Presidente, em Eldorado do Sul, a unidade da Dell, que
empregou diretamente 250 pessoas e recebeu investimentos de US$130 milhões, permanecerá em operação somente com a parte administrativa, o centro de
desenvolvimento de software, a área de apoio técnico
e o call Center.
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Isso ocorreu em relação à Dell Computers em
Eldorado do Sul, pois em 2007 essa montadora transferiu sua linha de montagem, distribuição, manutenção
e assistência técnica para Hortolândia no interior do
Estado de São Paulo, onde já existe um aglomerado
de empresas, tais como a IBM, Belgo-Mineira, Magneto Marelli, Laboratório SEM e outras. Ficando no Rio
Grande do Sul apenas a “administração” da Dell.
Quando construiu sua fábrica em Hortolândia
(SP), a Dell transferiu gradualmente as linhas de produção de Eldorado do Sul, na região metropolitana de
Porto Alegre. Na época, seu gerente-geral na América
Latina argumentou: “70% dos nossos clientes no Brasil
está na região Sudeste”.
Outro fator que pesou na mudança, segundo a
diretoria da empresa, é que a região de Hortolândia
concentra a maioria dos fornecedores locais da companhia. A localização da cidade, próxima a Campinas,
também facilita receber os componentes importados,
que ingressam no país pelo aeroporto de Viracopos.
Além melhorar a “qualidade” do atendimento aos
clientes do Sudeste, com redução no tempo de entrega dos equipamentos e do frete, consequentemente,
baixando os preços dos computadores.
Além disso, a pressa na mudança da Dell era
devido ao fato de só dispor de somente mais um ano
dos incentivos ﬁscais concedidos pelo governo gaúcho, que eram basicamente um desconto de 75% do
ICMS por 8 anos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de forma
alguma é meu propósito atribuir culpa ou responsabilidades. Contudo, é imprescindível continuarmos na
busca da reconversão econômica do Rio Grande. Não
se pode prosseguir com uma matriz produtiva centrada
na exportação de primários e semi-elaborados.
A exportação dessas commodities agregam pouco
valor monetário, tecnologia de produção, qualiﬁcação
de mão de obra, pesquisa e desenvolvimento em Ciência e Tecnologia.
Diante desse quadro surge a idéia de gestionar
politicamente junto ao Executivo Federal no sentido
de direcionar a instalação no Rio Grande do Sul - o
Estado-Centro da América Latina e, especialmente do
Mercosul – as prometidas indústria de tecnologia de
ponta advindas dos contratos ﬁrmados para aquisição
de equipamentos bélicos e de telecomunicações – os
aviões caça que estão em vias de serem comprados,
a implantação da TV digital e a popularização do uso
da internet banda larga.
Sr. Presidente, nobres Colegas, nessas duas
contratações há a perspectiva de instalação de fábri-
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cas de semicondutores e seus derivados (chips, integrados, placas, nanocircuitos, tecnologias de plasma,
led e cristal líquido).
Inclusive, é oportuno registrar que quando da
adoção do sistema digital de televisão, o Brasil possuía três alternativas: o americano, o europeu e o japonês, este último acabou sendo adotado após várias
negociações entre os dois governos, via Ministros Hélio Costa (Comunicações) e Celso Amorim (Relações
Exteriores).
No memorando de entendimento havia a noção
de um inequívoco comprometimento por parte do governo do Japão em pressionar pela instalação de indústria de alta tecnologia no Brasil.
Segundo nota, publicada no informe Convergência
Digital de 20 de maio de 2008 mas cuja a situação da
informação não foi alterada o Ministério de Ciência
e Tecnologia MCT preconizava: “Brasil pode ganhar
fábrica de semicondutores até 2009”.
Bom, 2009 já praticamente acabou e o que nós
temos ainda são as mesmas circunstâncias e situação de 2008.
Prossegue a nota:
“Hoje nós temos, voluntariamente, algumas empresas japonesas que souberam do evento (IC Summit)
e estão aqui. Até porque, agora, o padrão japonês foi
aprovado e com a TV Digital entrando em operação
no Brasil teremos um grande alteração nos aparelhos
domésticos nos próximos três anos. Isso pesará na
decisão das empresas”, aﬁrmou o Ministro.
E pasmem, ainda segundo o informe, segue a
matéria com o curioso subtítulo “Blá-blá-blá”:
Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Miguel Jorge, a proposta assinada com os japoneses “num Protocolo de Intenções”
pelos ministros das Comunicações, Hélio Costa, e
das relações Exteriores, Celso Amorim, até foi bemintencionada mas, no fundo, não levava em conta o
fato que o Brasil não estava preparado para atrair tais
investimentos. “Para ser muito franco, era muito blablablá, mas era o possível de ser negociado naquele
momento”, frisou.
Hoje esses componentes são basicamente importados da China, com a qual temos a demonstração
cabal do quanto o Brasil , não somente o Rio Grande,
tem que redirecionar sua política industrial, repetindo:
ainda com perﬁl de Brasil-Colônia.
