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1.2.2 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 1, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalanti, que acrescenta
alínea d, ao inciso II do § 1º do art. 14 da Constituição Federal, para estabelecer o voto facultativo
para portadores de deficiência com dificuldade de
locomoção..............................................................
1.2.3 – Leitura de projeto
Projeto de Resolução nº 1, de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, que altera o art.
78 do Regimento Interno do Senado Federal.........
1.2.4 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas perante a Mesa, ao Projeto
de Resolução nº 1, de 2009, lido anteriormente.....
Designação, durante o recesso, do Senador
Arthur Virgílio para participar, como representante
do Senado Federal, de reuniões com autoridades
do Fundo Monetário Internacional e da Organização
das Nações Unidas, em Washington e Nova York,
respectivamente. ...................................................
Designação, durante o recesso, do Senador
Inácio Arruda para representar o Senado Federal,
como delegado da Representação Brasileira do Mercosul, na Missão de Observação Eleitoral “ad hoc”
ao “Referendum Dirimidor e de Aprovação da nova
Constituição da Bolívia”, que se realizou no último
dia 25 de janeiro de 2009, em La Paz, Bolívia. .....
1.2.5 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 1, de 2009, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que altera o
art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Proteção e Defesa do Consumidor) para
incluir, entre os direitos básicos do consumidor, as
informações sobre composição de alimentos e roupas..........................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 2, de 2009, de
autoria do Senador Expedito Júnior, 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 determinar o estabelecimento de
normas relativas à publicidade e propaganda nos
planos diretores municipais....................................
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Projeto de Lei do Senado nº 3, de 2009, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que altera as
Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, para dispor sobre
o rateio da pensão por morte ao ex-cônjuge e ao
ex-companheiro......................................................
Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2009, de
autoria do Senador Magno Malta, que revoga o parágrafo único do art. 897 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil)................................
Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2009, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que regulamenta o inciso I do art. 37 da Constituição Federal para
disciplinar o provimento de cargo público mediante
promoção, de que trata o inciso II do art. 8º da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990...................
Projeto de Lei do Senado nº 6, de 2009, de
autoria do Senador Cristovam Buarque, que estabelece que, após os idosos, os professores terão
prioridade para recebimento da devolução do Imposto de Renda da Pessoa Física..........................
Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2009, de
autoria do Senador Flexa Ribeiro, que dispõe sobre
os depósitos bancários das entidades beneficiárias
das contribuições sociais de interesse de categorias
profissionais ou econômicas...................................
1.2.6 – Indicação
Nº 1, de 2009, de autoria da Senadora Marina Silva, que sugere que a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e de Fiscalização e
Controle – CMA, nos termos regimentais, manifeste
ao Ministério de Minas e Energia a importância de
prorrogar prazos para recebimento de contribuições à proposta do Plano Decenal de Expansão
de Energia..............................................................
1.2.7 – Leitura de requerimentos
Nº 4, de 2009, de autoria do Senador Romeu
Tuma, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 325 e 356, de 2008, por
versarem sobre a mesma matéria..........................
Nº 5, de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nº 22 e 475, de 2008,
por regularem a mesma matéria............................
Nº 6, de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, solicitando que seja desapensada a
Proposta de Emenda à Constituição nº 31, de 2008,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 34, de
2005, para que passem a ter tramitação autônoma,
em virtude de tratarem de temas diferentes...........
Nº 7, de 2009, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei da Câmara nº 30, de 2007, que se encontra
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apensado aos Projetos de Lei do Senado nº 212,
de 2005, e nºs 64, 67, 199, 239 e 342, de 2006.....
Nº 8, de 2009, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, solicitando a criação de Comissão
Temporária, composta por onze senhores Senadores
e idêntico número de suplentes, com a finalidade
de identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de direitos
fundamentais, bem como apresentar proposições
legislativas e medidas de outra natureza para a
solução das chamadas “omissões legislativas inconstitucionais”.......................................................
Nº 9, de 2009, de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior e outros Srs. Senadores, em
aditamento ao Requerimento nº 1.653, de 2008,
solicitando que o tempo destinado aos oradores
do Período do Expediente, da próxima sessão do
dia 12 de fevereiro, seja destinada a homenagear
o centenário da Cruz Vermelha Brasileira..............
Nº 10, de 2009, de autoria da Senadora Kátia Abreu, solicitando informações ao Ministro de
Estado das Relações Exteriores............................
Nº 11, de 2009, de autoria do Senador Tasso
Jereissati, solicitando voto de pesar pelo falecimento
do ex-Prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães......
Nº 12, de 2009, de autoria do Senador Pedro
Simon, solicitando voto de pesar pelo falecimento
do ex-Prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães......
Nº 13, de 2009, de autoria do Senador Alvaro
Dias, solicitando voto de aplauso por ocasião dos
25 anos do início do Movimento Diretas Já. Usa da
palavra o Sr. Pedro Simon....................................
Nº 14, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda e outros Srs. Senadores, solicitando a
realização de sessão especial, com o objetivo de
homenagear o centenário de nascimento de Dom
Helder Câmara.......................................................
Nº 15, de 2009, de autoria do Senador Tasso Jereissati e outros Srs. Senadores, solicitando
a realização de sessão especial em homenagem
ao centenário de nascimento de Dom Helder Câmara........................................................................
Nº 16, de 2009, de autoria do Senador Cristovam Buarque e outros Srs. Senadores, solicitando
a realização de sessão especial em homenagem
ao centenário de nascimento de Dom Helder Câmara........................................................................
Nº 17, de 2009, de autoria do Senador Renato
Casagrande e outros Srs. Senadores, solicitando a
realização de sessão solene especial para comemorar o centenário dos Cefet’s...............................
Nº 18, de 2009, de autoria do Senador João
Vicente Claudino e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial destinada
a homenagear os 186 anos da Batalha do Jenipapo.....................................................................
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Nº 19, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia e outros Srs. Senadores, solicitando a
realização de sessão especial em homenagem ao
primeiro aniversário da morte do Senador Jefferson
Péres, ocorrida em 23 de maio de 2008.................
Nº 20, de 2009, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a inserção em Ata de voto
de pesar pelo falecimento do engenheiro e empresário João Augusto Conrado Gurgel......................
Nº 21, de 2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, solicitando voto de pesar pelo
falecimento do empresário Antônio Edmundo Pacheco......................................................................
Nº 22, de 2009, de autoria da Senadora Ideli
Salvatti, solicitando voto de pesar pelo falecimento
de Pietro Albuquerque............................................
Nº 23, de 2009, de autoria do Senador Pedro
Simon, solicitando voto de pesar pelo falecimento
de Pietro Albuquerque............................................
Nº 24, de 2009, de autoria do Senador Pedro
Simon e outros Srs. Senadores, solicitando voto de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual
gaúcho, Sr. Cândido Norberto................................
Nº 25, de 2009, de autoria do Senador Pedro
Simon, solicitando voto de pesar pelo falecimento
do ex-Deputado Estadual e Federal do Rio Grande
do Sul, Sr. Henrique Henkin...................................
Nº 26, de 2009, de autoria do Senador Alvaro
Dias, solicitando voto de aplauso ao jornal Gazeta
do Povo, de Curitiba, pela passagem de seu 90º
aniversário..............................................................
Nº 27, de 2009, de autoria do Senador João
Pedro e outros Srs. Senadores, solicitando a realização de sessão especial comemorativa dos 50
anos da Revolução Cubana....................................
Nº 28, de 2009, de autoria da Senadora Ideli
Salvatti, solicitando licença para desempenhar missão no exterior, no período de 6 a 14 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 29, de 2009, de autoria do Senador Neuto do Conto, solicitando licença para desempenhar
missão no exterior, no período de 6 a 15 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 30, de 2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, solicitando licença para desempenhar
missão no exterior, no período de 8 a 11 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 31, de 2009, de autoria do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando licença para desempenhar
missão no exterior, no período de 8 a 11 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 32, de 2009, de autoria do Senador Romeu
Tuma, solicitando licença para desempenhar missão no exterior, no período de 6 a 11 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 33, de 2009, de autoria do Senador Pedro
Simon, solicitando licença para desempenhar mis-
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são no exterior, no período de 7 a 11 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 34, de 2009, de autoria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, solicitando licença para desempenhar missão no exterior, no período de 8 a
11 de fevereiro do corrente.....................................
Nº 35, de 2009, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando licença para desempenhar missão no exterior, no período de 9 a 11 de fevereiro
do corrente..............................................................
Nº 36, de 2009, de autoria da Senadora Ideli
Salvatti, solicitando voto de pesar pelo falecimento
Michelle Splitter......................................................
Nº 37, de 2009, de autoria da Senadora Ideli
Salvatti, solicitando voto de pesar pelo falecimento
do empresário Antônio Edmundo Pacheco............
1.2.8 – Comunicação da Presidência
Término do prazo, dia 2 do corrente, sem
interposição de recurso no sentido da apreciação
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 368,
de 2007, de autoria do Senador Marco Maciel.......
1.2.9 – Discurso do Expediente (continuação)
SENADOR MÃO SANTA – Voto de confiança
à nova Mesa do Senado Federal. Protesto contra
demora na conclusão das obras do Porto de Luís
Correia, no Piauí.....................................................
1.2.10 – Comunicação da Presidência
Designação, durante o recesso, do Senador
Inácio Arruda para integrar a Comissão Temporaria
Externa, objeto do Requerimento nº 1.608, de 2008,
destinada a representar o Senado Federal na oitava
edição do Fórum Social Mundial 2009 – Amazônia,
que se realizou entre os dias 27 a 30 de janeiro de
2009, na cidade de Belém, Estado do Pará. .........
1.2.11 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Debate
sobre os 120 anos da República brasileira.............
1.2.12 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 1, de 2009
(nº 757/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Máxima FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Camaquã,
Estado do Rio Grande do Sul.................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 2, de 2009
(nº 759/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Florestal FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Planalto, Estado do Rio Grande do Sul..................
Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2009
(nº 1.074/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Amigos de Campo Bom para executar serviço
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de radiodifusão comunitária na cidade de Campo
Bom, Estado do Rio Grande do Sul........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2009
(nº 2.011/2005, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação da Juventude do Município de Montes Altos
– MA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Montes Altos, Estado do
Maranhão.............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2009
(nº 2.262/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Pássaro da Ilha FM S/C Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Guaranésia, Estado de Minas
Gerais.....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2009
(nº 2.309/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Pongaí
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pongaí, Estado de São Paulo...........
Projeto de Decreto Legislativo nº 7, de 2009
(nº 282/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Xinguara Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Xinguara, Estado do Pará.......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2009
(nº 541/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Movimento Comunitário Rádio Esperança de Aporé
– FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aporé, Estado de Goiás.........
Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 2009
(nº 542/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato
Grosso....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 10, de 2009
(nº 557/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à FM Cariús Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cariús, Estado
do Ceará.................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2009
(nº 577/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sociedade
de Amparo a Cultura Vale do Acaraú para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Acaraú, Estado do Ceará.......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2009
(nº 594/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Santo Antônio para executar serviço de radiodifu-
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são comunitária na cidade de Caridade, Estado do
Ceará......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de 2009
(nº 763/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Genoa FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Siqueira
Campos, Estado do Paraná....................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2009
(nº 764/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rede Norte de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Mocajuba, Estado do Pará.....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2009
(nº 766/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Maior de
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Martinópole, Estado do Ceará...........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2009
(nº 767/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Ivanov Comunicação e Participações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Viçosa do Ceará, Estado do Ceará........
Projeto de Decreto Legislativo nº 17, de 2009
(nº 768/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Amiga FM de Chapecó Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Tapurah, Estado de Mato Grosso...........
Projeto de Decreto Legislativo nº 18, de 2009
(nº 778/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sampaio &
Martins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Itiquira, Estado de Mato Grosso................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2009
(nº 783/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural de Difusão Comunitária Companheira – FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Igarapé-Açu, Estado do Pará............
Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 2009
(nº 784/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Vale do Laranjinha de Ribeirão do Pinhal
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná............................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2009
(nº 785/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Asdeca
– Associação de Desenvolvimento Comunitário
Alegriense para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Chã de Alegria, Estado
de Pernambuco......................................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 22, de 2009
(nº 787/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Floresta Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso...............
Projeto de Decreto Legislativo nº 23, de 2009
(nº 788/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural Rádio Amigos FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Entre Rios do Sul, Estado do Rio Grande do Sul..............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 24, de 2009
(nº 809/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente Santos Dumont para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Redenção, Estado do Pará....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2009
(nº 814/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura “Onda Viva”
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Marília, Estado de São Paulo............
Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2009
(nº 816/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural e Esportiva de Nova Maringá – Acenoma
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Maringá, Estado de Mato
Grosso.................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2009
(nº 823/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Três
de Maio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Imbituva, Estado do Paraná.......................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2009
(nº 825/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Planeta Terra FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cascavel,
Estado do Paraná...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de 2009
(nº 830/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Estrela Dalva Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Santa Bárbara D’Oeste, Estado de São
Paulo.......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 30, de 2009
(nº 833/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Ivanov Comunicação e Participações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de São João do Jaguaribe, Estado do
Ceará......................................................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2009
(nº 837/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Sumaré, Estado de São Paulo...............
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de 2009
(nº 1.046/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Sistema Lageado de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Uruaçu, Estado de Goiás..................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 2009
(nº 2.258/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural – Renovação para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Joaquim
da Barra, Estado de São Paulo..............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 34, de 2009
(nº 523/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Cultura do Vale para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de CearáMirim, Estado do Rio Grande do Norte..................
Projeto de Decreto Legislativo nº 35, de 2009
(nº 687/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Pró-Desenvolvimento Cultural e Artístico de Coronel Barros para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Coronel Barros, Estado
do Rio Grande do Sul.............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de 2009
(nº 703/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Nova Brasília para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 37, de 2009
(nº 738/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Alfredo
Chaves – ES para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Alfredo Chaves, Estado
do Espírito Santo....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 38, de 2009
(nº 741/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Jacuípe, Estado de Alagoas...................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 39, de 2009
(nº 745/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
para a Divulgação, Desenvolvimento Comunitário e
Bem Estar de Campinas do Sul – Adivulgam para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul..............................................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 40, de 2009
(nº 801/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Companheira FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Mato Leitão, Estado do Rio Grande do Sul.......
Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de 2009
(nº 806/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Civil do Desenvolvimento Cultural e Social do
Município de Chã Preta para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Chã Preta,
Estado de Alagoas..................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 42, de 2009
(nº 808/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Radiodifusão Tenente Laurentino
Cruz – RN para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Laurentino Cruz, Estado
do Rio Grande do Norte.........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 43, de 2009
(nº 813/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária de Sandolândia
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sandolândia, Estado do Tocantins....
Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2009
(nº 820/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Fundação
Educativa Cultural Sebastião Osvaldo Costa – FECUSOCT para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araçu, Estado de Goiás....
Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2009
(nº 821/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Córrego Fundo – A.C.C.F. para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Peçanha, Estado de Minas Gerais.........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 46, de 2009
(nº 822/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Paraviana
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Luiz, Estado de Roraima........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2009
(nº 828/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Integrado de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Terra Nova do Norte, Estado de Mato
Grosso....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 48, de 2009
(nº 829/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
João Sotero – Fundacaru para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Belo Jardim, Estado de Pernambuco.....
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Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2009
(nº 926/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Radiodifusão, Cultural, Esporte e
Lazer de Alagoinha do Piauí para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Alagoinha
do Piauí, Estado do Piauí.......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 50, de 2009
(nº 929/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária de Canitar – ACDCC
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Canitar, Estado de São Paulo...........
Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de 2009
(nº 934/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Kaloré, para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Kaloré, Estado do Paraná.......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2009
(nº 937/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Distrital do Triângulo para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Chorozinho,
Estado do Ceará.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2009
(nº 947/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Legal-Cat
Catanduva Comunicações Ltda. – ME para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Sales, Estado de São
Paulo....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de 2009
(nº 969/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Aliança FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Macarani,
Estado da Bahia.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2009
(nº 974/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Ibicuitinga
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Várzea Alegre,
Estado do Ceará.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2009
(nº 979/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à TV Nova Conexão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Pato Branco, Estado
do Paraná...............................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2009
(nº 1.047/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à TV Nova
Conexão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2009
(nº 704/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
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va o ato que outorga permissão à Rádio Filadélfia FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Campos de
Júlio, Estado de Mato Grosso.................................
1.2.13 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo
nºs 1 a 58, de 2009, e abertura do prazo de cinco
dias úteis para recebimento de emendas perante
a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde serão apreciados
terminativamente....................................................
1.2.14 – Mensagens do Presidente da República
Nº 1, de 2009 (nº 15/2009, na origem), de 13
de janeiro último, comunicando que se ausentará
do País nos dias 15 e 16 de janeiro, para realizar
visitas oficiais à Bolívia e Venezuela......................
Nº 2, de 2009 (nº 17/2009, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação do
Senhor Antonio Fernando Cruz de Mello, Ministro
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República da Ucrânia, e, cumulativamente, junto à República de Moldova...............
Nº 3, de 2009 (nº 18/2009, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação da
Senhora Marcela Maria Nicodemos, Ministra de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto
à República da Armênia. .......................................
1.2.15 – Comunicação da Presidência
Recebimento da Mensagem nº 4, de 2009
(nº 16/2009, na origem), pela qual o Presidente
da República, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor
de até U$ 41,000,000.00 (quarenta e um milhões
de dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Governo do Estado do Ceará
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Modernização Fiscal do Estado do
Ceará – Profisco Ce...........................................
1.2.16 – Mensagem do Presidente da República
Nº 5, de 2009 (nº 8/2009, na origem), de 12
de janeiro último, encaminhando a Programação
Monetária, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos, destinada à Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa.........................................
1.2.17 – Comunicação da Presidência
Encaminhamento à Comissão de Assuntos
Econômicos, em regime de urgência, da Mensagem
nº 5, de 2009..........................................................
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1.2.18 – Mensagens do Presidente da República
Nº 6, de 2009 (nº 1.015/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 36, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.864, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 7, de 2009 (nº 1.016/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 55, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.865, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 8, de 2009 (nº 1.017/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 57, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.866, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 9, de 2009 (nº 1.018/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 60, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.867, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 10, de 2009 (nº 1.019/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 61, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.868, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 11, de 2009 (nº 1.020/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 63, de
2006–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.869, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 12, de 2009 (nº 1.021/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 67, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.870, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 13, de 2009 (nº 1.022/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 71, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.871, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 14, de 2009 (nº 1.023/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 73, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.872, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 15, de 2009 (nº 1.024/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 75, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.873, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 16, de 2009 (nº 1.025/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 80, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.874, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 17, de 2009 (nº 1.026/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 81, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.875, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 18, de 2009 (nº 1.027/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 86, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.876, de 19 de dezembro de 2008......................
Nº 19, de 2009 (nº 1.029/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 181, de 2008 (nº 4.322/2008, na Casa de origem,
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do Deputado Virgílio Guimarães), sancionado e
transformado na Lei nº 11.878, de 19 de dezembro
de 2008...................................................................
Nº 20, de 2009 (nº 1.036/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 179, de 2008 (nº 940/2007, na Casa de origem),
da Procuradoria-Geral da República, sancionado e
transformado na Lei nº 11.883, de 23 de dezembro
de 2008...................................................................
Nº 21, de 2009 (nº 1.037/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 66, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.884, de 23 de dezembro de 2008......................
Nº 22, de 2009 (nº 1.038/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 69, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.885, de 23 de dezembro de 2008......................
Nº 23, de 2009 (nº 1.039/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 84, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.886, de 23 de dezembro de 2008......................
Nº 24, de 2009 (nº 1.040/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 164, de 2008 (nº 3.674/2008, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
sancionado e transformado na Lei nº 11.887, de 24
de dezembro de 2008.............................................
Nº 25, de 2009 (nº 1.042/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 13, de 2008 (nº 6.981/2006, na Casa de origem,
do Deputado Zezéu Ribeiro), sancionado e transformado na Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de
2008........................................................................
Nº 26, de 2009 (nº 1.046/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 177, de 2008 (nº 3.775/2008, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República,
sancionado e transformado na Lei nº 11.892, de 29
de dezembro de 2008.............................................
Nº 27, de 2009 (nº 1.048/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 56, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.894, de 29 de dezembro de 2008......................
Nº 28, de 2009 (nº 1.049/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 79, de
2008–CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.895, de 29 de dezembro de 2008. . ..................
Nº 29, de 2009 (nº 1.050/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 84-A,
de 2008-CN, sancionado e transformado na Lei nº
11.896, de 29 de dezembro de 2008. . ..................
Nº 30, de 2009 (nº 1.051/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 38, de
2008–CN, que estima a receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 2009, sancionado e transformado na Lei nº 11.897, de 30 de
dezembro de 2008. . ..............................................
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Nº 31, de 2009 (nº 7/2009, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
28, de 2003 (nº 5.657/2001, na Casa de origem,
do Deputado José Roberto Batochio), sancionado
e transformado na Lei nº 11.902, de 12 de janeiro
de 2009. . ...............................................................
Nº 32, de 2009 (nº 19/2009, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
24, de 2007 (nº 6.672/2002, na Casa de origem,
da Deputada Vanessa Grazziotin), sancionado e
transformado na Lei nº 11.903, de 14 de janeiro de
2009. . ....................................................................
Nº 33, de 2009 (nº 24/2009, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 42, de 2008 (nº 732/2007, na Casa de origem,
do Deputado Paulinho da Força), sancionado e
transformado na Lei nº 11.905, de 20 de janeiro
de 2009. ..............................................................
Nº 34, de 2009 (nº 25/2009, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº
191, de 2008 (nº 3.951/2008, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, sancionado
e transformado na Lei nº 11.906, de 20 de janeiro
de 2009. . ...............................................................
Nº 35, de 2009 (nº 1.047/2008, na origem),
restituindo autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 32, de 2008, sancionado e transformado na
Lei nº 11.893, de 29 de dezembro de 2008............
1.2.19 – Comunicações
Do Senador Geraldo Mesquita Júnior, encaminhando relatório de viagem referente à IV Sessão
Extraordinária do Parlamento do Mercosul, realizada no dia 18 de dezembro de 2008, na cidade de
Montevidéu, Uruguai (Ofício nº 2/2009, de 22 de
janeiro último).........................................................
Do Senador Sérgio Zambiasi, comunicando
que estará impedido de comparecer à reunião do
Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no período de
8 a 11 do corrente (Ofício nº 27/2009, de 4 do corrente)......................................................................
1.2.20 – Comunicações da Presidência
Recebimento do Recurso nº 1, de 2009, interposto no prazo regimental, no sentido de que seja
apreciado pelo Plenário, o Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 2007, de autoria do Senador Cristovam
Buarque. Abertura do prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, perante a Mesa, à
matéria....................................................................
Recebimento do Recurso nº 2, de 2009, interposto no prazo regimental, no sentido de que seja
apreciado pelo Plenário, o Projeto de Lei do Senado nº 542, de 2007, de autoria do Senador Marcelo
Crivella. Abertura do prazo de cinco dias úteis para
recebimento de emendas, perante a Mesa, à matéria.........................................................................
Término do prazo, dia 3 do corrente, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado
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nº 323, de 2007, de autoria do Senador Pedro Simon. . .....................................................................
Término do prazo, ontem, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 461,
de 2008, de autoria do Senador Raimundo Colombo.........................................................................
Término do prazo, ontem, com apresentação
de uma emenda, ao Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2003, de autoria do Senador Aloizio Mercadante...................................................................
Término do prazo, dia 2 do corrente, sem
apresentação de emendas aos Projetos de Lei da
Câmara nºs 44, de 2008 (nº 1.245/2007, na Casa
de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago),
e 73, de 2008 (nº 1.300/2003, na Casa de origem,
do Deputado Lobbe Neto)......................................
Recebimento do Aviso nº 1, de 2009 (nº
121/2008, na origem), do Banco Central do Brasil,
encaminhando o demonstrativo das emissões do
real referente ao mês de novembro de 2008, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas. ...........................
Recebimento do Aviso nº 2, de 2009 (nº
19/2009, na origem), do Ministério da Fazenda,
informando que o Tesouro Nacional não realizou
emissões externas de títulos da República, no
período de 1º de outubro a 31 de dezembro de
2008.....................................................................
Recebimento do Aviso nº 3, de 2009 (nº
31/2009, na origem), de 26 de janeiro último, do
Ministro da Fazenda, encaminhando o relatório
com as características das operações de crédito
analisadas no âmbito daquela Pasta, no mês de
dezembro de 2008, a tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal e a relação da Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios. . .....
Recebimento do Aviso nº 4, de 2009 (nº
3/2009, na origem), do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão nº 28/2009, proferido nos autos do processo nº TC 028.935/2008-4,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, referente ao controle da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos praticados com
base nas Medidas Provisórias nºs 442 e 443, de
2008, em especial por meio do acompanhamento
junto ao Banco Central do Brasil, Banco do Brasil e
à Caixa Econômica Federal, acerca da implementação dessas medidas e de outras que vierem a ser
adotadas. ...............................................................
1.2.21 – Avisos do Tribunal de Contas da
União
Nºs 1.332 a 1.338, de 23 de dezembro último,
acusando recebimento dos Ofícios nºs 2.036 (SF),
2.034 (SF), 2.031 (SF), 2.029 (SF), 2.026 (SF), 2.023
(SF) e 2.039 (SF), de 18/12/2008, respectivamente, que encaminham autógrafos das Resoluções
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nºs 45, 44, 43, 42, 41, 40 e 46, de 2008 (SF), e a
recomendação para que o TCU proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito...........................................
Nº 1.348/2008, de 26 de dezembro último,
acusando recebimento do Ofício nº 2.086 (SF), de
23/12/2008, que encaminha autógrafos da Resolução nº 49, de 2008 (SF), e a recomendação para
que o TCU proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de
crédito.....................................................................
Nº 1.349/2008, de 26 de dezembro último,
acusando recebimento do Ofício nº 2.091 (SF), de
23/12/2008, que encaminha cópia do Requerimento
nº 1.352, de 2008, de autoria do Senador Mozarildo
Cavalcanti, comunicando que o referido expediente,
autuado como TC-033.440/2008-8, foi remetido à
Unidade Técnica competente daquela Casa..........
Nº 1/2009-CN (nº 27-Seses/TCU-Plenário,
na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 62,
de 2009-TCU (Plenário), bem como do Relatório
e do Voto que o fundamentaram, relativo a obras
que vêm sendo executadas no Porto de Itaqui, no
Estado do Maranhão (TC 014.936/2007-1)............
1.2.22 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2009 (nº
275/2007, na Casa de origem, do Deputado Ciro
Pedrosa), que estabelece normas de segurança a
serem seguidas pelos estabelecimentos que especifica (serviços de barbearia, manicure, aplicação
de tatuagens e inserção de piercings)....................
Projeto de Lei da Câmara nº 2, de 2009 (nº
2.274/2007, na Casa de origem, do Deputado Dr.
Talmir), que declara Dr. Enéas Carneiro Ferreira
patrono da Eletrocardiografia no Brasil..................
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2009 (nº
855/2007, na Casa de origem, do Deputado Neilton
Mulim), que institui a Medalha do Mérito Cultural
Roberto Marinho e dá outras providências.............
Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2009 (nº
968/2007, na Casa de origem, do Deputado Frank
Aguiar), que institui o dia 13 de março, dia da Batalha do Jenipapo, como data histórica no calendário
das efemérides nacionais.......................................
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..........
1.2.23 – Comunicações da Presidência
Recebimento do Ofício nº S/1, de 2009, (nº
85/2008, na origem), do Supremo Tribunal Federal, encaminhando, cópia do acórdão proferido por
aquela Corte, nos autos da Repercussão Geral por
Questão de Ordem em Recurso Extraordinário nº
585235, da certidão de trânsito em julgado, que
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reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1º do artigo
3º da Lei nº 9.718, de 1998 e negou provimento ao
recurso da Fazenda Nacional. ...............................
Recebimento do Ofício nº S/2, de 2009 (nº
490/2008, na origem), do Presidente da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, encaminhando o Ofício nº 93, de 2008, do Ministério
Público do Estado do Piauí, contendo documentação
supostamente comprobatória de casos de tortura
de presos na cidade de Picos-PI. ..........................
1.2.24 – Ofícios do Presidente da Câmara
dos Deputados
Nº 1.528/08, de 30 de dezembro de 2008, comunicando a declaração da renúncia ao mandato
de Deputado Federal do Senhor Djalma Berger, em
29 de dezembro de 2008. . ....................................
Nº 18/2009, de 8 de janeiro último, comunicando a declaração da renúncia ao mandato de
Deputado Federal do Senhor Frank Aguiar, em 29
de dezembro de 2008. . .........................................
Nº 21/2009, de 8 de janeiro último, comunicando as declarações de renúncia ao mandato de
Deputado Federal, de diversos parlamentares.......
Nº 26/2009, de 14 de janeiro último, comunicando a declaração da renúncia à suplência ao
mandato de Deputado Federal do Senhor Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, em 6 de janeiro de
2009........................................................................
Nº 29/2009, de 14 de janeiro último, comunicando a declaração da renúncia à suplência ao
mandato de Deputado Federal do Senhor Cezar
Augusto Schirmer, em 6 de janeiro de 2009...........
1.2.25 – Ofício do Procurador de Assistência Judiciária do DF
Nº 30/2009, de 16 de janeiro último, encaminhando Relatório sobre “Indicadores de Desempenho ano 2008 da Defensoria Pública do DF”..........
1.2.26 – Ofício do Presidente da Câmara
Municipal de Diadema
Nº 2.133/2008, de 2 de dezembro último, encaminhando requerimentos de autoria dos Vereadores José Queiroz Neto e Laércio Soares, aprovados
pelo Plenário daquela Casa, na sessão ordinária
realizada no dia 27/11/2008. .................................
1.2.27 – Ofícios
Nº 100/2008, de 10 de dezembro de 2008,
da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, solicitando a inclusão em Ordem do Dia e a aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 83/2007...............
Nº 100/2008, de 11 de dezembro de 2008,
da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, solicitando a inclusão em Ordem do Dia e a aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 83/2007...............
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1.2.28 – Ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 877/2008, de 19 de dezembro último, comunicando que foram aprovadas as Emendas nºs
1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, oferecidas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 30, de 1995 (nº 2.084/1991, naquela
Casa) e seu envio à sanção...................................
1.2.29 – Comunicação
Do Senador Cristovam Buarque, esclarecendo
que não poderá comparecer à sessão plenária do
Parlamento Mercosul, que se realizará na cidade
de Montevidéu – Uruguai, entre os dias 8 e 11 de
fevereiro de 2009....................................................
1.2.30 – Comunicações da Presidência
Adoção, pelo Senhor Presidente da República,
em 24 de dezembro de 2008 e publicação no dia
26 do mesmo mês e ano, da Medida Provisória nº
452, de 2009, que dá nova redação à Lei nº 11.887,
de 24 de dezembro de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de
julho de 2006, que autoriza o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT a
executar obras nas rodovias transferidas a entes da
Federação, e dá outras providências. Designação
da Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para tramitação da matéria.....................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República,
em 22 de janeiro de 2009 e publicação no dia 23 do
mesmo mês e ano, da Medida Provisória nº 453,
de 2009, que constitui fonte adicional de recursos
para ampliação de limites operacionais do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES e dá outras providências. Designação da
Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para tramitação da matéria.....................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República,
em 28 de janeiro de 2009 e publicação no dia 29 do
mesmo mês e ano, da Medida Provisória nº 454,
de 2009, que dá nova redação aos arts. 2º, 3º e 4º
da Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que
transfere ao domínio do Estado de Roraima terras
pertencentes à União. Designação da Comissão
Mista e estabelecimento de calendário para tramitação da matéria.....................................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, em 28 de janeiro de 2009 e publicação no dia
29 do mesmo mês e ano, da Medida Provisória nº
455, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da
alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto
na Escola aos alunos da educação básica, altera a
Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, e dá outras
providências. Designação da Comissão Mista e
estabelecimento de calendário para tramitação da
matéria....................................................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República,
em 30 de janeiro de 2009 e publicação na mesma
data, em Edição Extra, da Medida Provisória nº
456, de 2009, que dispõe sobre o salário mínimo
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a partir de 1º de fevereiro de 2009. Designação da
Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para tramitação da matéria.....................................
1.3 – ENCERRAMENTO
2 – DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADAS À PUBLICAÇÃO
2.1 – Grupo Parlamentar Brasil – União
Européia
Ofício nº 002/2008, de 11 de dezembro de
2008........................................................................
SENADO FEDERAL
3 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
4 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
5 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
6 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação
CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
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CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
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CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
7 – CORREGEDORIA PARLAMENTAR
8 – PROCURADORIA PARLAMENTAR
9 – CONSELHOS E ORGÃOS
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz
CONGRESSO NACIONAL
10 – CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
11 – CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
12 – REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO
PARLAMENTO DO MERCOSUL
13 – COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS
ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA (CCAI)
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Ata da 2ª Sessão Não Deliberativa,
em 6 de fevereiro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa
e Geraldo Mesquita Júnior

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 5 minutos, e encerra-se às 12 horas e 58 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Declaro aberta a sessão de sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009, exatamente às 9h05.
Estamos aqui, presidindo esta sessão, e a Claudia
Lyra está aqui, preocupada. Ela me deu o Regimento,
e estou estudando-o que nem no tempo em que estudava Anatomia, no texto de Latarjet!
Aprendi, ó Marco Maciel, com Franklin Delano
Roosevelt, que todo homem que encontro é superior
a mim. Ele foi quatro vezes Presidente dos Estados
Unidos, num dos momentos mais difíceis, na Segunda Guerra Mundial e na pós-recessão, Senador Mário Couto.
De repente, Getúlio Vargas, o grande estadista do
desenvolvimento, teve a sensibilidade de recuar para
possibilitar eleições livres neste País. Quem presidiu
a eleição foi um Ministro do Supremo Tribunal Federal. E Dutra ganhou, Dutra era um militar, que tinha
como base, como sonho ideal, a disciplina, o respeito
à lei. Então, Mozarildo, de repente, ele era Presidente
desta gigante Pátria amada. E, ali, nos afazeres, ele
repetia a cada instante: “Está no livrinho? Se está no
livrinho, eu assino. Se não estiver no livrinho, não assino”. O livrinho era o Regimento. O Dutra deixou esse
ensinamento.
Marco Maciel, V. Exª sabe tudo ou quase tudo.
Primeiro, V. Exª tem o melhor assessor que existe.
Não são só os três piauienses que engrandecem esta
Mesa Diretora, não. O assessor de Marco Maciel, Antônio Araújo, simboliza a grandeza da sensibilidade,
da honradez, da honestidade do povo piauiense. Ele
trabalhou muito tempo com Petrônio Portella, e Marco

Maciel, sabido, quando Petrônio Portella foi chamado
aos céus por Deus, adotou Antônio Araújo.
O Dutra tem um outro ensinamento, mais bonito
e muito oportuno, que trago à Nação. Foi um momento
muito feliz. Nasci na guerra, em 1942. Mozarildo, ele
facilitou a abertura: importava-se brinquedo. Foi uma
infância muito feliz a daquela geração. Os brinquedos americanos entraram. Mas, no fim, ele deu este
ensinamento muito oportuno, Marco Maciel, para os
dias de hoje – atentai bem, militantes do Partido dos
Trabalhadores: “Feliz do país que não precisa buscar
exemplo na história de outros países”.
Dutra, encerrando seu mandato na base da disciplina, obediente ao livrinho – a Constituição –, chamou
seu genro, mostrando a ele o valor da família, e pediu
que providenciasse uma casa para ele residir, porque
ele tinha que sair do Palácio das Laranjeiras, Mário
Couto. E o genro o fez. Passando a faixa para Getúlio,
que o sucedeu, pela coligação PTB, que o Mozarildo
representa, e PSD, ele tinha encarregado o genro de
arrumar uma moradia, uma residência. Saiu do palácio. Já no escurecer, quando ele chegou em Botafogo,
saltou do carro como ex-Presidente e recuou, dizendo:
“Não posso, não posso. Não tenho dinheiro para pagar
este sobrado”. Olhem aí, cinco anos como Presidente
da República! O genro disse: “Calma, calma! O senhor
não mandou eu resolver? Então, saí estudando, e um
amigo seu, empresário, amigo da família, emprestou
a casa”.
Esse é o grande ensinamento. Dutra saiu sem
mensalão, sem corrupção, mas saiu com essa história,
que podemos contar.
Então, já que estamos falando da virtude, da
honradez e da honestidade, nós chamamos este Senado, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores
Senados da história da República, em 183 anos. Um
quadro vale por dez mil palavras. Nós chamamos
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aquele símbolo da honradez e da honestidade, que
engrandece o Nordeste e que me dá força, como
nordestino, para presidir, neste instante, esta Casa:
Marco Maciel, ex-tudo, até Presidente da República,
e, sem dúvida, o símbolo maior das virtudes do homem do Nordeste.
Marco Maciel, V. Exª é o primeiro orador inscrito,
por permuta com a Senadora Marisa Serrano.
O livrinho do Dutra diz que, na sessão não-regimental, são 20 minutos, não é? Olha a Claudia Lyra
ali, fiel, porque mulher é firme, não falha. Mas de V. Exª
eu não corto a palavra, Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Mão Santa, Srs.
Senadores Mozarildo Cavalcanti e Mário Couto, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, a imprensa vem noticiando,
com destaque, o corte de 18% do orçamento federal
destinado a ciência e tecnologia, no valor de R$1,1
bilhão, superior à receita de 2008 da FAPESP (Agência de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo),
a principal financiadora do gênero no Brasil.
Sabemos que a Fapesp é, das agências de
amparo a ciência e tecnologia, a que mais dispõe
de recursos, por ser São Paulo, também, o Estado
mais rico da Federação. A Constituição de 1988 estabeleceu que os Estados deveriam criar instituições
desse tipo.
O corte, além dos prejuízos às pesquisas em
curso, representou, a meu ver, um duro golpe nos investimentos em ciência e tecnologia. Foi uma grande
surpresa, porque o Governo se comprometera ampliar
os recursos para ciência e tecnologia. Só não ocorrerá se o Governo rever o Orçamento da União para o
exercício de 2009. Do contrário, corremos o risco de
ter redução significativa de investimentos em ciência e
tecnologia, inclusive no número de bolsas de estudo,
e que o País continue marchando a passos lentos no
sentido do progresso científico e tecnológico.
A gravidade do corte, Sr. Presidente, insisto, é
tanto maior quando contrasta com as anteriores promessas de aumento de 50% – de 1% para 1,5% – do
Produto Interno Bruto para a ciência e a tecnologia. Ficará também prejudicada, penso, a criação de centros
de excelência no Brasil através dos institutos nacionais
de ciência de tecnologia.
Aliás, os projetos sobre esses recém-criados
institutos de ciência e tecnologia tramitaram em várias
Comissões do Senado – na Comissão de Constitui-
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ção, Justiça e Cidadania, na Comissão de Ciência e
Tecnologia e na Comissão de Educação. A proposição
de iniciativa do Poder Executivo Federal se converteu
em lei.
Estamos vendo, de forma clara, uma contradição entre os recursos alocados, aquém das necessidades do País, consequentemente, levando ao
não-cumprimento dos objetivos estabelecidos na lei
que criou esses novos institutos nacionais de ciência
e tecnologia.
Se tivéssemos avançado um pouco mais em ciência e tecnologia, isto é, para uma meta de chegar
a 1.5% do Produto Interno Bruto para o setor, se isso
tivesse ocorrido – e não ocorreu, infelizmente –, estaríamos, ainda, muito abaixo dos 2.6% que são empregados pelos chamados Tigres Asiáticos – Coreia
do Sul, Malásia, Cingapura, Hong Kong e Taiwan –,
que destinam, consequentemente, muito mais recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico.
Alguns países da América Latina. chegam a investir
no setor cerca de 3% do PIB e os países já desenvolvidos aplicam percentual mais elevado.
Sobre o assunto, eu gostaria de lembrar a palavra do ex-diretor da Unesco, Federico Mayor, que
insiste em afirmar que “a distância entre países pobres e ricos é uma distância de conhecimento”. E, se
quisermos recuar para um período mais antigo, mais
distante, poderíamos lembrar palavras de Francis
Bacon, no período do Renascimento, que foi o grande sistematizador do método indutivo. Bacon disse,
certa feita, que “saber é poder”, querendo chamar a
atenção para a importância de investir em ciência e
tecnologia, isso já em pleno século XVI/XVII. Se isso,
à época, era extremamente correto, avaliem agora,
quando o desenvolvimento das novas tecnologias
estão permitindo fazer com que as nações possam,
através de investimentos no setor, dar grande saltos
no sentido do desenvolvimento. Isso é crucial para
os países que desejam ter uma maior presença na
comunidade internacional.
Norberto Bobbio, quando enfatiza a necessidade
de um esforço maior nessa área, isto é, criar condições
para o crescimento a taxas mais altas e, assim, reduzir o fosso que separa as nações desenvolvidas e em
desenvolvimento. Sem isso não vamos ver realizado
o sonho de sermos uma Nação que terá uma grande
projeção no século que se inicia.
Sr. Presidente, tenho um longo histórico de engajamento em favor do desenvolvimento da ciência
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e da tecnologia em nosso País. Sem querer recuar
muito no passado, em 1983, propus, através do Projeto de Resolução nº 22, criar a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, cujo Relator, à época,
foi o Senador Milton Cabral, parlamentar do Estado
da Paraíba. Continuo insistindo no desenvolvimento
da tecnologia no Brasil a partir da formação de pesquisadores e do fortalecimento da infraestrutura de
pesquisa e desenvolvimento experimental, tanto nas
universidades e institutos como nas empresas, estimulando a iniciativa privada a participar desse esforço.
O Brasil precisa avançar mais no engajamento das
empresas no esforço de incrementar o nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Nos países mais
desenvolvidos da Europa, e da Ásia, e nos Estados
Unidos, os governos trabalham em parceria com as
empresas e, graças a isso, foi que avançaram muito e de forma significativa no campo da ciência e da
tecnologia. Para isto, cumpre haver gradual estruturação e contínuo aperfeiçoamento funcional do sistema de transferência e incorporação de tecnologia
aos diversos setores produtivos, abrangendo todos
os mecanismos de informação, difusão e extensão, e
os instrumentos de incentivo e fomento, que mediam
e ativam o processo de inovação tecnológica.
Isso é essencial, porque o mundo vai se dividir – a
frase não é minha, é de Bobbio – “entre os que sabem
e os que não sabem”. Ou nós investimos em educação,
ciência, tecnologia, inovação, ou continuamos sendo
um País periférico no comércio internacional.
A preferência pela tecnologia nacional deve ser
includente e não excludente, pois, como afirmou, com
experiência própria, o empresário José Mindlin: “a redução da dependência não pode significar isolamento. País desenvolvido é aquele que importa e exporta
tecnologia”.
Em 1989, também no Senado, submeti aos ilustres Pares, o Projeto de Lei nº 231, dispondo sobre
os benefícios fiscais para pesquisa científica e recomendando outras providências necessárias ao desenvolvimento do setor. Lembrava, já naquela época, as
profundas transformações por que o mundo passava,
e que certametne o mais importante sinal dos novos
tempos era a evolução tecnológica. Nesse sentido,
cabe concentrar nosso empenho no desenvolvimento
dessas atividades.