É importante lembrar que hoje temos dois grandes pólos de indústria de tecnologias avançadas –
sempre lembrando de que se tratam de “montadoras
– no setor eletroeletrônico: Em Manaus com a Sharp,
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a Motorola, a Sony e outras; e o eixo Rio-São PauloMinas. Falta justamente um pólo no Sul do País, para
conferir um equilíbrio regional e possibilitar a expansão
comercial dessa produção para os Países do Cone
Sul, principalmente, ou o seu escoamento via saída
para o Pacíﬁco.
Porém, Sr. Presidente, ocorre que muitas vezes
o inusitado ocorre. Vejam só, meus nobres Colegas,
um fato recente merece nosso registro e atenção. Na
edição de 10 de dezembro do corrente, a seção Empresas do jornal Zero Hora trouxe a seguinte matéria
assinada pela jornalista Alice Rodrigues:
Zero Hora – Empresas – 10/12/2009
Joint-venture entre grupo coreano e gaúcho anuncia unidade de semicondutores no Estado
Quatro cidades do RS estão no páreo para receber
investimento de U$ 200 milhões
Alice Rodrigues
A governadora Yeda Crusius anunciou nesta quinta-feira
a instalação de fábrica de semicondutores no Estado.
O investimento de R$ 200 milhões será realizado pela
joint venture HT Micron, formada pela coreana Hana
Micron e por grupo brasileiro liderado pela Altus. Até
1,3 mil empregos diretos devem ser criados.
Os acionistas Ricardo Felizzola e Chang Ho Choi assinaram em audiência no Palácio Piratini um protocolo de
intenções e compromissos recíprocos esta manhã.
O Estado é parceiro nos incentivos que é capaz de fornecer para que essa empresa se instale no Rio Grande
do Sul a partir dessa decisão oﬁcial das assinaturas
que nós promovemos. Essa negociação vem de muito
tempo. Nós estamos celebrando que a decisão veio
para o RS oﬁcialmente ontem - aﬁrmou Yeda.
A unidade industrial fará o encapsulamento e o teste
de semicondutores. O foco da empresa será o mercado brasileiro.
O local onde a unidade deverá ser instalada será deﬁnido entre duas semanas e um mês. Quatro cidades
gaúchas concorrem. Uma delas é Porto Alegre.
São, obviamente notícias alvissareiras. Chamo a
atenção para três pontos. Em primeiro lugar, por começarmos a nos integrarmos nesse setor industrial, nem
que seja fabricando “embalagens”, que no fundo é, a
grosso modo, o chamado encapsulamento, e, numa
etapa posterior – de maior soﬁsticação tecnológica –,
efetuando o teste desses componentes.
Como segundo ponto importante da notícia, eu
destaco que esses investimentos serão feitos em meu
Estado do Rio Grande do Sul.
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E a terceira observação é que todo o processo
de negociação foi patrocinado, até aqui com sucesso,
pelo Governo Gaúcho que estimulou a criação da joint
venture HT Mícron, formada empresas, a nacional Altus e pela Hana Mícron, de origem sul-coreana.
O destaque feito pela origem coreana da empresa
é devido a surpreendente capacidade empreendedora
demonstrada por meus conterrâneos. Nós demos um
primeiro, e grande passo, enquanto todo o País ansiava,
e anseia ainda, pela promessa da vinda de indústrias
de fabricantes de sistemas e componentes eletrônicos
advindos compromisso do acordo Brasil-Japão para a
implantação deste tipo de parque industrial. Tido como
a contrapartida pela escolha do padrão de televisão
digital japonês.
Desse acordo Brasil-Japão ainda não veio nada.
Eu quero, com esse pronunciamento ressaltar a importância de que seja o Rio Grande do Sul o Estado a
recepcionar esse pólo de tecnologia. Independente da
matéria citada, nós temos um passado e uma experiência com este tipo de setor de ciência e tecnologia.
É também necessário registrar que não existe
na América do Sul indústrias “fabricantes” nesses supracitados setores de produção. Segundo a imprensa,
estria em fase de implantação um pólo desse setor na
República da Costa Rica, na América Central.
Nunca é demais lembrar que durante o maior
período da história do desenvolvimento nacional, aos
gaúchos ﬁcaram reservados os postos de patrulha de
fronteira de eterna prontidão e de entrega de sua própria existência numa constante vigília para defesa da
nação. Essa situação de constante resistência custounos o preço do atraso e da dependência.
O Rio Grande do Sul não merece e talvez não
aguente mais retrocessos. Após a distensão em nosso continente, buscamos com garra a busca da modernidade. Com isso implantamos indústrias de base
e de ﬁna siderurgia, um poderoso (e custoso) Pólo
Petroquímico.
Temos que retomar nossa combatividade. Agora,
mais do que nunca, precisamos de bravura e persistência para transpor a mais difícil borda, a do atraso.
O polo das indústrias de alta tecnologia precisa
ser construído no Rio grande do Sul.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, depois de seis anos de tramitação, a PEC
87, de 2003, foi aprovada e se transformou na Emenda
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Constitucional nº 60, conhecida também como Emenda da Transposição.
A Emenda possibilitou que servidores policiais
militares e civis de Rondônia, que se enquadrem em
determinadas condições, como a de serem servidores
quando da transformação em Estado ou ainda terem
sido admitidos até a posse do primeiro governador
eleito em 15 de março de 1987, entre outras, optem
por se tornarem servidores federais, em carreira de
quadro em extinção.
A Emenda não representou privilégio de nenhuma espécie. Simplesmente concedeu direitos aos servidores de Rondônia que já tinham sido dados aos
servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima,
além de estabelecer condições para que os servidores
continuassem a prestar serviços à população rondoniense. Apenas igualou a situação de Rondônia a de
duas Unidades da Federação que haviam sido Territórios Federais.
A Emenda, é sempre preciso ressaltar, foi uma
longa batalha levada a cabo por servidores públicos,
líderes sindicais, Deputados e Senadores de Rondônia. Entre todos que participaram da batalha, cabe
ressaltar, de maneira especial, o nome da Senadora
Fátima Cleide, que em 2003, em seu primeiro ano de
mandato nesta Casa, apresentou a PEC para apreciação do Congresso Nacional.
A luta, como vista por todo o povo rondoniense,
não foi fácil ou simples. Todos nós sabemos o quanto
é complexa a aprovação de uma medida legislativa.
No entanto, esses seis anos de luta mostraram-se
frutíferos quando a Emenda foi ﬁnalmente aprovada
neste ano.
São mais de quinze mil servidores públicos no
Estado que terão a sua situação funcional deﬁnida. O
resultado é que estarão mais tranqüilos para trabalhar
a serviço dos cidadãos do Estado.
A vitória não foi apenas dos servidores de Rondônia. É preciso observar que se conﬁgurou em sucesso para o Governo do Estado e para a população
também.
Para o povo, porque os serviços que eram prestados regularmente pelo corpo de servidores públicos
continuará a ser feito da mesma maneira, sem solução
de continuidade. Os policiais militares continuarão nas
ruas, e os servidores civis continuarão nas repartições.
Em termos de atendimento à população, nada mudou,
pois não haverá problemas em relação à prestação de
serviços. Na prática, apenas a vinculação ﬁnanceira
será alterada, com os salários passando a ser pagos
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pela União, da mesma forma como ocorre no Amapá
e em Roraima.
Para o Estado, as vantagens também são muitas.
Estima-se que o benefício será de mais de trezentos
milhões de reais por ano.
Isso é um tremendo sinal para a melhoria da situação ﬁnanceira de Rondônia e abre perspectivas extremamente positivas para investimentos em três áreas
que considero fundamentais para o desenvolvimento
do Estado: infra-estrutura, educação e saúde.
São trezentos milhões de reais por ano, o que em
uma década perfazem três bilhões de reais a mais em
investimentos. Uma quantia signiﬁcativa para qualquer
Estado brasileiro e ainda mais para Rondônia, Estado
jovem que tem recebido de braços abertos milhares
de brasileiros de todos os cantos do Brasil.
Não é exagero, então, aﬁrmar que tal montante,
para o Estado, adquire tanto relevo quanto as usinas
que estão sendo construídas no rio Madeira.
Se podemos ver de maneira cristalina os benefícios da aprovação da PEC, devemos, por outro lado,
veriﬁcar que a luta ainda não se encerrou.
A PEC está aprovada, seu conteúdo já é parte
da Constituição Federal, mas resta, por outro lado, que
seja feita a regulamentação da Emenda. Só assim, o
ciclo se fecha e estará concluída a jornada de todos
os que lutaram pelo êxito da proposição.
Enumerei as virtudes e os benefícios da medida.
Peço, pois, encarecidamente ao Presidente da República que tome as providências necessárias para que
os servidores possam ser transpostos para os quadros da União.
A medida é urgentíssima, conquanto a omissão
vai criando situações precárias que, em última instância, poderão levar os servidores a buscar guarida no
Judiciário, o que resultará, sem dúvida, em ônus desnecessários aos cofres públicos.
O Presidente da República tem-se mostrado
sempre simpático aos clamores do povo. Peço, pois,
Presidente Lula, que junto com seus Ministros, providencie para que essa pendência seja solucionada o
quanto antes.
É isso que o povo de Rondônia espera e pede
que seja feito pelo Presidente da República.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Sadi Cassol. Bloco/PT –
TO) – A todos desejo um bom ﬁm de semana. O nosso
abraço e até a próxima semana.
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Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
presente sessão.
Levanta-se a sessão às 13 horas e 16
minutos.
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio 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**
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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
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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)