Mais adiante, Sr. Presidente, para prover meios,
em 1990, ofereci através do Projeto de Lei do Senado
nº 180, transformado na Lei nº 8.172, de 18 de janeiro

Fevereiro de 2009

do ano seguinte, proposta restabelecendo a vigência
do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, pela importância que o FNDCT cumpre
no financiamento das atividades científicas e tecnológicas executadas por instituições acadêmicas, institutos
autônomos e o setor privado.
Gostaria de, por oportuno, salientar que esse
projeto, convertido em lei, tornou possível manter o
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Constituição de 1988 tinha previsto que
os incentivos regionais continuariam em vigor. Mas os
incentivos setoriais para turismo, ciências e tecnologia, e reflorestamento, desapareceriam se, dois anos
após à vigência da Constituição (art. 36 dos ADCT) ,
não fossem ratificados pelo Congresso Nacional. Daí
por que tomei a iniciativa para que o FNDCT fosse recriado. E, graças a essa medida, o setor de ciência e
tecnologia, que eu chamaria estratégico, ainda conta
com alguns recursos indispensáveis ao bom desenvolvimento do País.
Ouço com prazer o nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Marco Maciel, ouvindo o pronunciamento de
V. Exª, veio-me à lembrança a época em que V. Exª,
como Ministro da Educação, foi decisivo para que o
Presidente Sarney sancionasse duas leis de minha
autoria, que eram autorizativas. Até hoje, os governos
têm resistência em sancionar leis autorizativas, porque passam a ser compromissos políticos. Embora
não haja a obrigação de executá-las num prazo “x”,
elas terminam sendo compromissos que o Governo
assume. V. Exª, naquela época, disse-me: “É preciso
ter em mente que não é fácil pensar numa universidade, por exemplo, lá em Roraima”. Mas hoje, Senador Marco Maciel, nossa Universidade já formou dez
turmas em Medicina e, na avaliação recente dos cursos de Medicina, é uma das mais bem avaliadas, por
incrível que pareça. É preciso dizer que, em Roraima,
existe um curso de Medicina bem avaliado. Para os
sulistas, para quem está aqui no “Brasil maravilha”,
parece que isso é impossível. Mas a Universidade
Federal de Roraima evoluiu: tem 29 cursos, tem em
média cinco mil alunos por ano e já formou mais de
quinze mil alunos. A Escola Técnica Federal – na mesma época também, V. Exª era Ministro –, hoje, já é
um Instituto Federal de Educação Superior; passou,
inclusive, pela fase de Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET). V. Exª chamou a atenção para
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um ponto que acho fundamental: o divórcio que existe
na área privada, principalmente na indústria, que muito precisa de mão-de-obra qualificada. Na área dos
laboratórios farmacêuticos, nos diversos setores na
iniciativa privada, há a necessidade de parcerias efetivas com as instituições, sejam elas públicas, como
no caso das federais e das estaduais, sejam elas privadas. Nos Estados Unidos, isso é muito comum, pois
as empresas bancam de maneira muito forte...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Peço permissão para interrompê-lo, para passar a
Presidência da Mesa para a Senadora Serys Slhessarenko, que acaba de chegar.
Durante o discurso do Sr. Marco Maciel,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2º Vice-Presidente.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – É
uma honra continuar o aparte sob a Presidência da
Senadora Serys. Mas quero dizer, Senador Marco
Maciel, que V. Exª faz uma reflexão muito importante.
Enquanto o Brasil não se convencer de que, efetivamente, é pela educação que vamos fazer... Quando
falo em educação, quero me referir a um sentido amplo:
Ciência, Tecnologia, formação de professores. Li, há
poucos dias, que, cada dia mais, menos pessoas se
interessam em ser professoras. Isso é horrível. Então,
quero me associar a essa causa como homem. Hoje,
sou professor concursado da Universidade Federal
de Roraima, mas, mesmo como médico, sempre tive
na cabeça que nem saúde se pode priorizar se não
houver educação. Portanto, quero cumprimentá-lo pelo
brilhante pronunciamento que V. Exª faz e chamar a
atenção da iniciativa privada – as grandes confederações e federações dos diversos setores do comércio
e da indústria – para que se atenha a esse caso e
procure realmente fazer parcerias com nossas instituições de ensino.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, agradeço o denso aparte de V.
Exª e a referência a minha atuação como Ministro da
Educação. V. Exª chama a atenção para a importância da educação. A educação é essencial, inclusive ao
próprio processo democrático. Somente a educação
emancipa o cidadão e o faz um eleitor consciente,
ativo, enfim, um cidadão prestante ao País e às suas
instituições. Como V. Exª salientou, é importante que
a educação chegue a todos, inclusive, e sobretudo,
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aos mais carentes, aos mais distantes como os de
seu Estado e do meu – Pernambuco. Um pensador
pernambucano, José da Costa Porto, certa feita disse:
“O Nordeste é sobretudo longe, porque as ações de
governo demoram um pouco mais a chegar”. A mesma coisa nós podemos aplicar ao Norte, e com mais
razões ainda.
Então, quero concordar com o aparte de V. Exª
e dizer que não podemos desprezar a importância da
educação, que até fundamental também para saúde
– V. Exª, como médico, sabe disso –, porque uma sociedade educada melhor trata a própria saúde. Além
disso, precisamos pensar nos desdobramentos que
a educação assegura ao desenvolvimento científico
e tecnológico, na necessidade da inovação e da pesquisa, áreas estratégicas para o País.
Sr. Presidente, para complementar o que estava
dizendo, a recriação do FNDCT foi, a meu ver, fundamental para que o País pudesse conseguir algum
avanço nesse setor.
Em 1991, pelo Projeto de Lei do Senado nº 31,
atualizei os benefícios fiscais concedidos à pesquisa
científica e tecnológica, além de outras providências,
pois, é imperioso ampliar recursos para promover a
pesquisa científica e tecnológica, procurando nela comprometer não somente a Administração Pública, senão
ainda, e principalmente, a iniciativa privada, que não
pode ficar distante com relação a esse tema.
Todo esse esforço, Srª Presidente, Senadora
Serys Slhessarenko, não só meu, mas de quantos dedicados à promoção da ciência e tecnologia no Brasil,
estamos mais uma vez ameaçados em fase na qual
a maior economia do planeta, os Estados Unidos da
América, anunciam transformações fundamentais nas
suas matrizes energéticas. Lá também se passou a
dedicar atenção às energias renováveis, entre elas o
etanol à base do milho.
No Brasil, as pesquisas da Embrapa, instituição
que vi nascer e, de alguma forma, concorri para sua
consolidação, deram ao País a liderança mundial na
produção do etanol mais rentável a partir da cana-deaçúcar.
A Embraer é outro setor de ponta na tecnologia
mundial de fabricação de aviões, resultado de longos
investimentos na qualificação de mão-de-obra especializada pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o
Ita. A propósito, num rápido parêntese, eu gostaria de
lembrar que aí se vê como as Forças Armadas também
concorrem para o nosso desenvolvimento científico e
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tecnológico. A Marinha desenvolve projeto de um submarino nuclear, o que vai nos assegurar certa liderança nesse setor que é estratégico. A Aeronáutica tem
o ITA, o CTA e muitos outros órgãos nesse campo. O
mesmo faz o Exército nas suas atividades específicas,
o que significa dizer que as Forças Armadas dão sua
contribuição muitas vezes invisível para o desenvolvimento tecnológico em nosso País.
Antes de encerrar, gostaria de ouvir o aparte do
nobre Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Marco
Maciel, de início, presidi a sessão, quando chamei V.
Exª e lhe disse que sua presença enriquecia este Senado. Entendo que este País tem estadistas. O nosso
Presidente Sarney é um estadista. Fernando Henrique
Cardoso não deixa de sê-lo também por sua cultura e
por seu saber. E V. Exª, que engrandece esta sessão,
também é um estadista. Esta é a primeira reunião
não deliberativa. O Senado é para isso. Gostamos
do Presidente Luiz Inácio, que é nosso Presidente.
Queremos que ele acerte. Simbolicamente, somos
chamados de os pais da Pátria. Exige-se a idade mínima de 35 anos, experiência. Então, V. Exª adverte
Sua Excelência o Presidente Luiz Inácio. Sabemos
que está em dificuldade o mundo economicamente,
mas os cortes não podem atingir as ciências, a pesquisa. Tanto isso é verdade, que V. Exª foi buscar o
exemplo de um filósofo. Mas eu iria buscar o Livro de
Deus, onde já está o valor da sabedoria. A sabedoria
vale mais do que o ouro e a prata. V. Exª citou o filósofo francês Francis Bacon, que disse, acertadamente,
que “saber é poder”. Mas, antes dele, outro filósofo,
que é o pai do mundo moderno, Sócrates, disse que
só há um grande bem no mundo, que é o saber, e só
há um grande mal, a ignorância. Queria prestar uma
homenagem a outro homem que é outro estadista e
que enriquece este Senado: Pedro Simon. Estou aqui
com um cartão dele, recebendo um artigo singular
sobre um brasileiro: Caxias. É um homem que não
se preocupa com eleição. É outro estadista. É oportuno lembrar que S. Exª foi o primeiro Governador que
criou uma Secretaria de Ciência e Tecnologia para o
Governo do Rio Grande do Sul. Então, entendo que
o Presidente Luiz Inácio deve agradecer aos céus
por haver este Senado da República, em que há os
verdadeiros pais da Pátria, simbolizados pelo nosso
Presidente Sarney e por V. Exª, que adverte. O Senado é para isso. Nós somos a luz e a experiência. Nós
podemos falar como Cícero, que dizia: “O Senado e
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o povo de Roma”. V. Exª aí fala: “O Senado e o povo
do Brasil”. Adverte o Presidente Luiz Inácio de que
os cortes de verba não devem ser feitos à área da
Ciência e da Tecnologia.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, nobre Senador Mão Santa. Quero dizer,
corroborando as palavras de V. Exª: o que falei são
alguns dos exemplos de êxito internacional da tecnologia brasileira e não podemos nos deter nem diminuir
nossos esforços, buscando maiores recursos para o
setor. Não bastam as matérias-primas tão numerosas
no Brasil; cumpre haver mais capital humano, o mais
importante dos capitais.
A pesquisa tecnológica é parte inseparável da
educação pelas diversas especializações necessárias.
Por todos esses motivos, é profundamente lamentável o
anunciado corte de 18% na parte do Orçamento federal
destinado à ciência e tecnologia. Se não aumentarem
os investimentos nesses setores, o Brasil estará sacrificando o seu próprio futuro e, conseqüentemente,
o futuro das próximas gerações.
Srª Presidente Senadora Serys Slhessarenko,
ao final do meu pronunciamento, alusivo ao corte
de verbas ocorrido para o setor de ciência e tecnologia, solicitaria de V.Exª que fosse apensado ao
discurso que acabo de fazer um artigo de autoria de
Washington Novaes, publicado no jornal O Estado
de S.Paulo no dia 30 de janeiro de 2009, intitulado
“Uma Decisão a Favor do Atraso Científico”. Conquanto irônico o título, ele tem o objetivo de chamar
a atenção para o corte que se verificou e, de alguma
forma, faz uma crítica com relação ao que se passou
no Poder Executivo e também no Congresso Nacional. As notícias informam que o corte aconteceu não
por parte do Executivo, mas no Congresso Nacional,
por ocasião da votação do Orçamento para o exercício deste ano.
O artigo contém observações muito interessantes
sobre o problema científico e tecnológico e também
uma declaração do professor Marco Antônio Raupp,
Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência – SBPC.
Muito obrigado a V.Exª, Srª Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MARCO MACIEL EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210, do Regimento Interno.)
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A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Marco Maciel. O senhor será
atendido na forma do Regimento Interno.
Com a palavra, por ordem de inscrição, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, venho hoje a esta tribuna falar
sobre os aposentados deste País.
Senador Geraldo Mesquita, Senador Mão Santa,
Senador Mozarildo Cavalcanti, meio paraense, porque
passou parte da sua vida no Pará – para mim é um
profundo orgulho, Senador, saiba disso –, quero dizer
a V. Exª, Senador Mozarildo, antes mesmo de entrar
no assunto dos aposentados, que ontem fiz um pronunciamento em relação à violência no meu Estado.
A proporção que ganha a violência no meu Estado,
Senador, preocupa a qualquer cidadão.
Eu, aqui – e quero dizer isso a todo o povo paraense –, não faço das minhas palavras, sinceramente, Senador Mão Santa, com absoluta consciência do
que digo, nada além do meu dever. É meu dever, aqui,
neste Senado, representar o querido povo do Estado
do Pará, defender esse povo. E, a cada dia, Senador
Mozarildo, V. Exª que passa tanto pela capital paraense,
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está sempre no Estado do Pará... Nós não podemos
nos conformar, não podemos aceitar.
Eu aqui me coloco, mais uma vez, à disposição da
nossa Governadora. Nada, absolutamente nada contra
a nossa Governadora. Senadora Serys, neste momento,
devemos estender a mão a fim de conter a violência desenfreada no Estado do Pará. E não adianta contestar,
Senador Geraldo Mesquita. Não adianta. Os números
provam o aumento desenfreado da violência em meu
Estado: quase 40%, do ano passado para cá.
Calcule, Senador, que eu aqui falei da minha saúde, Senadora Serys, disse que ia fazer um tratamento
de saúde, e saí uma semana antes de encerrar nossos
trabalhos, no ano passado, para ir a Belém me encontrar
com meu cardiologista e fazer meu tratamento. Senador Mozarildo, na véspera do dia em que eu chegava
a Belém, mataram meu cardiologista! Mataram meu
cardiologista, um dos mais competentes cardiologistas
deste País, para lhe tirar R$20 mil que tinha acabado
de receber no banco! E não é só esse fato isolado. A
cada dia, uma família chora em Belém. Neste momento
– tomara que eu esteja errado –, várias famílias devem
estar chorando a morte de seus queridos parentes. É
assim que está meu Estado.
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Eu queria poder ajudar mais, Senador Mozarildo. Aqui não estou fazendo nenhuma demagogia. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Senador, o que eu
quero é ver o povo do meu Estado tranquilo. Doa em
quem doer, Senador. Não posso ficar calado. Chamem
o Senador de demagogo. Podem chamar. Podem chamar. Digam que estou querendo me promover. Podem
dizer. Podem dizer. Eu não vou me calar. Eu não vou
me calar. Façam o que quiserem. Tenho a obrigação
de aqui alertar as autoridades. Tenho a obrigação de
aqui defender aqueles que estão sofrendo.
Meu Deus do Céu! Passei alguns dias em meu
Estado. Meu Deus do Céu! Quanto está sofrendo o
povo do interior do Estado do Pará! Olhe, Senador Presidente, Marco Maciel, o meu Marajó, que era pacato,
tranquilo, lá não se ouvia falar em drogas, assassinatos... Em minha terra natal, Salvaterra, uma pequena
cidade na Ilha de Marajó, pacata, sóbria, maravilhosa,
de um clima espetacular, talvez um dos melhores do
mundo, hoje, assalta-se a mão armada no meio da
rua. Em minha casa, no Município de Salvaterra, na
Ilha de Marajó, não havia nem muro na época da minha juventude, nem há pouco tempo. Hoje, assalta-se
a mão armada. Gangues e drogas à solta na Ilha de
Marajó. E o Estado está varrido pela violência. Varrido
pela violência.
Presidente Lula, tome alguma providência. Presidente Lula, dê a mão à Governadora do meu Estado.
Libere recursos. Isso é falta de investimento, isso é
falta de estrutura, isso é falta de ação. Ah, se eu fosse
Secretário de Segurança do Estado do Pará! Iam ver
aqueles bandidos o que era um homem para acabar
com eles. Ah, se eu fosse Secretário de Segurança
neste momento! Eu acabava. Eu acabava, porque
eles estão ganhando a guerra em meu Estado. Eles
ganharam a guerra em meu Estado. Eles mandam,
hoje, em meu Estado.
Eles assaltam até garis. Eles assaltam até cuidador de sepultura do cemitério de Belém. Eles usam
e abusam porque nós não temos autoridades competentes no meu Estado para combatê-los. Essa é a
parte mais triste. E eles sabem disso. Eles sabem. Eles
sabem que, hoje, nós não temos pulso no Estado do
Pará para freá-los. Até aqueles rapazes que vão cortar
a luz das casas pela falta de pagamento não podem
mais. Não entram nos bairros. As Centrais Elétricas do
Estado do Pará agora estão em dificuldade. Até aqueles que entregam jornais também não o fazem mais.
A situação é grave, crítica.
Ontem, li aqui o jornal, Senador Mesquita, Senador Mozarildo, dizendo que o próprio Secretário de
Segurança admite que a crise no Estado do Pará é
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grave. Não tem como não admitir! Não tem como não
admitir!
Mais uma vez, deixo esse tema registrado nos
Anais desta Casa. Esse é um dos temas... Senador,
eu sei, tenho consciência de que precisamos falar
de saúde, de educação, de estradas, de pontes na
minha querida Belém, no meu querido Pará. Eu sei.
Mas, Senador, não posso deixar de falar nesse tema.
Tenho que falar aqui todos os dias. Tenho que bater
nesse tema.
Meus filhos, minha filha, todos já foram assaltados.
Todos já foram assaltados. Todos, Senador. Hoje, é difícil
V. Exª – sem exagero, Senador – chegar no Estado do
Pará e encontrar alguém que ainda não foi assaltado. É
difícil! Dói. É doído. “Ah, porque o Mário Couto está...”
Não é nada disso. Não é nada disso. Não vão fazer
com que eu me cale neste Senado. Não vão.
Vou falar dos aposentados.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mário Couto, antes de V. Exª entrar nos aposentados, posso abordar um pouquinho sobre Belém?
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Como
V. Exª disse, eu me considero mais do que meio paraense, porque foi lá que passei minha adolescência,
foi lá que me formei em Medicina e é lá que ainda estão minha mãe e duas irmãs, que foram para lá para
que pudéssemos estudar. Hoje, inclusive, minha mãe
se encontra hospitalizada no Hospital Belém. E a última vez em que estive lá, justamente porque ela está
hospitalizada, foi quando aconteceu a morte desse
cardiologista. Realmente, é um negócio chocante: um
homem assaltado e assassinado por causa de alguma
coisa em torno de R$20 mil que sacou em um caixa
eletrônico. Poder-se-á dizer: “Ah! Mas não é privilégio
só do Pará. Não acontece só no Pará”. Mas no Pará,
em Belém, que é uma cidade, embora grande, de
gente pacata, sempre houve bastante paz. Estudei
lá. Andávamos a pé, altas horas da noite, nas ruas, e
não havia esse problema. E V. Exª tem razão quando
diz: “Ah, mas eu podia falar em saúde e tal, mas estou
falando em segurança”. Porque a insegurança leva a
doenças emocionais, psicológicas e também físicas. É
importante que a Governadora do seu Estado entenda,
como, aliás, é difícil para os governantes entenderem,
que uma crítica construtiva não pode ser confundida
com falar mal da pessoa. V. Exª aqui não está falando mal da Governadora, V. Exª está mostrando para
a Governadora um problema real, trazendo-o para o
nível nacional, para discutir, fazendo inclusive de maneira muito sensata um apelo ao Presidente Lula. Por-
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que – uma coisa interessante – o Presidente Lula foi
recentemente a Belém fazer charme no Fórum Social
Mundial, foi inclusive excluído da reunião do MST, e
o que ele fez? Pediu à Fifa para Belém sediar um dos
jogos da Copa. Ora, é preciso que o Presidente priorize as coisas, aprenda a priorizar. E a prioridade hoje
em Belém, no Pará de um modo geral, é o combate
forte à violência e à insegurança. O Presidente está
usando lá em Roraima, há vários meses, há mais de
um ano, a Polícia Federal, a Força Nacional, por causa de uma reserva indígena. Por que ele agora não
faz isso no Pará? Porque ele não usa, portanto, esse
“excesso”? Vou botar entre aspas, porque, na verdade,
o que acontece no meu Estado é um absurdo, o que
se está gastando lá já com três operações da Polícia
Federal, com apoio da Força Nacional, para dizer que
se está protegendo a demarcação de uma reserva
indígena, que o Ministro Tarso Genro quer fazer de
qualquer forma do modo dele – aliás, o Ministro Tarso
Genro de fazer besteira é campeão... Mas eu quero,
portanto, cumprimentar V. Exª e dizer, através do pronunciamento de V. Exª, à Governadora Ana Júlia que
não entenda a interferência de V. Exª como falando
mal dela. V. Exª está aqui defendendo o seu Estado,
mostrando uma falha e pedindo inclusive ao Governo
Federal que ajude a Governadora, que é do partido do
Presidente, a melhorar a vida dos paraenses.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, Senador Mozarildo. Quero inserir o seu aparte no
meu pronunciamento e dizer a V. Exª que, por várias
vezes, já disse aqui nesta tribuna, já mostrei o meu
sentimento de querer ajudar.
Mão Santa, o povo entende assim: passaram as
eleições, vamos nos unir e trabalhar pelos problemas
do nosso Estado. Eu aqui já ofereci esta mão para
ajudar por várias vezes, Senador Mesquita, a Governadora do meu Estado. Mas nem sequer recebi um
telefonema. Se ela não precisa da minha ajuda, tudo
bem, mas demonstre na prática isso, que está solucionando o problema da violência. Ela própria já perdeu
um parente assassinado – ela, a governadora.
Olhem, observem, sintam. A própria Governadora
já perdeu um parente assassinado. Será que ela não
sente isso como eu senti a morte do meu médico, como
eu senti a morte de todos os paraenses, como eu sei
que hoje estão tombando, como eu sei que amanhã
estarão tombando os meus irmãos? E eu tenho aqui
que ficar calado? E eu tenho aqui que não dizer nada?
Eu tenho aqui que bancar o covarde? Não esperem
isso de mim. Não esperem isso de mim.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
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O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Mário
Couto, muito oportuna a presença de V. Exª. Até ontem, enquanto chorávamos o nosso parlamentar, V. Exª
aproveitou um choro para chorar os grandes paraenses que perde. Senadora Serys, a senhora fica bem
aí na Presidência, elegante, bonita, mas é o seguinte:
mulher está muito próxima da verdade. Eu queria dizer
o seguinte e advertir o nosso Presidente Luiz Inácio:
esse negócio dessa pesquisa eu não acredito; é tudo
mentira. E não precisa, Luiz Inácio, Vossa Excelência
é o nosso Presidente; votei em Vossa Excelência em
94; não votei em 98, pelos aloprados que se juntaram
a Vossa Excelência, mas aprendi com Petrônio Portella
a não agredir os fatos. Vossa Excelência ganhou as
eleições com 60 milhões de votos, Vossa Excelência
teve mais de 20 milhões de votos. É a realidade. Mas
Vossa Excelência não tente aqui vir reviver Goebbels:
“Uma mentira muitas vezes repetida torna-se verdade.” É o seguinte: Vossa Excelência traz o final, e eu
venho com a base. Eu passei, Senador Geraldo Mesquita – que é o meu conselheiro, se eu estiver errado,
nós mudamos e mudamos – passei vinte dias, agora,
na Europa, todo tempo estudando, analisando, vendo
a epopéia, a estrada, etc. E o Luiz Inácio sabe disso,
porque ele viaja, e como viaja, como tem viajado! Olha,
vinte dias, andando com a Adalgisinha de manhã, de
tarde, de noite, de madrugada, na neve, no frio, eu
não vi, eu não vi, Serys, – ô Luiz Inácio, leve a verdade ao seu povo, Vossa Excelência tem viajado muito
– eu não vi uma criança, um miúdo, como eles dizem
lá na Espanha, nas ruas. Eu não vi um! Vinte dias, andava quase 20 horas, de madrugada – e não vi uma
criança pedindo uma esmola, um miúdo na rua, como
eles dizem. E os velhos satisfeitos. Aqui se maltratam
os velhos, os velhos que trabalharam, os velhos que
tiveram dignidade, e V. Exª começou falando dos aposentados. Então, um País deste não vai bem, onde se
tratam mal as crianças e os velhos. Mário Couto, lá na
Europa se toma vinho mesmo, e muito, por causa do
frio, havia neve. Aí me deu uma saudade da cerveja.
Quando eu cheguei aqui eu fui para aquele Bar Brasília.
Uma vez eu fui com o Geraldo Mesquita lá. Olhem, eu
me decepcionei. Ao saltar do carro, veio uma meninazinha, uma menina. Aí, eu perguntei: “Quantos anos
você tem?” “Nove anos” – às 10 ou 11 horas da noite.
Eu não vi um na Europa, e o Luiz Inácio sabe disto.
Ô Luiz Inácio, bastaria isto: Vossa Excelência levar a
verdade a este País sobre esta barbárie que vivemos.
Em 20 dias, dia e noite andando, eu não vi uma criança, um miúdo pedindo esmola. E vi uma cena muito
importante: em um trem – atentai bem, Cristovam Buarque, o que é a educação – eu vi um homem idoso se
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lamentando e pedindo dinheiro; ninguém deu – o que
é a civilização. Aí, antes de terminar a viagem, chega
outro, velho e idoso, com a sua viola ou guitarra – não
sou musicista – e canta aquelas músicas espanholas
e depois bota um chapéu. Todo mundo se levantou e
deu. Ao companheiro do lado, era até um brasileiro
que estava morando em Figueres, eu perguntei o que
era isso. O outro passou reclamando miséria e não lhe
deram nada, mas para o outro todos se levantaram.
O segundo exerceu o trabalho, botou a sua vocação,
e o povo estimulou. Então, num país, a salvação está
ali, Luiz Inácio, está aqui. Eu sei que o Luiz Inácio não
foi ainda Senador, mas sou daqueles que pensam
que deveriam existir Senadores escolhidos, como, na
Itália, Norberto Bobbio o foi. Deveria ser o escolhido:
Fernando Henrique. Isso enriqueceria aqui, como só
o bravo Sarney tem coragem de disputar. O que eu
queria dizer é isto: a salvação está ali, como disse
Rui Barbosa: o trabalho, o trabalhador, eles fazem a
riqueza e vieram antes, a eles será dada a primazia.
Este País não valoriza quem trabalha, está valorizando quem não trabalha. Então era isso. E V. Exª traz,
vem ao Senado, que é para ensinar. Está aí a Itália
clamando por justiça – o direito não é segmentado, é
universal – no vaso do crime do Battisti...
(Interrupção do som)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – ... nossa palavra para cumprimentar a sabedoria de Mário Couto.
Norberto Bobbio, laureado, convidado a ser Senador.
Lá são cinco Senadores de honra, por mérito. Ele deixou escrito – morreu há um ano – que o mínimo que
temos de exigir de um governo é segurança à vida, à
liberdade e à propriedade. Então, V. Exª se iguala a
Norberto Bobbio, prestando essa grande cooperação
ao governo petista do Pará e do Brasil.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obrigado, muito obrigado, Senador Mão Santa.
Só para encerrar este assunto e passar para o
dos aposentados – não vou ser muito longo, não, Senadora –, eu quero dizer ao povo do meu Estado, ao
povo paraense que vocês contem com o meu sentimento...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ... o meu
sentimento de dor, mas contem também, contem sempre, com a preocupação deste Senador com os problemas de violência no Estado do Pará. Eu não irei
calar. Eu falarei aqui, se for preciso, todos os dias. Eu
encaminharei documentos a todos os órgãos oficiais
competentes cobrando da nossa Governadora.

Sábado 7

00145

Mas, Senadora Serys, hoje é sexta-feira, é um
dia em que não temos tantos parlamentares, eu vou
só abordar rapidamente o problema dos aposentados,
que é um problema crucial...
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu pediria, Senador – só um parêntese,
por favor –, que o senhor, mais ou menos, dissesse de
quantos minutos precisa, porque temos vários inscritos,
e os Senadores estão precisando viajar...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Dê-me
mais cinco minutos só, que eu encerro.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT.) – Cinco minutos, porque o senhor já está
com 25 minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Só para
começar a nossa luta, Cristovam, a favor dos aposentados.
Nós fizemos ano passado três vigílias. Nós fomos
ao Presidente da Câmara, e ele – pasmem, senhoras
e senhores –, ele, Cristovam, olhou para mim, depois
de eu contar a ele toda a história da nossa luta pelos
aposentados, ele olhou para mim e perguntou: “Qual
é o seu Partido?”. Aí, eu arrumei minhas bagagens,
virei as costas e saí.
Chamamos o Ministro aqui, conversamos várias
vezes com o Ministro. Nada, absolutamente nada. Cristovam, sabe o que eu não entendo, Cristovam? Nós vamos continuar essa luta, com muita veemência, vamos
continuar até alcançar o desejado. No ano passado, foi
vigília aqui dentro. Neste ano, nós temos que ir para
a rua. Rua, nós temos que ir para a rua, nós vamos
para a rua. Não adianta que nós não vamos desistir
desta causa, não adianta! Agora, sabe o que eu não
entendo, meu professor? Eu li nos jornais hoje. Olha aí,
professor, isso é o que eu não entendo: os gastos do
Governo aumentaram estupidamente, Senador. Olhe,
Senador, só em diárias, Geraldo Mesquita, que é um
dos defensores dos aposentados, Mão Santa, Senador, professor, R$1,4 bilhão de diárias, recorde total
e absoluto em cima de uma crise. “Nós não podemos
dar o aumento aos aposentados”. Não dar o aumento
coisa nenhuma.
Nós não estamos pedindo aumento aos aposentados. Nós estamos pedindo os direitos dos aposentados, aquilo a que eles têm direito. Só isso e mais
nada. Só isso e mais nada! Ora, Senador, se o aumento do salário mínimo, Cristovam, vai ser de 12%,
sabe quanto vão dar para os aposentados? Quatro.
Isso é morte. Isso é massacre. Isso é arrasar. Isso é
maltratar. Isso é humilhar. Estão humilhando os aposentados deste País.
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Cristovam, nós também, o Legislativo também:
gastou R$114 milhões de diárias. Aí não está o meu
nome. Eu digo isso com prazer. Jamais recebi uma
diária neste Poder. Jamais fiz uma viagem para o exterior, nem quero fazer. Nem quero fazer! Agora, nós
gastamos R$114 milhões de diárias. E o Presidente
Lula bate todos os recordes – R$1,4 bilhão, Mão Santa, só em diárias – e diz que não tem dinheiro para os
aposentados, e diz que está em crise, e diz que precisa economizar. Como diz? Como pode provar? Como
pode ser verdade, Cristovam? Como?! Como se pode
acreditar nessa fala? Como? Ô, Presidente Lula, por
que Vossa Excelência faz isso com os aposentados,
Presidente?
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vossa
Excelência disse nos palanques que iria priorizar a
questão dos aposentados neste País. Vossa Excelência disse nos palanques que o fator previdenciário –
já vou descer, Presidente – não iria prevalecer no seu
Governo. Vossa Excelência disse que não admitia de
jeito algum, de jeito algum, que o trabalhador que ganhasse, como exemplo, 20 salários mínimos pudesse
ir para a aposentadoria apenas com seis salários mínimos. Vossa Excelência disse que ia acabar com o
fator previdenciário.
Ô Presidente, cumpra sua palavra, Presidente
Lula. Vossa Excelência continuou o Bolsa-Família, criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Parabéns, Presidente! Vossa Excelência acabou de dar um aumento
para o Bolsa-Família. Parabéns, Presidente!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu queria
parabenizá-lo também na questão dos aposentados,
Presidente. Queria poder fazer isso.
Presidente, sinta, sinta, Presidente, sinta um
pouquinho dentro do seu coração. Esses velhos estão
abandonados, estão sofrendo, Presidente, estão morrendo. Vá, vá ao encontro a esta realidade, Senador
Cristovam. Vá, como eu fui, vá ver, Cristovam, como
eles vivem hoje, como eles estão abandonados.
Nós temos que respeitar os jovens, as crianças,
mas nós temos que respeitar os velhinhos deste País,
Presidente Lula. Faça isso, Presidente. Não permita que
nós, Senadores, possamos criticar o seu Governo nas
ruas, nas praças públicas. E isso nós iremos fazer...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E lhe digo
mais, Presidente, digo que um membro do seu próprio
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Partido, que um próprio Senador do seu Partido não
irá abrir mão dessa causa.
Quero, Senador Cristovam Buarque – já vou descer, Presidente – quero viver meus momentos aqui
neste Senado trabalhando intensamente por essa
causa.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Serys, Srªs Senadoras, Srs.
Senadores, neste primeiro pronunciamento que faço
neste ano de 2009, quero começar justamente por um
tema que é a razão de eu estar aqui: a Amazônia.
E a Amazônia, quando falo, não é aquela Amazônia que está na televisão, nos filmes e nos jornais,
em que só se fala na mata, nos bichos e um pouco
nos índios. Esquece-se dos 25 milhões de outros habitantes, mestiços e caboclos, como chamamos, que
lá estão e vivendo muito miseravelmente.
Neste primeiro pronunciamento, quero chamar a
atenção inclusive de que me entusiasmei, na primeira
campanha do Presidente Lula, portanto, na sua primeira eleição, quando ele apresentou seu projeto para a
Amazônia, e uma frase me chamou a atenção: foi quando se disse que era chegada a hora de dizer o que se
podia fazer na Amazônia e não apenas proibir fazer as
coisas na Amazônia. É de uma irracionalidade completa
o modelo que se quer impor à Amazônia, ainda que,
agora, esteja sendo um pouco flexibilizado.
Ignora-se, por exemplo, Senador Geraldo Mesquita – V. Exª é lá do nosso querido Estado do Acre
–, que o ribeirinho, para sobreviver, tem de praticar
certas coisas que, em tese, podem atacar o chamado
ambientalismo ou, como eu costumo dizer, o ecoterrorismo que se implantou neste mundo por motivos que
não são, na verdade, voltados para o bem-estar dos
brasileiros, mas que atendem interesses internacionais
ocultos sob essa bandeira.
Não quero me aprofundar no tema. Vou analisar a proposta do Ministro Mangabeira Unger para a
Amazônia.
Eu queria começar chamando a atenção, Senador
Geraldo Mesquita, para uma questão que acho absurda
que diz respeito à Rede Globo e às demais redes de
televisão bem como aos grandes jornais. Espantei-me
ao ouvir que a Rede Globo presenciou, participou de
uma operação com o IBGE e com o Exército Brasileiro,
ocasião em que filmou a definição do extremo norte
do País, que não é o Oiapoque, mas o Monte Caburaí.
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No entanto, a Rede Globo continua repetindo em seus
telejornais, em suas novelas e em seus programas de
auditório que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Está,
então, desensinando as gerações atuais a realidade
fática, comprovada tecnologicamente.
Eu, então, resolvi fazer um ofício ao IBGE para
indagar claramente qual era o ponto extremo norte do
Brasil. Tive o prazer de receber a resposta assinada
pelo Diretor Executivo no exercício da Presidência do
IBGE, o Dr. Sérgio da Costa Côrtes, que diz:
Em atenção ao Ofício nº 326/2008/GSMCAV, datado de 25 de novembro de 008, informamos a Vossa
Excelência que o ponto extremo norte do Brasil encontra-se em Roraima, no Monte Caburaí, fronteira com a
Guiana, no Município do Uiramutã, cerca de 70 km ao
norte dessa sede municipal e aproximadamente 140
km da cidade de Pacaraima.
O marco geodésico IBGE 92740 materializa o ponto extremo norte do país, cujos
descritivos de localização e acesso e as coordenadas do marco nos Sistemas Geodésicos
SIRGAS2000 e SAD69, seguem em anexo. As
informações sobre as estações geodésicas do
IBGE estão disponíveis para acesso público
no endereço http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/sgb.shtm.
Ressaltamos, ainda, que a Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, do
Ministério das Relações Exteriores, indicou ser
procedente o reconhecimento oficial do marco
geodésico IBGE-92740 como ponto extremo
norte do território nacional.
Sr. Presidente, chamo a atenção para esse fato
em razão de também ter visto colegas do Amapá de
vez em quando dizerem que o Oiapoque é o extremo
norte – fazem isso até pelo costume, que é antigo. E
digo isso não por vaidade, mas para fazer a história
verdadeira da Amazônia. Essa é uma, entre as muitas,
das inverdades disseminadas sobre a Amazônia.
Está aqui, portanto, o documento do IBGE. E
quero, a propósito, fazer um apelo aqui à grande Rede
Globo, que é a rede da integração nacional, rede que
realmente tem uma audiência espetacular, mas também às outras redes de televisão: que não repitam
mais esse erro de dizer que o Brasil vai do Oiapoque
ao Chuí, de dizer, quando isto não é verdadeiro, que
o extremo norte do País é o Oiapoque.
Srª Presidente, eu pedi à Consultoria Legislativa do Senado que se pronunciasse sobre o programa
do Ministro Mangabeira Unger para que não tivesse,
vamos dizer assim, apenas o viés deste amazônida.
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Aliás, lamentavelmente, o Ministro recusou vários convites que lhe foram feitos para expor seu plano à Subcomissão da Amazônia, que presidi até bem pouco
e espero ainda poder presidir. O Ministro Jobim foi à
Comissão e expôs o Plano de Defesa Nacional, especialmente para a Amazônia, no que tange às Forças
Armadas. O Ministro da Integração Nacional também
não compareceu.
Recebi o documento do Ministro Mangabeira
Unger “Projeto Amazônia – Esboço de uma Proposta”
e pedi à Consultoria Legislativa do Senado que sobre
ele fizesse uma análise, já que eu queria ter isenção
para fazer a leitura desse projeto. Dois eminentes consultores se incumbiram disso – portanto, o principal
viés que se tem aqui é técnico –, a Drª Cláudia Cristina Moreira e a Drª Carmen Rachel Faria, e fizeram
um bonito estudo.
Vou ler alguns tópicos dele e pedir a V. Exª, Srª
Presidente, que o transcreva na íntegra como parte de
meu pronunciamento.
De início, cabe observar que o documento em tela enuncia, tão-somente, um conjunto
de sugestões do Ministro Roberto Mangabeira Unger para o desenvolvimento da Amazônia – não há projetos específicos, estudos de
viabilidade e planos de ação e de metas, por
exemplo –, o que inviabiliza uma análise mais
aprofundada.
No que toca à dimensão ambiental, o
Projeto Amazônia não apresenta inovações.
Grande parte das estratégias formuladas integram o escopo de diversos documentos oficiais, como, por exemplo, o Plano Amazônia
Sustentável, política criada pelo Governo Federal, em 2003 [aqui são palavras minhas: até
hoje não colocada em prática], para elaborar
diretrizes e definir prioridades destinadas a
orientar o desenvolvimento sustentável da região. Outras sugestões são polêmicas e não
factíveis, e serão oportunamente comentadas
no decorrer deste trabalho.
Aliás, Senador Mão Santa, aqui se percebe um
outro cacoete que se aplica à mente dos brasileiros.
Como pode haver desenvolvimento não-sustentável?
Se não for sustentável, não é desenvolvimento, é um
falso desenvolvimento. Então, o desenvolvimento tem
de ser sustentável, não se pode aceitar esse jargão
que foi criado aí por uma área de ecoterroristas e que
pegou, algo que todo mundo fica repetindo.
De acordo com o Secretário de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente
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(SRH/MMA), Luciano Zica, o Ministério do Meio
Ambiente tomou conhecimento das propostas
do Ministro Mangabeira Unger pela imprensa,
o que indica que não houve qualquer articulação com os órgãos que detêm a competência
para a elaboração de uma política ambiental
para a região amazônica.
Senador Geraldo Mesquita, V. Exª é da Amazônia, Senador Pedro Simon, que é um amazônida de
coração, e tenho certeza de que também o Senador
Cristovam e o Senador Mão Santa que aqui estão: não
há articulação dos órgãos do Governo no que tange
a projetos para a Amazônia. Portanto, ao final praticamente do Governo Lula, continua a história de só proibir o que se faz na Amazônia. Nada de concreto para
desenvolver a Amazônia e garantir uma vida melhor
para os milhões de brasileiros que lá vivem.
A seguir elencamos, sinteticamente, as
principais sugestões do Ministro Unger, seguidas dos comentários pertinentes.
1. Zoneamento Ecológico-Econômico
(ZEE). Pela proposta, a partir desse zoneamento, seria possível formular um projeto
econômico para a Amazônia e (...) uma maneira de decidir o que pode – e deve – ser
produzido onde.
Ora, nós estamos já no século XXI e o Governo
do Brasil ainda não sabe o que pode ser produzido e
onde pode ser produzido na Amazônia! Mas fica refém,
curvado mesmo, ao que dizem organismos internacionais, principalmente as ONGs, que estão a serviço dos
poderosos deste mundo.
Vale recordar que o Zoneamento Econômico-Ecológico é um dos instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente e está previsto no art. 9º da Lei 6.938, de 31 de agosto
de 1981 [antes, portanto, da Constituição de
88], regulamentado pelo Decreto 4.297, de 10
de julho de 2002. A partir de então, uma série
de documentos oficiais foram editados com a
finalidade de estabelecer a metodologia e as
diretrizes fundamentais para a execução do
Zoneamento Econômico-Ecológico [inclusive
pelos Estados da Amazônia Legal]...
É bom dizer que vários Estados têm zoneamento
econômico e ecológico feitos, como é o caso de Roraima, de Rondônia. Não sei se o Acre já tem.
Dessa feita, a proposição do Zoneamento Econômico e Ecológico, como instrumento básico para o
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planejamento do uso e da ocupação da Amazônia não
configura novidade.
Regularização fundiária, o nó da questão amazônica. Conforme o documento em análise, “o pressuposto mais importante do zoneamento econômico
e ecológico é a solução dos problemas fundiários de
toda a Amazônia” e “há muito pouco que se pode fazer
enquanto a titularidade da terra – ou a legitimidade da
terra – continuarem em dúvida.
E sabe quem coloca dúvida, Senador Geraldo
Mesquita? É justamente o Governo Federal, é o Incra.
O Incra é o órgão que encrava tudo neste Governo desde que foi criado, com todo o respeito aos excelentes
técnicos que tem.
É fato que o problema do desmatamento ilegal
está intimamente ligado à grilagem de terra. E por que
existe grilagem? Porque não há definição sobre a titularidade da terra. Como se pode pensar que o cidadão
da Amazônia irá saber se aquela terra é da União, é do
Município, é do Estado, se pode ou não ocupar? Olhe:
é um descaso com 61% do território nacional.
Agricultura familiar. O Projeto Amazônia Sustentável recomenda utilizar áreas já desmatadas para
o desenvolvimento de projetos de agricultura e de pecuária em pequena escala.
A sugestão para ocupar áreas desflorestadas por
agricultores familiares já consta de estudos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do
Ministério do Meio Ambiente.
Aqui eu quero deixar o meu testemunho de que
o Governo de Roraima e também o de outros Estados
há muito tempo têm essa proposta. Ou seja, as áreas
que já foram desmatadas, se elas forem mecanizadas e
se houver financiamento para os pequenos produtores
por meio de cooperativas ou individualmente, não se
vai desmatar mais nada. Mas querer que quem esteja lá com sua família morra de fome porque não pode
derrubar uma roça é discutir aqui o sexo dos anjos.
Água para o Nordeste. A proposta discute a construção de aquedutos que podem levar água da Amazônia para as regiões de seca do Nordeste, visto que, na
ótica do Ministro, “numa região, sobra água inutilmente
– sobra água inutilmente na Amazônia, segundo ele –;
na outra região, falta água calamitosamente”. Não há,
entretanto, informações adicionais sobre a proposição
como, por exemplo, viabilidade técnica do projeto, impactos socioambientais e custo da obra.