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

(2,3,4)

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)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(3,4)

1. Senador João Vicente Claudino

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

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854
Fax: 33031176
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

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
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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)

(3)

1.

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

1.

(1)

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. 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
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6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

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

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

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

(1,2)

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
1.
2.
3.
Senador Cícero Lucena (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(1)

4. Senador João Tenório (PSDB)
(2)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

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

1. Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Senador João Ribeiro (PR)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Eduardo Suplicy (PT)

3. Senador Flávio Arns (PSDB)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4,6)

Maioria ( PMDB, PP )
(3)

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

(3)

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

(3)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

(3)

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

(3,5,7,8)

(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)

(32)
(41)

(33)
(35,72)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(29)

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

(11,28)

4. Ideli Salvatti (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

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

6. Sadi Cassol (PT)

(37)

(39)

(36)

7. João Ribeiro (PR)

(38)

Maioria ( PMDB, PP )
(55,57)

Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(64,67)

(69,70)

Gerson Camata (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

(56,59)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,53,54)

(61,66)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(60)

Neuto De Conto (PMDB)

(62,68)

1. Romero Jucá (PMDB)

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)
(18,42)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
(44)

Efraim Morais (DEM)

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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(51)

(14,16,45)

Cícero Lucena (PSDB)

(42)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,48)

2. Fernando Collor

(48)
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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.

174

segunda-feira 7

ORDEM DO DIA

dezembro de 2009

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
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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.

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

202

segunda-feira 7

ORDEM DO DIA

dezembro de 2009

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
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

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
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
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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).
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78. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, 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
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

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).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
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
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. 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
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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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.
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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
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
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Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
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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
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
12
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
Maioria (PMDB)

PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM

EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
ROMEU TUMA (PTB/SP)

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
DR. ROSINHA (PT/PR)
GEORGE HILTON (PP/MG)
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)

10

7

1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS
14

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)

5

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. DR. NECHAR (PV/SP)

(Atualizada em 14.10.2009)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55)
61 3216-6880 e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

1
Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na
Sessão do SF de 05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão
do SF de 19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08,
em substituição ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa
mesma data, tendo em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008,
lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de
12.11.2008.
8
Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de
17.12.2008.
9
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo
Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme
Of. 29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o
Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de 11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de
12.03.2009.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa
mesma data.
13
O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em
10.09.09, e filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de
06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009.
14
Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao
Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Juan Jose Dominguez (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

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

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Damião Feliciano1
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

DAMIÃO FELICIANO
PDT-PB

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 21.10.2009)
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Senado Federal – Anexo II - Térreo
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1

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.
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