Essa extravagante idéia foi duramente criticada
por especialistas. Para o pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais que estuda a transposição do rio São Francisco há oito anos, a proposta “é
ambientalmente absurda, economicamente inviável e
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tecnicamente impossível”. Ainda segundo o especialista, “o semi-árido já tem água, o que falta é melhorar
a distribuição”.
Manejo florestal controlado. O Projeto Amazônia defende o manejo controlado e sustentável da
floresta. Essa também não é uma idéia inovadora. Sua
implementação já encontra amparo na legislação ambiental pertinente, com destaque para a Lei nº 11.284,
de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de
florestas públicas para a produção sustentável. Aliás,
lei que nós, Senador, eu e V. Exª, combatemos duramente aqui porque nada mais é do que uma lei que
permite o aluguel das nossas florestas para potências
estrangeiras que podem se camuflar por trás de empresas nacionais.
Formação de quadros especializados. O estudo
sugere a formação de profissionais especializados nas
questões da Amazônia e a concessão de incentivos
para a sua permanência na região.
Essa proposta, desde longa data, é advogada por
aqueles que pesquisam e estudam, a fundo, a região. A
propósito, durante a exposição do Projeto em Manaus,
os amazonenses lamentaram que, até o momento, o
Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), criado há
mais de cinco anos, não esteja ainda em funcionamento e reclamaram do aporte financeiro federal irrisório
destinado para a área de ciência e tecnologia.
Na verdade, sei e até admiro que o Ministro Mangabeira Unger seja um pensador, ele tem visões muito
boas, mas se for esperar a boa vontade dos seus colegas Ministros e do Presidente da República, ele vai
ficar realmente só na área das propostas, porque se
não destina o dinheiro para um centro criado há cinco
anos para estudar a Amazônia, como é que se pretende
fazer, portanto, a formação de quadros especializados
para estudar a Amazônia?
Transportes. Segundo o documento em comento, a hidrovia, em integração com a ferrovia e a rodovia, traz a possibilidade de mudança no modelo de
transporte vigente no Brasil, amplamente baseado
na rodovia, o menos eficiente dos modais de transporte. O transporte multimodal reduziria os custos do
escoamento da produção e contribuiria para superar
a limitação da viabilidade das hidrovias resultante da
instabilidade das águas na região.
Como identificado pelo Plano Amazônia Sustentável, as rodovias construídas a partir dos anos 50 do
século passado estimularam os fluxos migratórios em
direção à região, abrindo novas frentes de expansão,
em processos nem sempre realizados de forma equilibrada e sustentável.
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E aqui é bom dizer quem fez essas frentes de expansão e quem implantou os projetos de assentamento:
O Governo Federal. O Governo Federal, por intermédio
do Incra, colocou, ao longo de toda a Amazônia, uma
penca de projetos de assentamento. E está provado
que os assentamentos do MST são os que mais desmatam na Amazônia. Então, o Governo Federal, de
novo, é o culpado e não o julgador, como ele quer ser,
das ações que acontecem na Amazônia.
Dessa forma, o Programa da Amazônia Sustentável tem como uma de suas diretrizes estratégicas, no
tocante à infraestrutura logística (envolve a construção
e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos,
hidrovias e o sistema nacional de armazenamento),
aprimorar, ampliar e integrar o sistema de transporte
ferroviário, hidroviário, rodoviário e aeroviário, incorporando a análise de custos e benefícios sociais, econômicos e ambientais ao planejamento setorial.
Aqui de novo eu quero até fazer um apelo ao
Ministro Mangabeira Unger: se ele realmente está
interessado em fazer alguma coisa, que aproveite o
que já existe.
Senadora Serys Slhessarenko, em relação ao
meu Estado, aprovei aqui uma lei incluindo o porto de
Santa Maria do Boiaçú para justamente fazer a união
do sistema intermodal entre o fluvial e o terrestre,
construindo uma estrada que já está criada, uma rodovia federal, que vai de Santa Maria a Jundiá, unindo,
portanto, com a BR-174, que vem de Manaus. Daria,
portanto, opções de um transporte intermodal para
ficar mais barato. Saiu do papel, Senador Geraldo
Mesquita? Não! Botei recursos nas minhas emendas.
Foram liberados? Não! Então, não se quer fazer, é um
faz-de-conta.
Energia. A proposta em análise sugere que a
combinação de hidroeletricidade, como elemento principal, com o gás natural, como elemento acessório, poderá ser a base da matriz energética da Amazônia. E
temos gás em Urucu, no Amazonas, sendo reinjetado
porque, por questões ecoterroristas, até agora não se
conseguiu aproveitar o gás que temos na Amazônia
e pagamos um absurdo para a Bolívia. Então é preciso que a gente realmente se preocupe muito mais
seriamente.
Mineração. O Projeto Amazônia reconhece que
a forma como a atividade mineradora é praticada na
região causa substanciais problemas ambientais e
gera poucos empregos. A idéia principal é tributar a
lavra que não sofra transformação, como forma de
estimular a agregação de valor e a formação local de
cadeias produtivas. A lavra também poderia ser taxada
diretamente. Ora, aqui é outra desfaçatez. Nós temos,
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por exemplo, só na Reserva Roosevelt, em Rondônia,
que é uma reserva indígena... E olhe o nome: Reserva
Roosevelt. Por quê? Porque foi o Presidente Roosevelt que, coincidentemente, foi lá visitar aquela região
porque ele já tinha informações por satélite, naquela
época, de que lá tinha a maior reserva de diamantes
do mundo, maior e de melhor qualidade. Aí o Brasil
não explora legalmente, mas ilegalmente sai dali toneladas de diamantes, e os índios já aprenderam que
é importante que eles ganhem dinheiro com isso – e
ganham.
Em relação a questões indígenas, é essencial fornecer instrumentos e oportunidades para que possam
se sustentar e ter condições de empreendedorismo,
em associação com os três níveis de governo. Isso é
uma idéia realmente inovadora.
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– ...porque a idéia dos indigenistas, que não ouvem
os índios, é que eles têm que ficar, ou melhor, retroceder, porque não estão mais, e viver como viviam
quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. E
não é isso o que os índios querem, porque os indigenistas não ouvem os índios. Eles se julgam uma
espécie de colegas de Deus e querem ditar para os
índios o que eles devem fazer, inclusive aviltando
até, eu diria – falo como médico –, a própria dignidade do índio, que é um ser humano como outro
qualquer. Querem que eles, realmente, não tenham
direito aos benefícios da ciência e da tecnologia moderna e tenham que viver lá de maneira retrógrada,
daquela época, justificável, quando Pedro Álvares
Cabral chegou aqui.
Depois, finalmente, o projeto sul-americano.
O projeto da Amazônia deve ser pensado, primeiramente,
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador, mais um minuto.
(A Srª. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Estou pulando, inclusive, textos, para poder terminar
no tempo previsto.
O projeto da Amazônia deve ser pensado, primeiramente, como um projeto nacional, para, com a
perspectiva de que assuma maior autoridade e eficácia, tornar-se o início de um debate com outros países
sul-americanos.
Aqui, quero dizer que também esteve na Subcomissão da Amazônia a Secretária da Organização
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do Tratado de Cooperação Amazônica, que pega a
Pan-Amazônia, e discutimos este assunto. É verdade que o Brasil tem 65% da Amazônia, que compõe
os diversos países limítrofes com o Brasil, mas só
poderemos ter um projeto realmente pra valer se
estivermos integrados todos. Mas parece que, para
ver isso, Senadora Serys, é preciso que o Presidente Lula decida quem vai ser o secretário. O Governo
do Brasil não decide; o Governo do Brasil é omisso.
O Presidente Lula é muito bom de palanque; é bom
palanqueiro e péssimo executor.
Por isso, quero pedir a V. Exª que transcreva na
íntegra todo este documento, porque vou voltar, inclusive, aos detalhamentos, porque não é possível continuarmos tratando a Amazônia, no século XXI, como
se estivéssemos em 1500.
Por fim, só para encerrar meu pronunciamento,
quero fazer um registro: apresentei emenda constitucional, que teve o nº 1, de 2009, ouvindo sugestões
dos próprios portadores de deficiência, incluindo os
que têm direito ao voto facultativo – que, hoje, são os
maiores de 70 anos e os menores de 18 anos –, aqueles portadores de deficiência com dificuldade de locomoção. Quer dizer, eles poderão votar, se quiserem.
Será facultativo. Por quê? Quem vota – até o eleitor
comum – e quem é candidato veem o que passam os
deficientes que precisam andar em cadeiras de rodas
para subir escadas para votar ...
(Interrupção do som.)
(A Srª. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
e se locomover no dia da eleição, passando por constrangimentos horríveis.
Se o Constituinte disse que o voto é facultativo
para os acima de 70, o objetivo foi justamente este:
achar que, após os 70, a pessoa tem dificuldade de
locomoção, dificuldade de visão e dificuldades outras
de ordem física. Portanto, faculta-lhes o voto. Conheço pessoas de 90 anos que fazem questão de votar.
E tenho certeza de que muitos deficientes – talvez a
maioria absoluta ou quase a totalidade – vão fazer
questão de votar. Mas aqueles que não tiverem condição terão o direito constitucional e a faculdade de não
comparecer de maneira legal.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
NO SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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ESTUDO Nº 94, DE 2008
Referente à STC nº 200801918, do Senador Mozarildo Cavalcanti, acerca de estudo sobre proposta de desenvolvimento
para a Amazônia.
Por meio da STC nº 200801918, o Senador Mozarildo Cavalcanti requer “estudo sobre o projeto do Ministro Roberto Mangabeira Unger: Projeto Amazônia –
Esboço de uma proposta”, encaminhado em anexo.
De início, cabe observar que o documento em
tela enuncia, tão-somente, um conjunto de sugestões
do Ministro Roberto M. Unger para o desenvolvimento
da Amazônia – não há projetos específicos, estudos de
viabilidade e planos de ação e de metas, por exemplo
–, o que inviabiliza uma análise mais aprofundada.
No que toca à dimensão ambiental, o Projeto
Amazônia não apresenta inovações. Grande parte
das estratégias formuladas integra o escopo de diversos documentos oficiais, como, por exemplo, o Plano
Amazônia Sustentável1, política criada pelo Governo
Federal, em 2003, para elaborar diretrizes e definir
prioridades destinadas a orientar o desenvolvimento
sustentável da região. Outras sugestões são polêmicas
e não factíveis, e serão oportunamente comentadas
no decorrer deste trabalho.
De acordo com o Secretário de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente (SRH/MMA), Luciano
Zica, o MMA tomou conhecimento das propostas do
Ministro Unger pela imprensa2, o que indica que não
houve qualquer articulação com os órgãos que detêm
a competência para a elaboração de uma política ambiental para a região amazônica.
A seguir elencamos, sinteticamente, as principais
sugestões do Ministro Unger, seguidas dos comentários pertinentes.
1. Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).
Pela proposta, a partir desse zoneamento seria possível formular um projeto econômico para a Amazônia
e “(...) uma maneira de decidir o que pode – e deve –
ser produzido onde”.
Vale recordar que o ZEE é um dos instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente e está previsto
no art. 9º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981,
regulamentado pelo Decreto nº 4.297, de 10 de julho
de 2002. A partir de então, uma série de documentos
oficiais foram editados com a finalidade de estabelecer a metodologia e as diretrizes fundamentais para a
execução do ZEE – inclusive pelos estados da Amazônia Legal. Dessa feita, a proposição do ZEE como
instrumento básico para o planejamento do uso e da
ocupação da região amazônica em bases sustentáveis
não configura novidade.
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2. Regularização Fundiária. Conforme o documento em análise “o pressuposto mais importante do
zoneamento econômico e ecológico é a solução dos
problemas fundiários de toda a Amazônia” e “há muito pouco que se pode fazer enquanto a titularidade
da terra – ou a legitimidade da terra – continuarem
em dúvida.
É fato que o problema do desmatamento ilegal
está intimamente associado à grilagem de terras públicas.
3. Agricultura Familiar. O Projeto Amazônica
Sustentável recomenda utilizar áreas já desmatadas
para o desenvolvimento de projetos de agricultura e
de pecuária em pequena escala.
A sugestão para ocupar áreas desflorestadas
por agricultores familiares já consta de estudos do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e do MMA.
4. Água para o Nordeste. A proposta defende a
construção de aquedutos para levar água da Amazônia
para as regiões secas do Nordeste, visto que, na ótica
do Ministro, “numa região, sobra água, inutilmente. Na
outra região, falta água, calamitosamente”. Não há, entretanto, informações adicionais sobre a proposição,
como, por exemplo, viabilidade técnica do projeto, impactos socioambientais e custos da obra.
Essa extravagante idéia foi duramente criticada
por especialistas. Para o pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Apoio H. Lisboa,
que estuda a transposição do rio São Francisco há oito
anos, a proposta “é ambientalmente absurda, economicamente inviável e tecnicamente impossível”. Ainda
segundo o especialista, “o semi-árido já tem água, o
que falta é melhorar a distribuição”3.
5. Manejo florestal controlado. O Projeto Amazônia defende o manejo controlado e sustentável da
floresta. Essa também não é uma idéia inovadora. Sua
implementação já encontra amparo na legislação ambiental pertinente, com destaque para a Lei nº 11.284,
de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de
florestas públicas para a produção sustentável (produtos florestais madeireiros e não madeireiros e serviços
florestais, como, por exemplo, turismo).
6. Formação de quadros especializados. O
estudo sugere a formação de profissionais especializados nas questões da Amazônia e a concessão de
incentivos para a sua permanência na região.
1 No último dia 8 de maio, foi editada a segunda versão do PAS,
que não será objeto de estudo neste trabalho.
2 Fonte: http//WWW.amazonia.org.br/noticias.cfm?id=259786. Acesso em 12 de maio de 2008.
3 Idem.
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Essa proposta, desde longa data, é advogada por
aqueles que pesquisam e estudam, a fundo, a região. A
propósito, durante a exposição do Projeto em Manaus,
os amazonenses lamentaram que, até o momento, o
Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), criado há
mais de cinco anos, não esteja ainda em funcionamento e reclamaram do aporte financeiro federal irrisório
destinado para a área de ciência e tecnologia4.
7. Transportes. Segundo o documento em comento, a hidrovia, em integração com a ferrovia e a
rodovia, traz a possibilidade de mudança no modelo
de transporte vigente no Brasil, amplamente baseado
na rodovia, o menos eficiente dos modais de transporte. O transporte multimodal reduziria os custos do
escoamento da produção e contribuiria para superar
a limitação da viabilidade das hidrovias resultante da
instabilidade das águas na região.
Como identificado pelo Plano Amazônia Sustentável, as rodovias construídas a partir dos anos
cinqüenta do século passado estimularam os fluxos
migratórios em direção á região, abrindo novas frentes
de expansão, em processos nem sempre realizados de
forma equilibrada e sustentável. Dessa forma, o PAS
tem como uma de suas diretrizes estratégicas, no tocante à infra-estrutura logística (envolve a construção
e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos,
hidrovias e o sistema de armazenamento), aprimorar,
ampliar e integrar os sistemas de transporte ferroviário, hidroviário, rodoviário e aeroviário, incorporando a
análise de custos e benefícios sociais, econômicos e
ambientais ao planejamento setorial.
8. Energia. A proposta em análise sugere que a
combinação de hidroeletricidade, como elemento principal, com o gás natural, como elemento acessório, poderá ser a base da matriz energética da Amazônia. Para
tanto, é essencial inovar em tecnologias e técnicas que
superem as dificuldades decorrentes do pouco declive
dos rios e do risco de prejuízos ao meio ambiente.
Para o setor de energia, as estratégias específicas
do PAS têm como alicerce o planejamento estratégico,
efetuado a partir da análise de custos e benefícios sociais, econômicos e ambientais, considerando fontes alternativas sob uma ótica matricial (hidrelétrica, gás natural, biomassa, solar, eólica, maré-motriz e outras), assim
como opções de escala, tecnologia e localização.
9. Mineração. O Projeto Amazônia reconhece
que a forma como a atividade mineradora é praticada
na região causa substanciais problemas ambientais
e gera poucos empregos. A idéia principal é tributar
a lavra que não sofra transformação, como forma de
estimular a agregação de valor e a formação local de
cadeias produtivas. A lavra também poderia ser taxada
diretamente, com o objetivo de prover receita para financiar
atividades econômicas alternativas. Ademais, o Estado
4 Idem.
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poderia fomentar a concorrência entre empresas privadas, a partir da capitalização de empreendimentos
de lavra implementadas dentro do regime de mercado
e com gestão profissional independente.
Conforme descrito no PAS, embora o desmatamento provocado pela mineração seja pontual, os gigantescos empreendimentos minerários têm característica de enclave, com baixos benefícios econômicos
para a população local e com reflexos ambientais que
perduram ao longo do tempo.
A verticalização da produção mineral na região
poderia gerar emprego e renda, mas depende de energia de baixo custo e tem elevado impacto ambiental.
No que se refere a um regime tributário diferenciado, segundo o PAS, a geração de tributos pela
atividade minero-metálica poderia ter repercussões
significativas para o desenvolvimento regional, mas
os tributos são de pouca monta quando comparados
ao faturamento das empresas.
10. Indígenas. Pela proposta em exame, é essencial
fornecer instrumentos e oportunidades para que possam
se sustentar e ter condições de empreendedorismo, em
associação com os três níveis de governo e os empresários,
afastando os riscos de desagregação social e moral.
Entre as diretrizes do PAS para as Terras Indígenas, encontram-se as de promover sua regularização,
com atenção especial para aquelas localizadas em áreas
sob pressões de obras de infra-estrutura, de movimentos
demográficos e de expansão de atividades econômicas,
bem como elaborar planos de gestão territorial das Terras
Indígenas, com forte protagonismo das populações indígenas, visando à valorização cultural, à conservação dos
recursos naturais e à melhoria na qualidade de vida.
11. Projeto Sul-americano. O Projeto Amazônia
deve ser pensado, primeiramente, como um projeto nacional para, com a perspectiva de que assuma maior
autoridade e eficácia, tomar-se o início de um debate
com outros países sul-americanos.
A integração da Amazônia sul-americana é vista
como elemento estratégico para a consecução do PAS.
Segundo o Plano, a construção de uma agenda comum
dos países amazônicos pressupõe o fortalecimento e
a participação ativa na Organização do Tratado de Cooperação Amazônico (OTCA) e o aprofundamento das
relações entre as comunidades fronteiriças, em nível
local, por meio da utilização da infra-estrutura instalada
nos núcleos urbanos e da consolidação das relações nas
denominadas “cidades-gêmeas” ao longo da fronteira.
Apresentadas essas considerações, colocamonos à disposição do Sr. Senador para outros esclarecimentos que se façam necessários.
Consultoria Legislativa, 16 de maio de 2008. –
Cláudia Cristina P. Moreira, Consultora Legislativa –
Carmen Rachel S. M. Faria, Consultora Legislativa.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O pedido de V. Exª será atendido na
forma regimental.
Passo a Presidência ao Senador Mão Santa, para
que eu faça meu pronunciamento.
A Sra. Serys Slhessareno, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senadora Serys Slhessarenko, só para lembrar, em
obediência ao Regimento – e o Presidente Sarney
tem reiterado –, que, em sessões não-deliberativas, os
oradores dispõem de vinte minutos. Mas não cortarei
o tempo de V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa, que preside a sessão neste momento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos aqueles que nos veem e que nos ouvem, faço uso desta tribuna, hoje, primeiramente para agradecer a confiança
unânime dos meus companheiros e companheiras de
bancada em indicar meu nome para a 2ª Vice-Presidência do Senado do nosso País, honrado posto no
Senado Federal.
Assumo esta missão no firme propósito de contribuir decididamente para que nossa instituição, que
hoje representamos, possa, cada vez mais, criar condições efetivas que potencializem suas funções, que
são legislar em benefício do povo e ser o grande elo
de harmonia entre os Poderes.
Neste momento de crise mundial, criada pelos
países ricos, este Senado da República saberá dar o
bom exemplo – já está dando – e saberá, principalmente, apresentar os rumos dessa travessia.
Nossa bancada é una, e é seguindo esse exemplo
de unidade que pretendemos desempenhar nossa nova
função: honrar a indicação do Partido dos Trabalhadores
e trabalhar para representar o Senado da República,
instituição muito maior que nossas individualidades,
já que, acima de cada um de nós, Senadores e Senadoras, está esta instituição do povo e da democracia,
que desejamos sempre forte e permanente.
Faço questão de elogiar todos e todas, funcionários e funcionárias desta Casa. Saibam, senhores
e senhoras, que tenho muita segurança nas orientações de todos os senhores e de todas as senhoras.
Por isso, solicito que se engajem, cada vez mais, nos
seus trabalhos, contribuindo com a nova Mesa para
que esta tenha uma gestão histórica.
Sr. Presidente da Mesa do Senado, neste momento, Senador Mão Santa, estou muito otimista, pois, para
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esta tarefa hercúlea, contaremos com a experiência e
a jovialidade do Presidente Sarney.
Sintonizado com seu tempo, o Presidente Sarney
prometeu modernizar o Senado, e o trabalho legislativo
terá ampliado seu espaço nos veículos de divulgação,
como a Internet. Entre esses canais de transmissão de
informação, ele citou o Youtube, site que armazena e
permite acesso à ampla variedade de vídeos, desde os
mais informativos até os meramente recreativos.
Ligado na crise mundial, o Presidente Sarney
determinou um corte linear de 10% no orçamento da
Casa para 2009, e já foram cortados R$51,2 milhões
de nosso orçamento, entre custeio e investimento.
Garantiu ainda que colocará em votação as reformas
política e tributária e uma proposta para limitar a edição de medidas provisórias.
Assumo, junto com os membros da atual Mesa
Diretora, a disposição de contribuir com o Presidente
para garantir o cumprimento dos compromissos assumidos de uma rápida aprovação dessas matérias, bem
como de ampliar a discussão com o Executivo no sentido de reduzir o envio de medidas provisórias.
Devo destacar que vivemos um momento histórico
no Senado Federal. José Sarney – e abro um parêntese para essa afirmação – está realmente sintonizado
com seu tempo. E, como professora que fui pela minha
querida Universidade Federal de Mato Grosso, desejo
destacar a sensibilidade desse jovem de 79 anos e que
completou 50 anos de parlamento brasileiro.
Destaco aqui o título de Amigo do Livro, talvez
um dos que ele mais se orgulhe. Honraria que recebeu em cerimônia realizada no Palácio do Planalto,
na qual o Presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva, sancionou lei eliminando todos os tipos de
impostos e taxas que incidam sobre o livro. A nova
legislação teve origem em emenda idealizada pelo
Senador Sarney. Saiba, Presidente Sarney, que me
somo às suas idéias de estímulo à produção cultural,
como a criação do fundo especial do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES,
para impulsionar o livro no Brasil, e também a concretização de uma antiga aspiração do Presidente Lula: a
inclusão do livro nas cestas básicas distribuídas pelos
programas sociais do Governo.
Faço essas considerações até para demonstrar
os profundos laços que nos unem e que fazem de V.
Exª uma haste forte da base de sustentação do Governo do Presidente Lula. Devo lembrar que o próprio
Presidente Sarney destacou, na abertura dos trabalhos
do Congresso Nacional, no dia 02, lá no plenário da
Câmara Federal, que sempre apoiou, apoia, continuará apoiando e buscará manter cada vez mais boas
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relações com o Presidente Lula, com o Executivo de
nosso País e o Parlamento.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
nossa base é sólida, nossa aliança política é lúcida e
experiente. E por isso tudo, em meio à crise financeira
internacional, a aprovação ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva subiu para 84% e bateu novo recorde
agora, em janeiro – 84% de aprovação, de popularidade do nosso Presidente Lula.
Essa popularidade reflete, também, a competência e tenacidade da nossa Ministra Dilma Rousseff, a
chamada mãe do PAC, cujo segredo é o trabalho e a
competência, na disposição de fazer o Brasil crescer
com distribuição de renda e com justiça social. Para o
Presidente Lula e a Ministra Dilma os programas sociais
são os fundamentais. O Luz para Todos atende famílias
sem acesso à energia e que estão majoritariamente
nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento
Humano e as famílias de baixa renda. Cerca de 90%
dessas famílias têm renda inferior a três salários mínimos e 80% estão no meio rural. O Luz para Todos é o
maior programa de eletrificação rural do mundo, sendo totalmente gratuito, cabendo ao beneficiário pagar
somente o seu consumo mensal de energia.
O Bolsa Família está mais aceso do que nunca.
O limite de renda para ser atendido será ampliado de
R$120,00 por pessoa/mês para R$137,00 pessoa/mês.
Ou seja, em março, o Bolsa Família terá 10,5 milhões
de benefícios. Agora, serão mais 1,3 milhão de famílias no programa, saltando para 12,4 milhões. E não
para por aí: numa segunda etapa, serão incluídas mais
500 mil famílias. As obras do PAC, principalmente as
de infraestrutura, como energia, portos, aeroportos,
construção civil, estão em pleno vapor.
Esta é a nossa melhor resposta para a crise
mundial: 72,5% das pessoas consideraram positivas
as ações do Governo Federal e 5%, apenas, consideraram negativas. O povo sabe que Lula e Dilma são
as âncoras da esperança, pois acreditam em suas intenções e gestos.
Quero, também, parabenizar o Senado pela grande lição de democracia, quando da disputa entre o
nosso Senador Tião Viana e o Presidente José Sarney.
Tivemos o privilégio de escolher entre dois grandes
Senadores que tinham plenas condições de ocuparem
essa posição. A maioria escolheu o Presidente Sarney,
mas todos e todas deste Senado Federal já tinham assegurado, a priori, que, qualquer que fosse o resultado,
nossa instituição estaria bem representada.
O PT apresentou para essa disputa um de seus
quadros mais preparados. Nesses dez anos de mandato como Senador, meu companheiro Tião Viana se
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destacou principalmente pela sua interlocução fácil e
respeitosa com os setores sociais.
O Senador Tião Viana, do Acre, de nossa maravilhosa Floresta Amazônica, foi candidato porque é
defensor do Brasil e carrega dentro de si a alma boa
do povo amazônico, com sua imensidão de reserva de
água doce e que acolhe a maior concentração da biodiversidade mundial, bem como a maior floresta tropical
do Planeta. Mas o Senador Tião Viana foi candidato,
também, porque vê no nosso Senado Federal um porto
seguro para perenizar nossa democracia. Tião sempre
esteve à frente na defesa da instituição.
É importante destacar a defesa intransigente que
fez desta tribuna, criticando proposta, há um tempo
atrás, de extinção do Senado. No dia 03 de setembro
de 2007, Tião Viana fez um pronunciamento forte, divergindo de muitos, em defesa da instituição Senado
Federal, dizendo que este é um instrumento histórico
do povo brasileiro que sempre definiu os rumos corretos a percorrer e que coube ao Senado, ainda mais
indiscutivelmente no período republicano, arbitrar divergências, aparar discrepâncias e assegurar o equilíbrio da União. Por todos esses aspectos, o Senador
Tião Viana foi nosso candidato.
Parabéns, Senador Tião Viana, pela forma honrosa, digna e vitoriosa com que conduziu sua candidatura à Presidência do Senado.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora Serys.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Um aparte, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu
quero cumprimentar V. Exª pela análise que faz e
quero dizer que, realmente, foi muito importante essa
disputa. Foi uma disputa de alto nível. Entendo que,
como disse V. Exª, tanto um quanto outro estavam extremamente qualificados para presidir o Senado. Eu
tenho pelo Senador Tião Viana uma amizade particular
muito grande. Fui contemporâneo do pai dele, como
Deputado Federal – é bem verdade que o pai dele é
bem mais velho do que eu –, mas tenho por ele uma
amizade forte. Somos colegas de profissão; conheço
profundamente o Senador Tião. Tenho certeza de que,
se eleito, seria um grande presidente. Contudo, importa destacar o clima de cordialidade, de respeito, e os
desdobramentos para a composição da Mesa, que
também foram respeitosos. É lamentável que, muitas
vezes, a interpretação que dão de certos momentos
do nosso trabalho parlamentar sempre seja distorcida.
É porque nós somos um poder bem aberto, completamente escancarado, a ponto de andarmos pelos corredores, depararmo-nos com todo mundo. Você, quando
vai a um Ministério, não encontra nenhum Ministro,
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muito menos no corredor. Mas quero parabenizar, portanto, V. Exª, principalmente quando fala, também, da
importância do Senado. O Senado – é preciso que as
pessoas compreendam, ao invés do que colocam – é
importantíssimo para manter o equilíbrio da Federação.
Aqui, eu tenho dito que o meu pequeno Estado de Roraima, o menor da Federação, tem o mesmo número
de Senadores que o grande estado de São Paulo tem.
Isso, realmente, precisa ser avaliado com outros olhos,
senão aqueles do passado, os da importância para o
presente e o futuro desta Nação. Eu queria, portanto,
parabenizar V. Exª e fazer o registro, Senadora Serys,
se me permite, da presença, aqui ao meu lado, do exDeputado Federal Alcides Lima, que é um grande líder em Roraima. Atualmente, dedica-se só ao Direito,
como bom advogado que é. Falo da minha satisfação,
portanto, de estar, neste dia, ao lado dele, ouvindo o
pronunciamento de V. Exª.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Mozarildo, pelo seu aparte,
que só reforça o nosso pronunciamento de hoje. Eu
gostaria que ele fosse, realmente, anexado à minha
fala.
Sr. Presidente, eu finalizo dizendo que a Mesa
do Senado deve ser forte, coesa, um fórum de deliberação para a melhor condução dos trabalhos da Casa
e excelência administrativa. Sua formação deve ser
representativa da Casa, não só no que diz respeito
à proporcionalidade partidária, mas também da representação regional e, também, da representação
de gênero.
Hoje, pela primeira vez na história do Senado Federal, nós temos duas mulheres na Mesa, que somos
eu, como 2ª Vice-Presidente do Senado da República,
o que me honra muito, e a Senadora Patrícia Saboya,
como 4ª Secretária. É, realmente, um momento em
que as mulheres estão dizendo “presente” na Mesa do
Senado, e a gente espera que as companheiras Deputadas Federais conquistem esse espaço na Mesa
da Câmara Federal. Sabemos que, lá, 43, se não me
engano, é o número de Deputadas Federais, mulheres
guerreiras, batalhadoras, mas que, apesar de toda a
luta que vêm enfrentando, ainda não conseguiram um
espaço na Mesa. Mas está perto, e nós acreditamos
que os Parlamentares da Câmara Federal do nosso
País vão, a qualquer momento, abrir esse espaço,
votando em mulheres para participarem da Mesa da
Câmara Federal também.
Em continuidade, eu diria que Mato Grosso, mais
uma vez, tem sua presença marcada nesta Casa,
desta vez, porém, com uma mulher, eleita pelo povo
mato-grossense com o respaldo de em torno de 600
mil votos.
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Há muito espaço para trabalhar; trabalhar duro
para o aperfeiçoamento e a modernização do Senado,
resgatando o papel de vanguarda no cenário político
nacional. Vamos lutar para enfrentar e vencer a conjuntura internacional adversa que, graças à condução
firme do Presidente Lula, encontra um Brasil mais forte,
robusto e preparado, depois de seis anos de um Governo eleito e reafirmado pelo voto popular.
Dedico esta conquista das mulheres na Mesa
Diretora do Senado aos meus companheiros e companheiras de bancada, em especial à minha Líder
Ideli Salvatti, um dos esteios do Partido dos Trabalhadores.
Quero aqui também enfatizar a participação na
nossa bancada das Senadoras Fátima e Marina, é claro,
citando-as em primeiro lugar por sermos, nós, as quatro
mulheres, membros da bancada do Partido dos Trabalhadores, aliás, a maior Bancada feminina do Senado
da República: Senadora Ideli Salvatti, Senadora Fátima
Cleide, Senadora Marina Silva e a minha pessoa. Mas
quero enfatizar também aqui a nossa bancada como um
todo: a participação do Senador Aloizio Mercadante, do
Senador Flávio Arns, do Senador Eduardo Suplicy, do
Senador Delcídio Amaral, do Senador Paulo Paim, do
Senador João Pedro, do Senador Augusto Botelho, e
muito especialmente do Senador Tião Viana, de quem
já falei no meu discurso hoje.
Ao meu novo Líder partidário, Senador Aloizio
Mercadante, desejo boa sorte. V. Exª, Senador Aloizio Mercadante, que é uma das mais brilhantes inteligências deste País, também traz como compromisso,
a inarredável tarefa de construir um Brasil melhor e
mais justo; um Brasil com distribuição de renda, com
mesa farta, com bons salários e boa educação ao
seu povo. Assim sendo, já definiu rumos de que esta
Casa se concentre no papel que o Parlamento deve
assumir na busca de soluções para a crise econômica internacional.
Aos eleitores do meu Estado de Mato Grosso que
confiaram em mim e me designaram responder por
eles no Senado Federal, agradeço-os, mais uma vez,
imensamente. A homens e mulheres, às pessoas da
terceira idade, aos jovens e às crianças, sim, porque
as crianças estão bastante atentas para a política hoje.
Não sei se todos os senhores tiveram essa experiência
nessa última eleição, Senador Mão Santa. Andei por
muitos palanques no meu Estado, Mato Grosso, nas
eleições passadas para Prefeito e Vereador, e vi muitas crianças. Interessante este fato, porque as crianças antes não iam aos comícios, porque eram aqueles
shows que aconteciam à meia-noite, e traziam aquela
multidão, acho que os pais ficavam com medo de levar
as suas crianças por causa da multidão. Como agora
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não há, felizmente, mais esses shows, quem ali comparece vai para ouvir os pronunciamentos políticos, e
as crianças estão chegando em grande número, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, postando-se logo à frente
dos palanques, e ficam ali olhando, prestando atenção
e, com certeza, questionando muito aquilo que eles já
conseguem entender.
Agradeço imensamente à população do meu Estado. A cada conquista e a cada degrau que conquisto
penso naqueles que confiaram em mim, naqueles que
precisam efetivamente de nossas lutas e de nossos
compromissos.
Meus conterrâneos estão orgulhosos.
Comprometo-me com meus eleitores e eleitoras, meus companheiros e minhas companheiras, a
continuar na luta por Mato Grosso e pelo Brasil, com
a certeza de que o meu papel será sempre em benefício de todos e de todas.
Muito obrigada, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tenho de cumprimentar V. Exª por representar a firmeza da mulher brasileira na Mesa Diretora do Senado,
professora, e a fidelidade da mulher. Precisamente 20
minutos. V. Exª foi obediente ao Regimento.
Convidamos para usar da palavra, com muita
honra, o Senador Pedro Simon, por cessão do Senador Valdir Raupp.
Pedro Simon traduz que este é um dos melhores
Senado da história da República do Brasil em 183 anos
e talvez da história do mundo. A História nos ensina
que Cícero foi, talvez, o maior Senador da história romana. Quando ele falava e dizia: “O Senado e o povo
de Roma...” Pedro Simon pode falar e dizer: “O Senado
e o povo de vergonha do Brasil...”
Com a palavra V. Exª. O Regimento diz que, nesta sessão, são 20 minutos. Mas jamais ousaria cortar
e calar a voz da verdade, da ética e da decência do
nosso companheiro Pedro Simon, do PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, felicito o Senado Federal por ter V. Exª na
direção da Mesa. Acho que, com todo o respeito aos
integrantes da Mesa, se há alguém que deve ter sido
indicado com simpatia e unanimidade, é V. Exª. Temos
de reconhecer que, numa hora em que o Congresso
vive uma fase tão difícil, de tão pouca credibilidade
popular, o fato de V. Exª, ao longo desses anos, ficar
neste plenário permanentemente, não apenas nesta
sexta-feira mas em todas as sextas-feiras de todos os
meses de todos esses anos (é sexta, é terça, é segunda, é quarta, é quinta), está fazendo algo – estou aqui
há trinta anos – que nunca tinha visto: as sessões do
Senado estão indo até às 21 horas.
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É impressionante analisar a receptividade da sociedade, como ela acompanha e como é importante
hoje esta TV Senado, criação do Presidente Sarney
– justiça seja feita: uma das grandes realizações do
Presidente! –, que mudou completamente a política
brasileira. Antes da TV Senado, nós, políticos, tínhamos de nos contentar com uma vírgula e duas frases
no Jornal Nacional ou ficarmos à mercê do que jornalistas ou homens da imprensa quisessem noticiar do
que acontecia aqui. Hoje, não. Hoje, qualquer debate
importante, como foi agora a eleição da Mesa, a TV
Senado transmite ao vivo. E, junto com a TV Senado,
outras televisões e outras rádios terminam transmitindo
ao vivo. Então, somos julgados hoje não por uma frase
que saia no Jornal Nacional ou por uma interpretação
de um jornalista, mas por aquilo que a sociedade ao
vivo vê em nosso debate.
Vejo lá no Rio Grande do Sul, em qualquer cidade
do interior, quem pensa assiste à TV Senado – padre,
pastor, o pequeno comerciante, o homem da bodega
onde todo mundo se reúne, os dirigentes partidários,
Vereadores, Prefeitos, os líderes da comunidade. Estes acompanham e fazem julgamento. E muitas vezes
a gente recebe – e as tenho recebido – críticas duras
por posições que a gente toma contrárias ao que eles
pensam. E V. Exª, levando esse debate até às 21 horas, às vezes até meio que ironizando, na verdade, levando esse debate até às 21 horas, dá chance a que
o Parlamentar tenha a oportunidade que outros não
têm. Fico com pena da Câmara dos Deputados que,
com 500 parlamentares, no período do Grande Expediente, o Parlamentar tem oportunidade uma vez por
ano. Uma vez por ano! É difícil ele exercer o mandato.
Nós, não. E V. Exª, levando das 18h30min até às 21
horas, estando aqui às 9 horas na sexta-feira e fazendo com que a gente também venha, marcou presença.
E é impressionante o carinho que o povão tem por V.
Exª. O Mão Santa. Eles querem saber por que é Mão
Santa. Eu digo que é porque ele faz milagre. “Ah, ele
faz milagre?” Faz milagre na cirurgia que ele faz. Faz
milagre fazendo cirurgia e salvando pessoas. E é Mão
Santa porque salva e não cobra. É impressionante o
carinho que as pessoas têm por V. Exª.
Por isso a eleição de V. Exª. Agora V. Exª não fica
sentado no plenário esperando que não tenha ninguém
para ocupar a Presidência. V. Exª agora está ali, do lado
do Presidente. E estamos tranquilos porque, a qualquer momento, se o Presidente ou o Vice-Presidente
sair, V. Exª como agora... Meus cumprimentos. Eu fui
cabo eleitoral de V. Exª. Desde o início eu insistia que
era muito importante. A única pessoa pela qual eu me
interessei nessa eleição foi V. Exª. Eu estou muito feliz
com a sua escolha.
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Sr. Presidente, no meu último pronunciamento,
na legislatura passada, eu dizia que tinha um voto de
confiança e um voto de fé no Presidente Obama e que
eu rezava para que ele marcasse a sua presença já
no início. É claro que ninguém pode esperar milagre. E
está se vendo agora que a situação era muito pior do
que se imaginava. Ninguém podia esperar o milagre de
que ia mudar a política econômica, de que alteração
seria feita. Isso não aconteceria. Mas ele podia marcar
a presença dele com algumas posições que diriam aos
Estados Unidos e ao mundo o que ele vinha fazer. Eu
citei até alguns fatos, algumas idéias que eu pensava
e que achava que S. Exª podia fazer. Falei, por minha
conta, o que eu achava.
Mas impressionante foi o pronunciamento de S.
Exª. Interessante. Assisti ao vivo e assisti à repetição.
Chamou-me a atenção. Eu esperava, Senador Mão
Santa, Senador Geraldo Mesquita, um pronunciamento
épico, bonito, romântico. Eu esperava um pronunciamento como o de Kennedy: “Não pergunte o que o país
pode fazer por você. Pergunte o que você poder fazer
por seu país”. Ou como o de Lincoln. E não foi. Não foi
um pronunciamento literário, nem romântico, nem profundo do ponto de vista da beleza. Foi objetivo, foi frio.
Diria, de certa forma, que ele fez um pronunciamento
no sentido da objetividade, não semeando esperança
a la vonté, mas chamando a atenção para onde ir.
Fui ver, no dia seguinte, que aquilo que a mim
havia chamado a atenção chamou a atenção também
da imprensa mundial. Realmente, um pronunciamento
sóbrio, não um pronunciamento bonito, não uma página
épica, como se esperava, mas de grande conteúdo.
Mas, no dia seguinte, primeiro dia, eu me emocionei. Quando S. Exª diz: terminou a tortura, terminou
a violência nos Estados Unidos, um ano para fechar
a maldita penitenciária de Cuba. Quando ele diz que
os interrogatórios têm que respeitar a pessoa humana, era o que eu tinha dito aqui, mas jamais esperaria
que fosse já no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Foi
no primeiro dia, primeira ação, primeiro ato dele. Fim
da tortura, fim da violência, que se feche a triste cadeia em Cuba.
No primeiro dia, o Presidente determina: quem
está no órgão fazendo lobby por dois anos não pode
pertencer ao governo. E quem pertence ao governo
não pode fazer lobby. E membro do governo não pode
receber presente. E agora ninguém pode ganhar, o
mais milionário, o maior banco, a maior empresa, a
multinacional, mais que US$500 mil por ano, a qualquer título: salário, ações. A qualquer título.
Mas o que é mais interessante: pessoas indicadas
por ele não assumem, têm que renunciar. Por que têm
que renunciar? Uma senhora, porque deixou de pagar
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US$900 – não são US$900 mil; US$900, R$2 mil – da
taxa de contribuição de uma empregada doméstica,
não pode assumir. Aqui, no Brasil... Meu Deus do céu,
aqui, no Brasil! E o Presidente Obama se dirige à nação pedindo desculpa, dizendo que foi ele que errou
em fazer essas indicações, mas eles não assumem.
Um, porque no fisco deixou de acrescentar US$15 mil,
também não assume. Senador importante, líder do
Partido Democrata não sei quanto tempo, foi à nação
pedir desculpa e reconhecer que realmente não tinha
dado aquela contribuição, que depois pagou. Na hora
já tinha pago, depois; mas, como não pagou na hora,
não pôde ocupar o cargo.
Eu digo, Sr. Presidente, o Brasil não é o país mais
corrupto do mundo e o Brasil é um país onde tem corrupção que os outros países não têm. O problema
é que, nos outros países, cada um paga a sua
conta e a sua parcela e, no Brasil, ninguém paga nada.
No Brasil, não acontece nada, absolutamente nada.
Reparem: não pagou a contribuição, US$900 de uma
empregada doméstica, afasta-se. E aqui, na nossa
querida Câmara dos Deputados, é eleito Corregedor,
o Parlamentar que vai fiscalizar a atuação dos 500 parlamentares, um cidadão dono de um castelo espetacular, 35 suítes, 7 mil m² de construção, 250 hectares
de área. Eleito Corregedor da Câmara dos Deputados.
Primeira atitude dele: a Câmara não deve mais julgar
Parlamentar; tem que extinguir a Comissão de Ética;
Parlamentar tem que ter analisados os seus atos pelo
Supremo Tribunal Federal, porque a amizade é muito
grande e faz com que ninguém julgue ninguém.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu acho que
esse ilustre Corregedor deve renunciar. Aliás, parece
que ele não vai precisar nem renunciar. Vão alterar o
Regimento da Câmara e o 2º Vice-Presidente vai deixar de ter as atribuições de Corregedor. Mas dizem
que a atribuição de Corregedor será indicada por um
homem da confiança do Presidente da Câmara. Com
todo respeito ao Presidente Michel Temer, embora
ele tenha todas as condições para fazer essa indicação, eu acho que ele tem que ser eleito pela Câmara.
A Câmara deve votar, com maioria de dois terços, o
Corregedor.
Agora, poderia parecer que o Sr. Corregedor
da Câmara diz que a Câmara não pode julgar pelo
exagero da amizade. Então, vai para o Supremo. Mas
vamos analisar: por que ele quer que vá para o Supremo? Porque a Câmara e o Senado, com toda a
amizade, já cassou muitos parlamentares. Senador,
Deputado Federal, muitos já foram afastados. E o Supremo Tribunal não condenou ninguém. No Supremo
Tribunal Federal, está lá na gaveta. E o Supremo não
decide absolutamente nada com relação a ninguém.
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Meu ilustre Presidente do Supremo Tribunal, essa é a
triste realidade.
E o Supremo decidiu ontem que, agora, ficha
suja... Perdão. Estou falando bobagem. Que em condenação pelos Tribunais em 2ª Instância o réu não vai
para a cadeia. Só vai para a cadeia em condenação
definitiva. E como a condenação definitiva leva não sei
quanto tempo, eu não sei o que vai acontecer.
Sr. Presidente, é importante esta comparação. Lá
nos Estados Unidos, um Presidente com a força espetacular do Sr. Obama nomeia uma equipe de primeiro
mundo, e alguns são afastados, não podem ser candidatos, simplesmente porque existem equívocos em
suas vidas. No Brasil, isso não significa nada. Pode até
ser processado. Pode até ser condenado em primeira
instância. Está lá no Supremo. E fica no Supremo.
Tenho muita confiança nas mesas eleitas na Câmara e no Senado. Não votei no Presidente Sarney,
mas tenho por S. Exª o maior respeito. E gostei demais
do seu pronunciamento, principalmente o da posse no
Congresso Nacional. Gostei também das primeiras falas
do Presidente Sarney e do Presidente da Câmara dos
Deputados, Michel Temer, com o Presidente da República, quando tocaram, em primeiro lugar, no problema
das medidas provisórias. Não poderia ser melhor. Interessante a afirmativa do Presidente Lula: ele também
acha que há um exagero de medidas provisórias.
É um bom início esse, mas, com toda a sinceridade, acho que vale a pena olhar a diferença do Obama
e do governo que ele escolhe do nosso aqui. O Obama, com todo o prestígio dele, mandou um pacote de
US$800 bilhões. Está lá no Senado. E o Senado não
vota. O Senado quer mudar, quer modificar, e não
vota. E o Presidente Obama faz um apelo dramático,
vai lá no Congresso pedir, que é urgente a votação,
que precisa da votação para não cair numa desgraça
maior. E o Senado não vota. Quer discutir, quer debater, quer mudar.
No Brasil, é medida provisória. No Brasil, que
sofre as consequências lá atrás, que não tem nada
da gravidade que tem nos Estados Unidos, é medida
provisória. Medida provisória que permite ao Banco do
Brasil e à Caixa Econômica Federal, sem absolutamente
nenhum tipo de prestação de contas ou de fiscalização, comprar empresas de construção imobiliária, por
exemplo. Podem comprar. E essas empresas de construção imobiliária podem vender para o Banco do Brasil,
nessa venda colocando os prejuízos, as despesas e o
que der errado, saindo limpinha do outro lado.
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Isso é considerado uma questão de honra da maior importância
e precisa ser feito por medida provisória.
Olha, Sr. Presidente,...
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Pedro Simon, se V. Exª me permitir, eu gostaria
de merecer um aparte de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Quero
cumprimentá-lo e dizer que fico muito satisfeito com o
pronunciamento de V. Exª hoje, principalmente no que
tange a comparar a postura do Presidente Obama com
a do nosso Presidente. O Presidente Obama foi, inclusive, fazer um mea-culpa, pedir desculpas à nação
por ter nomeado pessoas que tinham problemas. Quer
dizer, ele não foi dizer que foi traído, que foi enganado
e que não sabia, diferentemente do nosso aqui, que
faz isso com frequência.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E assume
a responsabilidade ele. Ele diz que é responsável.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exatamente. Esse é um gesto que realmente engrandece
o chefe de uma nação. Então, é uma diferença fundamental. V. Exª abordou outro ponto também fundamental. Bonito o gesto do Presidente Sarney, do Presidente Michel Temer e do Presidente Lula em dizer que é
um absurdo medida provisória. O Senado já aprovou
a mudança do rito. Está na Câmara. E não aprova por
quê? Porque o Governo Federal não quer, porque o
Presidente Lula não quer. Se ele quisesse, chamaria
a maioria esmagadora que ele tem na Câmara, aprovaria e pronto, estaria resolvido o problema. Ele próprio que assina as medidas provisórias diz que acha
um absurdo e não faz nada é, no mínimo, jogar para
a plateia, como bom palanqueiro que ele é.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço a V. Exª. O que V. Exª diz é exatamente o que eu
penso.
Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais
da notícia “Taxgate abala Obama”, com as pessoas
que estão aqui, inclusive que não foram aceitas. Por
US$900, R$2 mil, que deixou de contribuir...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E aqui,
do outro lado, Sr. Presidente: “O reino encantado do
novo corregedor”. Olha, é um palácio que não fica a
perder para nenhum que eu conheci lá pela Europa.
Espetacular! Trinta e cinco suítes, 7 mil m² de construção, 250 hectares de terra. É do Corregedor. É claro
que na declaração de Imposto de Renda não aparece.
Na declaração que ele faz para a campanha, dos bens
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que ele tem como candidato, também não aparece.
Obama pede desculpas porque a senhora deixou de
pagar US$900 e nosso Corregedor, que vai fiscalizar
a vida dos Deputados, tem um castelo avaliado em
US$45 milhões e não acontece nada. Pelo contrário,
é escolhido, por unanimidade, Vice-Presidente, Corregedor da Câmara dos Deputados. É essa a diferença,
Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após cumprimentarmos o Senador Pedro Simon por
mais esse extraordinário pronunciamento em favor da
democracia, fazendo um paralelo entre a democracia
norte-americana e a nossa, entre o nosso Presidente e
o Presidente norte-americano, eu queria pedir permissão para ler o primeiro discurso da vida de Obama.
Obama, que oferece ao mundo o valor do estudo, tem diploma em Ciências Políticas e é Bacharel
em Direito por Harvard. O primeiro pronunciamento de
Obama está no seu livro A Minha Herança. Geraldo
Mesquita, ele publicou dois livros: esse que acabei de
citar e, agora, na campanha política, o livro Audácia
da Esperança. Ele era universitário de Ciências Políticas. Sua universidade fez uma campanha para buscar
recursos e para mandá-los para a África para favorecer o apartheid. Então, alguns deles, da raça negra,
fizeram uma manifestação. Ele foi convidado. Estava
todo mundo desatento, eram jogadores num recinto
aberto, numa universidade – e fomos universitários –,
e ele disse – e os jogadores de disco pararam:
Está a travar-se do outro lado do oceano.
Mas é um combate que nos toca a todos e a
cada um de nós. Quer saibamos, quer não.
Quer queiramos, quer não. Um combate que
exige que escolhamos um campo. Não entre
negros e brancos. Não entre ricos e pobres.
Não... É uma escolha mais difícil. É uma escolha entre dignidade e servidão. Entre justiça e
injustiça. Entre empenhamento e indiferença.
Uma escolha entre o bem e o mal.
Aí ele parou. Depois, ele se decepcionou, porque
o corpo docente pouco valor dava, e ele achava que
isso não ia modificar. Mas foi estimulado por seus companheiros a lutar. Este foi o primeiro pronunciamento
de Barack Obama.
Vimos o Pedro Simon, como era de esperar –
meus cumprimentos, pois foi obediente ao tempo; o
tempo foi mínimo diante da grandeza do pronunciamento de V. Exª –, fazer o paralelo da honestidade que
a democracia precisa ter entre lá e aqui, o que é muito
real, o que é muito atual.
Pedro Simon, é por isso que sempre tive muita
crença nos que fazem esta Legislatura. Dizia que é um
dos melhores Senados da história de nossa República,
porque V. Exª sempre foi aqui uma luz, um destaque a
nos guiar. Expresso nossas palavras de agradecimento. Se eu não deixar a meus filhos e netos nenhuma
riqueza, as palavras de V. Exª sobre minha passagem
aqui serão a maior herança aos que descendem do
amor entre mim e Adalgisa.
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Convidamos a usar da palavra o Senador Geraldo Mesquita. Quis Deus que eu estivesse aqui. Evidentemente, para estar nesta posição na Mesa, eu
tive de vencer obstáculos no meu Partido. E foram os
dois, sem dúvida, que começaram a luta e colocaram
nosso nome. Depois, fui apoiado por todo o Partido e
consagrado nas eleições do Plenário. Então, expresso
nosso agradecimento.
Geraldo Mesquita é esse grande líder do Acre.
Eu sempre disse que sua imagem aproxima-se à de
Rui Barbosa no amor à lei e à justiça. Ele se extrapola e representa também o País, com grandeza. Teve
a coragem até de outro dia abdicar da Presidência da
comissão brasileira que está instalando o Parlamento
Latino-Americano, mas para despertar a necessidade
da nossa participação.
V. Exª, regimentalmente, tem vinte minutos para
fazer seu pronunciamento, mas não ousarei cortar
sua palavra.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, 3º
Secretário da atual Mesa do Senado Federal. Quero,
mais uma vez, felicitá-lo e parabenizá-lo. Concordo
com o Senador Simon. Já tivemos a oportunidade de
abraçar e de parabenizar as Senadoras e os Senadores que foram eleitos para compor a atual Mesa. Com
igual amizade, com igual carinho que temos por todos,
não podemos, de fato, olvidar que, como poucos nesta
Casa, V. Exª, pela sua audácia – Senador Mão Santa,
V. Exª é um Senador audacioso, é homem público de
coragem –, pela sua simpatia, pela sua generosidade, reúne o respeito, a consideração, a simpatia dos
seus Pares. Sua eleição, não tenha dúvida, V. Exª não
a deve a ninguém, a não ser ao trabalho que V. Exª
vem desempenhando nesta Casa e que resultou nesse
reconhecimento. É um reconhecimento que extrapola,
inclusive, esta Casa. Andando por aí, pelo País afora,
no meu Estado, fora do meu Estado, vejo que V. Exª é
um dos Parlamentares do Senado Federal mais lembrado, mais citado e – digo isto com absoluta sinceridade, pois é o que ouço – mais querido.
Portanto, minhas primeiras palavras, no início
deste ano legislativo, reassumindo a tribuna do Senado Federal, são no sentido de parabenizá-lo, Senador
Mão Santa, e de parabenizar a Casa pela feliz escolha
do seu nome para compor a atual Mesa do Senado
Federal, que, de forma mais uma vez inovadora, pela
iniciativa do Senador Sarney, nosso atual Presidente,
tem na sua composição novamente Senadoras de grande prestígio e de grande respeito nesta Casa, como a
Senadora Patrícia e a Senadora Serys.
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Quero tratar, nesta manhã, Senador Mão Santa,
de tema em relação ao qual fui, já por diversas vezes,
abordado pela imprensa do nosso País, pelos profissionais que atuam no Sistema de Comunicação da
nossa Casa, na Agência Senado, na TV Senado, na
Rádio Senado. É assunto que é objeto de intenso debate, de intensa discussão, envolvendo uma decisão
do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na edição da Súmula Vinculante nº 14, que, com reservas,
obviamente, assegura aos advogados e às advogadas
deste País o acesso a inquéritos policiais e o exercício
pleno da defesa de seus constituintes em qualquer fase
de uma investigação ou de um processo.
Mas, antes de entrar no assunto, eu queria me
referir, mais uma vez, ao episódio, ao fato da eleição
da Mesa do Senado Federal.
V. Exª, há pouco – e tive o privilégio de, desde o
primeiro momento, posicionar-me aqui de forma clara,
cristalina, franca, juntamente com V. Exª e a par de outros colegas do nosso Partido –, lembrou que advogamos com honestidade e com vigor a necessidade de
nosso Partido se colocar a partir de uma candidatura
à Presidência nesta Casa. Fizemos esforços e viemos
à tribuna, por diversas vezes, defender essa tese. E a
tese que partilho com V. Exª é a de que não podemos
permitir concentração exacerbada de poder no nosso
País. Isso é algo temerário, é algo pernicioso a essa
tênue democracia que construímos ao longo desses
anos e que ainda está em fase de construção, de aprimoramento e de aperfeiçoamento. Eu entendia, como
entendo até hoje, que não seria aconselhável, não
seria recomendável que o Partido dos Trabalhadores,
que já tem na pessoa do Presidente Lula o exercício
da Presidência do Poder Executivo, se arvorasse o direito de ter também a Presidência do Poder Legislativo
brasileiro, representado pelo cargo de Presidente do
Senado Federal, que, ao mesmo tempo, representa a
Presidência do Congresso Nacional e, por assim dizer,
do Poder Legislativo Federal brasileiro.
Os fatos ocorreram, felizmente, Senador Mão Santa, como ansiávamos, como advogávamos. O Presidente
Sarney foi eleito. Contra S. Exª muitos se colocaram – e
respeito a opinião de todos que assim o fizeram –, dizendo
que S. Exª representava o atraso, o obscurantismo.
O Senador Pedro Simon gostou do discurso que
S. Exª proferiu, principalmente quando da instalação dos
trabalhos legislativos no plenário da Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, gostei também, Senador
Simon, do discurso que o Senador Sarney proferiu quando da defesa da sua candidatura, ali naquela tribuna, e
quando elencou, alinhavou, relacionou atitudes, iniciativas e ações de sua parte, adotadas ao longo da sua vida
pública, seja como Parlamentar, seja como Presidente
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da República, seja como Presidente do Poder Legislativo
em outros momentos, em outras épocas.
O Senador Simon lembrou, há pouco, no seu
pronunciamento, a existência da TV Senado, um instrumento que outorga ao Poder Legislativo Federal
brasileiro absoluta transparência. Isso, hoje, é fato extremamente relevante.
A gente anda pelo País – eu ando pelo meu Estado, no interior do meu Estado –, fora do meu Estado,
em qualquer lugar, e as pessoas se referem aos trabalhos aqui, principalmente do Senado Federal, porque
assistem à TV Senado, acompanham as discussões,
acompanham o que aqui acontece. E, por acompanharem o que aqui acontece, Senador Mão Santa, essas
pessoas travam contato com a política nacional. Isso
é uma coisa boa. Isso é uma coisa saudável. O povo
brasileiro precisa, cada vez mais, praticar política, estar
como protagonista e não como mero espectador do
que acontece em nosso País. E a TV Senado, como
um instrumento de avanço, de transparência, implantado pelo Senador Sarney em outra gestão sua, foi uma
das iniciativas que podem conferir ao Senador Sarney
a qualificação de homem público ousado também.
Nós podemos ter divergências políticas. Eu aqui
explicito uma de plano, Senador Simon: o Senador Sarney é aliado de primeira hora do Presidente Lula. Eu
também o fui. O Senador Mão Santa também o foi. Hoje,
não sou mais. Então, há uma divergência clara entre nós
nesse sentido. No plano político nós divergimos.
Ao longo do processo para eleição à Presidência
do Senado, em alguns momentos, eu me recolhi com
tristeza ao ver que, no debate, alguns tentaram, sem
sucesso, imputar ao Presidente Sarney uma condição
que... Repito: podemos ter divergências no plano político; agora, temos que reconhecer que ele é um homem de grande envergadura, um homem público de
grande envergadura.
E todo esse debate, Senador Mão Santa, como
repercutiu no meu Estado! Quero, inclusive, agradecer
de público aqueles que, de forma respeitosa, cobraram
de mim um voto no Senador do meu Estado, o Senador Tião Viana, mas cobraram de forma respeitosa.
Entidades empresariais, o Dr. Salomão. da Fieac; meu
querido amigo Jorge Pinheiro, presidente da entidade
dos comerciantes; Assuero, do braço agrícola do nosso
Estado; enfim, pessoas com grande representatividade
no nosso Estado que me cobraram esse voto.
Agora, lastimo que outras pessoas, Senador Mão
Santa, que decidem e raciocinam com o fígado, tenham
ocupado seu tempo – e alguns inclusive de segmentos
da imprensa do meu Estado – para me agredir, para
me... É aquela tentativa velha: alguns ainda não desencanaram lá no meu Estado de me agredir, aquela
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tentativa de enxovalhar com o Senador Geraldo Mesquita. Eu lastimo muito.
Vou contar um episódio aqui, Senador Mão Santa. O jornal Página 20, um jornal do meu Estado, tem
uma coluna, Poronga. O jornalista responsável por essa
coluna se especializou em me agredir. Nunca fiz mal
a ele, mas parece que ele tem como especialidade,
uma delas, me agredir. Olhe, e é um bom profissional,
escreve bem. Agora, ele não perde uma oportunidade
de me agredir. Na coluna do dia 4, por exemplo, ele inventou, Presidente, ter recebido uma nota de um leitor
do jornal reclamando que eu não teria votado no Senador Tião Viana e dizendo que iria me recepcionar no
aeroporto, assim que eu colocasse os pés novamente
no meu Estado, na minha capital, de posse de um kichute ou de um sapato de seringa e iria arremessá-lo
em mim, como protesto, a exemplo do que fizera um
iraquiano com o ex-Presidente Bush.
Senador Mão Santa, primeiro, não acredito que
ninguém tenha se reportado ao jornal para dizer isso, já
que tenho recebido, por parte do povo acreano, o maior
respeito que uma pessoa, que um acreano, que um
homem público pode ter na minha terra. Nunca recebi
manifestação desse jaez na minha terra. Pelo contrário,
recebo sempre manifestações de carinho, de apreço, de
respeito, de consideração, de entusiasmo e de estímulo
ao que eu faço aqui, no Senado Federal. Portanto, não
acredito que ninguém tenha escrito ao jornal para dizer
essa sandice. Tenho certeza absoluta de que isso foi
inventado e de que a coluna se utilizou dessa invenção
para praticar aquilo que, no Direito Penal, chamamos
de incitação ao crime, Senador Mão Santa. Isso é pura
incitação ao crime. Incitação ao crime!
Quero dizer que não me intimido. Não me intimido, e vou chegar na minha terra tranquilamente. Para
lá não vou neste final de semana porque vou, juntamente com o Senador Simon e outros parlamentares,
participar da reabertura dos trabalhos do Parlamento
do Mercosul, em Montevidéu. Infelizmente não pude ir
neste final de semana à minha terra, mas na próxima
semana vou. Já estou avisando, inclusive: na próxima
semana estarei lá, e tenho certeza absoluta de que
nada me acontecerá, a não ser que paguem ou adredemente contratem alguém para fazer uma bobagem
dessa. Duvido que alguém na minha terra tenha a idéia
ou tenha o propósito de me agredir dessa forma, Senador Mão Santa. Tenho certeza absoluta.
A provocação, Senador Simon, é para me levar
a fazer uma interpelação judicial, o que seria cabível,
já que isso é incitação ao crime. Mas também não vou
dar a ninguém a oportunidade de, amanhã, colocarse no papel de vítima, porque o Senador Geraldo não
respeita a opinião da imprensa. Isso não é opinião de
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imprensa! Respeito muito a imprensa do meu País, mas
isso é uma coisa vergonhosa, é se valer daquilo que
não lhe pertence, inclusive. A imprensa é um patrimônio
nacional. Os veículos de comunicação não podem ser
utilizados para agredir alguém dessa forma covarde.
Isso é uma covardia! Não vou entrar nesse jogo.
Tenho me portado nesta Casa com respeito a
todos, jamais agredi ninguém. As minhas posições
políticas são francas, abertas e cristalinas. Posso incomodar, mas nunca fugi dessa postura. Coloco-me
sempre com clareza. Em pronunciamento que fiz aqui,
cobrei uma reunião do nosso partido, o PMDB – dia
2 de dezembro, se não me falha a memória, Senador
Mão Santa. O PMDB estava relutando em promover
uma reunião, da qual participou o Senador Pedro Simon e todos os vinte Senadores.
Na minha vida pública, nunca aprendi esse jogo
do esconde, essa prática melífluo de ficar escondendo
o jogo, nunca aprendi. Eu sou muito direto nas minhas
coisas. O que advogo, eu digo com clareza. Posso até
morrer pela boca, mas eu falo, digo, cobro.
Queria encerrar esse assunto, mas não poderia
deixar de vir aqui mencionar esse fato para que as pessoas no País inteiro saibam como as coisas acontecem
no meu Acre querido, como age parte de um pequeno
segmento da imprensa. Tenho recebido da imprensa
acreana muito respeito; recebo críticas, mas grande
parte da imprensa acreana me tem como uma pessoa
honrada e me respeita. Agora, a um pequeno segmento da imprensa acreana, àquele que se especializou
em me agredir, em tentar macular a minha imagem, só
tenho a dizer que lastimo essa postura. Tenho pena do
profissional que se ocupa de uma coisa tão baixa, de
uma coisa tão pequena, quando pode estar informando
o povo acreano, quando pode estar exercendo em sua
plenitude essa função tão nobre – algo que alguns não
merecem, inclusive – que é o exercício do jornalismo,
o exercício da imprensa, fazer notícia, informar a população. Para mim, isso é assunto encerrado.
Mas eu anunciei, Senador Mão Santa, que iria me
referir a um assunto que vem sendo debatido e peço
a V. Exª que me conceda apenas mais dois minutos
para fazer isso.
O Supremo Tribunal Federal adotou, editou a chamada Súmula Vinculante nº 14, que, cuidando de colocar reservas e mecanismos de segurança e controle,
abre ensejo a que os advogados deste País tenham
franco acesso aos autos, inclusive dos inquéritos policiais abertos contra qualquer cidadão brasileiro.
Eu costumo dizer que, no Direito, na Justiça, e
ainda na antessala da Justiça – estou me referindo
aqui aos inquéritos policiais –, o Estado está sempre
representado, e muito bem representado, pelo Minis-
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tério Público, pelos agentes de polícia. O Estado está
sempre muito bem representado e tem acesso franco
e direto aos autos desde o nascedouro do fato, desde
o nascedouro do inquérito policial. O cidadão, muitas
das vezes, não; o cidadão, muitas das vezes, não. E
isto é o que a súmula vinculante do Supremo assegura:
igualdade na oportunidade de defesa, Senador Mão
Santa, princípio consagrado na nossa Constituição.
Eu fui o único Senador nesta Casa, Senador Mozarildo, a votar contra a chamada reforma do Judiciário,
porque não enxerguei, naquela proposição, iniciativa
que pudesse alterar o rumo da prosa, do que acontece nos tribunais e nas varas do nosso País. O povão
continua sem franco acesso ao Judiciário, dificuldade
terrível. A reforma do Judiciário, do meu modesto ponto
de vista, apenas fez uma rearrumação na cúpula, na
estrutura do Poder Judiciário, criando, inclusive, um
Conselho que, para mim, com toda a honestidade, não
sei ainda para que veio: o Conselho de Justiça. Adotou
também aquela reforma a súmula vinculante, contra a
qual, num primeiro momento, discordei, porque temia
– ainda hoje tenho meus receios – que ela suprimisse a independência e a autonomia do juiz de primeira
instância, uma coisa sagrada em nosso País.
Enfim, a súmula está aí, hoje é um instituto do nosso ordenamento jurídico, e o Supremo adotou a chamada
Súmula Vinculante nº 14. O contraditório que surgiu em
torno dessa questão, Senador Mozarildo Cavalcanti, é
o de que, permitindo aos advogados do Brasil acesso
aos autos de um inquérito policial, estaríamos talvez
permitindo a impunidade dos criminosos de colarinho
branco ou daqueles que se equivalem a eles.
Ora, Senador Mozarildo Cavalcanti, tenha paciência. Eu sou daqueles que, como V. Exª, como o Senador Mão Santa e como muitos companheiros desta
Casa, advogam a dureza absoluta e total com relação
à punição dos crimes de colarinho branco. Em nome
disso, não podemos privar o cidadão e a cidadã brasileira, representados por um advogado, de ter acesso
e de exercitar a sua defesa – um direito consagrado
na Constituição – desde a inauguração de um procedimento qualquer que lhe diga respeito.
Portanto, aplaudo a iniciativa do Supremo Tribunal
com serenidade, sem qualquer dúvida com relação a
isso; aplaudo a iniciativa do Supremo de adotar essa
súmula que assegura aos advogados brasileiros, e,
quando assegura aos advogados, o Supremo está
assegurando, na verdade, Senador Mozarildo, ao cidadão e à cidadã...
(Interrupção do som.)
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – ...franco acesso aos autos de um processo
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judicial, aos autos de um inquérito policial, para que
eles, desde o nascedouro, exercitem o seu legítimo e
sagrado direito de defesa. Digo, inclusive, que esse
acesso não coloca em risco, em absoluto, nada que
possa se passar no interior de um inquérito policial,
porque ele vai ter acesso a provas já constituídas. O
advogado não vai desconstituir provas; o conhecimento
que ele terá das provas constituídas fará com que ele
se prepare, ao longo do tempo, para que a defesa a
ser interposta na fase judicial, se chegar lá, possa ser
robusta, sólida, em benefício do seu constituído.
Concedo-lhe um aparte com muito prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador
Geraldo Mesquita, V. Exª faz uma análise muito importante de um Poder que eu reputo tão ou mais importante
do que o Legislativo para a existência da democracia,
e o Supremo Tribunal Federal tem-se pautado, nos últimos tempos, com uma coragem e uma ação que há
muito se esperava. É verdade que, em alguns pontos,
como V. Exª frisou, algumas coisas, em detrimento do
juiz de primeira instância, realmente é preocupante,
mas também, por outro lado, o que ainda é permitido
na nossa legislação, o excesso de recursos leva aquele
que tem dinheiro ou um bom advogado a procrastinar
ao máximo as decisões. Então, realmente, há esse viés
que tem que ser analisado. Portanto, essa questão do
amplo acesso à defesa é fundamental. Além disso, eu
acho que um processo só deveria correr em segredo
de Justiça quando colocasse em risco as pessoas envolvidas, a vítima ou o causador, o autor da questão, ou
o interesse maior do povo, isto é, da Nação. Fora disso,
acho que não deveria haver segredo de Justiça e muito
menos qualquer tipo de cerceamento aos advogados
para a defesa do seu constituído. Entendo que realmente temos avançado. O Ministro Gilmar Mendes, como
os que o antecederam recentemente, tem imprimido ao
Supremo uma ação proativa, o que é muito bom para a
democracia, porque num governo – e teríamos que entender governo como sendo o conjunto do exercício do
Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, mas no
Brasil não é assim, principalmente agora – em que só
o Executivo é de fato o governo da nação, é preciso ter
um Judiciário forte e um Legislativo que não se apequene. Portanto, é preciso que também aqui prestigiemos
muito o Poder Judiciário para que, juntos, Judiciário e
Legislativo, possamos conter o Poder Executivo, que é
quase imperial neste momento.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É verdade. Incorporo seu aparte com muito
prazer em meu pronunciamento.
Agradeço, mais uma vez, a generosidade do Senador Mão Santa em estender o tempo da minha fala
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e fico por aqui, Senador Mão Santa, fazendo votos de
que neste ano possamos produzir bastante na nossa
Casa e corresponder à expectativa enorme do povo
brasileiro para que as coisas aconteçam e as mudanças venham, em consonância com o anseio e a aspiração do nosso povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agradeço o brilhante pronunciamento do Senador Ge-
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raldo Mesquita Júnior, que irá nos representar na próxima semana no Palatino do Mercosul. Boa viagem!
A Presidência recebeu durante o recesso e até
a presente data diversos expedientes que serão lidos
nesta sessão não deliberativa.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita a disposições específicas constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2009
Altera o art. 78 do Regimento Interno
do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 78 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único
para §1º:
Art. 78. ..................................................
...............................................................
§ 2º O Senador que ficar sem partido
continuará a integrar a comissão da qual seja
membro até sua filiação a outro partido, ficando
disponível a vaga do partido a que pertencia.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, após
a leitura em Plenário da comunicação de nova
filiação, o parlamentar sem partido será desligado da comissão automaticamente, devendo
o novo partido indicá-lo para as comissões a
serem escolhidas.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
O projeto de Resolução que ora apresentamos
tem por escopo permitir que o Senador que ficou sem
partido possa continuar temporariamente a integrar
a comissão à qual estava vinculado, deixando porém
disponível a vaga do partido.
A principal razão da medida seria não deixar que
o Estado representado pelo senador fique sem participação nos trabalhos e nas decisões das comissões,
especialmente nas decisões terminativas, tão relevantes para a missão confiada à instituição parlamentar.
Não é aconselhável que o Estado-membro fique com
sua representação desfalcada, sob pena de comprometimento ao que determina a Lei Maior no tocante
ao número de seus representantes.
O projeto não interfere na questão da proporcionalidade partidária, pois o Regimento Interno, ao
distribuir determinado número de membros em cada
comissão, atendendo ao princípio da proporcionali-
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dade, busca se adequar ao comando constitucional
erigido no § 1º do art. 58 da Constituição, segundo o
qual na constituição das Mesas e de cada comissão,
é assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
que participam da respectiva Casa. A expressão ‘tanto quanto possível’ torna _ clara a possibilidade de a
comissão poder contar como um de seus membros o
senador sem partido, ou seja, o fato de o senador em
tal condição pertencer à comissão não compromete
a exigência contida no estatuto magno, que comporta
uma certa elasticidade.
Essa representação proporcional, que tem sede
constitucional, é elemento fundamental para as decisões emanadas do Poder Legislativo, órgão político que
abriga a pluralidade de opiniões que representam o
eleitorado. Embora o parlamentar esteja sem pertencer
a nenhuma agremiação partidária, ele representa o Estado, e como tal deve ter voz nas importantes decisões
formuladas no âmbito das comissões temáticas.
O Regimento Interno, atento ao mandamento
magno estatui, no seu art. 78, que os membros das
comissões serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos respectivos líderes, assegurada,
tanto quanto possível, a participação proporcional. das
representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado Federal.
Assim, no nosso entendimento a alteração objeto
da presente proposição se afina com o citado dispositivo do Estatuto Magno, pois a manutenção de parlamentar sem partido nas comissões de nenhuma forma
compromete a requerida proporcionalidade partidária,
que deve ser assegurada `tanto quanto possível’.
A apresentação de projeto de Resolução com o
objetivo aqui visado, certamente, não constitui nenhum
obstáculo com relação à adequação de seus termos
aos comandos constitucionais.
Esperamos, pois, a acolhida da presente iniciativa pelos nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. _ Senador Expedito Junior.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão
comissões permanentes e temporárias, constituídas
na forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a represen-
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tação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.
....................................................................................
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 78. Os membros das comissões serão designados pelo Presidente, por indicação escrita dos
respectivos lideres, assegurada, tanto quanto possível,
a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no
Senado Federal (Const., art. 58, § 1º).
Parágrafo único. Para fins de proporcionalidade,
as representações partidárias são fixadas pelos seus
quantitativos à data da diplomação, salvo nos casos de
posterior criação, fusão ou incorporação de partidos.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis a fim de receber
emendas, nos termos do art. 401, § 1º, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que foi designado,
nos termos do art. 41 do regimento Interno, durante
o recesso, o Senador Arthur Virgílio para participar,
como representante do Senado Federal, de reuniões
com autoridades do Fundo Monetário Internacional e
da Organização das Nações Unidas, em Washington
e Nova York, respectivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica ao Plenário que, durante o
recesso, em atenção à solicitação do Senador Inácio
Arruda, foi Sua Excelência designado para representar o Senado Federal, como delegado da Representação Brasileira do Mercosul, na Missão de Observação Eleitoral ad hoc ao “Referendum Dirimidor e
de Aprovação da nova Constituição da Bolívia”, que
se realizou no último dia 25 de janeiro de 2009, em
La Paz, Bolívia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 1, DE 2009
Altera o art. 6º da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Proteção
e Defesa do Consumidor) para incluir, entre os direitos básicos do consumidor, as
informaçaes sobre composição de alimentos e roupas.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso:
“Art. 6º ...................................................
...............................................................
XI – a informação, em rótulo ou etiqueta,
sobre a existência de componentes de origem
animal em alimentos e roupas. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no prazo de cento
e oitenta dias a contar da data de sua publicação.
Justificação
Os regulamentos que tratam da rotulagem de
alimentos preocupam-se, apenas com aspectos relevantes do ponto de vista nutricional e sanitário dos
mesmos. Em relação a roupas, sequer há uma regulamentação.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor
reconheça, como direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de quantidades,
características, composição, qualidade e preço, bem
como sobre os riscos que apresentem”, informações
relevantes para o consumidor – de alimentos ou de
roupas –, do ponto de vista de sua orientação nutricional ou de filosofia de vida, estão ausentes nos rótulos
e nas etiquetas daqueles produtos, impedindo uma
decisão informada.
Sabemos que é cada vez maior o número de
pessoas que optam por diferentes formas de alimentação ou de filosofia de vida, como os vegetarianos,
macrobióticos, ou o veganismo.
O veganismo, por exemplo, é, simultaneamente
um tipo de dieta e uma filosofia de vida . Os veganos
não consomem qualquer produtos de origem animal (de
origem alimentar ou não alimentar), nem usam produtos que tenham sido testados em animais. Alguns dos
produtos que os veganos não consomem incluem: carne, peixe, marisco, lacticínios, mel, ovos, peles, couro,
lã, seda, cera de abelha, propólis, medicamentos ou
cosméticos testados em animais.
Constata-se, portanto, que é fundamental que
os rótulos, embalagens e etiquetas de produtos alimentícios e de itens de vestuário informem adequadamente seus consumidores sobre a existência de
componentes de origem animal na composição daqueles produtos.
Por essas razões, pedimos o apoio dos nobres
pares na aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Expedito Júnior.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providencies
....................................................................................
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento da produtos e serviços considerados perigosos ou
nocivos;
11 – a educação e divulgação sobre o consumo
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações:
III • a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade
e preço, bem corno sobre os riscos que apresentem;
IV – a proteção contra a publicidade engano:9e c
abusiva, métodos comerciais ooeroiltvoc ou dealeais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
V – a modificação das cláusulas contratuais que
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
exceSsentmenM nnamsas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
Vil • o acesso aos Órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos
patrimoniais e morais, colutivvis ou difusos. assegurada a proteção Juridica, administrativa e técnica 003
necessitados;
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, Inclusive com a inversão do Onus da prova, a seu favor,
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de oxperieneias;
IX – (Vetado);
X – a adequada e eficaz prestação dos serviços
públicos em geral.
....................................................................................
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 2, DE 2009
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 provi-
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dências, para determinar o estabelecimento
de normas relativas à publicidade e propaganda nos planos diretores municipais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Inclua-se no art. 41 da Lei nº 10.257, de
10 de julho de 2001, o seguinte parágrafo:
“Art. 41. .................................................
...............................................................
§ 3º O plano diretor das cidades com
mais de duzentos mil habitantes, bem como
daquelas de que trata o inciso IV do caput,
conterá normas relativas ao uso do ambiente
urbano para a veiculação de publicidade comercial e propaganda institucional, vedada
a utilização de bens imóveis da União para
esse fim. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A utilização do ambiente urbano para a veiculação
de publicidade e propaganda tem sido objeto de freqüentes debates e polêmicas. Seja pelo excesso, que
enseja deplorável poluição visual, seja por decisões
radicais, como as recentemente adotadas na cidade
de São Paulo, que vedou a afixação de artefatos de
publicidade exterior, a matéria tem atraído a atenção
da opinião pública e, de modo mais específico, a de
urbanistas, ambientalistas e administradores públicos,
além dos profissionais da área.
Não apenas as atividades da iniciativa privada
têm causado polêmica nesse campo. Em Brasília, por
exemplo, a utilização de prédios da União, como as
fachadas dos ministérios, para a veiculação de mensagens institucionais, nem sempre imprescindíveis,
ofende os princípios que levaram ao tombamento de
Brasília e à sua honrosa inscrição na lista dos bens
considerados Patrimônio Cultural da Humanidade.
A despeito de sua notória importância, a chamada “mídia exterior” não conta ainda com um sistema
normativo que a discipline. É essa a lacuna que a presente iniciativa pretende sanar.
Nesse sentido, propõe-se que os planos diretores
das cidades com mais de duzentos mil habitantes, assim como os daquelas que ostentem especial interesse turístico, contenham normas relativas à utilização
do ambiente urbano para a veiculação de publicidade
comercial e propaganda institucional.
Para tanto, altera-se a Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que
estabelece as diretrizes a serem observadas nas leis
municipais que aprovarem os respectivos planos dire-
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tores, normas destinadas a conciliar as necessidades
do desenvolvimento urbano com os princípios da preservação ambiental.
A par de instituir a mencionada obrigação, a lei
proposta veda a utilização dos bens da União para
fins de publicidade comercial ou de propaganda institucional. Tal critério não apenas irá colaborar com as
administrações municipais, ao reduzir a poluição visual urbana, como também limitará os riscos de desvios
indesejáveis na utilização de bens públicos para fins
de propaganda.
São essas as razões que justificam a presente
proposição para a qual esperamos contar com o apoio
dos ilustres membros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Expedito Júnior
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Desenvolvimento Regional e Turismo, cabendo
à última Comissão a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 3, DE 2009
Altera as Leis nºs 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, para dispor sobre o rateio
da pensão por morte ao ex-cônjuge e ao
ex-companheiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
passa a vigorar com as seguintes modificações:
“Art. 217. ...............................................
...............................................................
II – temporária:
...............................................................
e) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, ex-companheiro ou
ex-companheira, com percepção de pensão
alimentícia;
...............................................................
Art. 218. Observado o disposto no §4º
deste artigo, a pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária.
...............................................................
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§ 4º Antes do rateio da pensão, será
convertido em pensão temporária o percentual devido a título de pensão alimentícia pelo
servidor falecido ao beneficiário enquadrado
na alínea ‘e’ do inciso II do art. 217 desta lei,
rateando-se o valor restante aos demais beneficiários na forma deste artigo.
...............................................................
Art. 223 .................................................
...............................................................
Parágrafo único. Não haverá reversão de
cota em favor do beneficiário de que trata a alínea e do inciso II do art. 217 desta lei. (NR)”
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 16. .................................................
...............................................................
V – a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, ex-companheiro ou
ex-companheira, com percepção de pensão
alimentícia.
...............................................................
Art. 77. Observado o disposto no §4º
deste artigo, havendo mais de um pensionista
a pensão por morte será rateada entre todos
em parte iguais.
...............................................................
§ 4º Antes do rateio da pensão, será convertido em pensão o percentual devido a título
de pensão alimentícia pelo segurado falecido
ao dependente enquadrado no inciso V do art.
16 desta lei, rateando-se o valor restante aos
demais beneficiários na forma deste artigo.
§ 5º Não haverá reversão de cota de
pensão em favor do beneficiário de que trata
o inciso V do art. 16 desta lei. (NR)”
Art. 3º Fica revogada a alínea b do inciso I do art.
217 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição pretende alterar o Regime
Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais da
União, das autarquias e fundações públicas federais
(RJU), e o Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
quanto ao direito ao benefício da pensão por morte.
O direito ao benefício previdenciário da pensão
por morte é exercido integralmente, observados os
parâmetros de elegibilidade definidos na legislação
previdenciária. O falecimento do servidor ou segurado
do RGPS gera o benefício da pensão por morte.
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Tanto numa legislação como na outra está previsto
que a pensão por morte será devida ao conjunto dos
dependentes do servidor ou do segurado que falecer,
sendo o valor submetido a rateio.
Chama a atenção, entretanto, uma injustiça que
ocorre com o grupo familiar do instituidor de pensão
do RJU ou RGPS. Trata-se da situação em que o casamento ou relação estável foi desfeito e, posteriormente, houve constituição de nova família por parte do
instituidor em vida, por casamento ou por nova relação
estável, mas que o ex-cônjuge, ex-companheiro ou excompanheira passa a perceber pensão alimentícia por
decisão judicial.
Cumpre observar que, se a Justiça decidiu que o
ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira é dependente e fixa um percentual para a pensão alimentícia, é correto o entendimento de que o Juiz, diante
dos elementos de que dispunha para fixar a pensão,
decidiu que aquele percentual é o suficiente a ser retirado da remuneração ou salário para manter aquela
dependência econômica.
E é forçoso reconhecer que, se a pessoa que
paga a pensão alimentícia decidiu constituir uma nova
família, esta sim deve ser amparada como dependente
do segurado ou servidor, além dos filhos havidos na
relação anterior uma vez que não existem “ex-filhos”.
Portanto não é justo que, com o falecimento do
segurado ou servidor, além da perda irreparável do ente
querido, a família ainda veja reduzida uma parte importante dos recursos de que dispunha para se manter
simplesmente porque o ex-cônjuge, ex-companheiro ou
ex-companheira, de família anterior já desfeita, passa a
integrar o grupo de beneficiários da pensão e concorrer
em igualdade de condições com a viúva.
Apenas para ilustrar com um exemplo, suponhamos que um ex-cônjuge percebe pensão alimentícia
de 15% da remuneração de um servidor que, após se
divorciar, constituiu nova família e teve um filho. Ocorrendo o seu óbito, o filho perceberá 50% a título de
pensão temporária, a viúva ficará com apenas 25%
e o ex-cônjuge, que antes dependia de apenas 15%
para se manter (segundo a decisão judicial), passa
a ter uma elevação para 25%. Pior ainda: se houver
o óbito da viúva, esse percentual será elevado para
50%, podendo chegar a 100% quando o filho alcançar
a maioridade.
Trata-se de uma despesa permanente para alguém que não mais pertencia ao grupo familiar e que,
portanto, não faz sentido onerar os cofres já tão combalidos da Previdência Social.
É justo, entretanto, reconhecer que o ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, que percebe
pensão alimentícia, já tem decidido pela Justiça que
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depende daquele percentual financeiro para se manter.
Tanto é verdade que, se esse beneficiário entender que
o percentual fixado não atende a suas necessidades,
poderá ingressar na Justiça para pleitear a revisão da
pensão alimentícia.
Pela nova regra proposta por este projeto de lei, a
pensão continuará sendo concedida aos beneficiários
vitalícios e temporários da Lei nº 8.112/1990, ou aos
dependentes relacionados na Lei nº 8.913/1991.
Antes do rateio, porém, o valor da pensão alimentícia do ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira,
será convertido em cota de pensão no estrito percentual que foi fixado pela Justiça. É determinado, ainda,
que não haverá reversão de cotas de pensão para o
ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira.
Esse percentual de pensão alimentícia convertida em pensão por morte, no caso da legislação do
servidor público, passa também a constituir pensão
temporária.
Tal medida, além de justa com o grupo familiar do
falecido, traz justiça também para a Previdência Social,
uma vez que se o segurado, ao falecer, não tiver dependentes, os cofres da Previdência arcarão, a título
de conversão para pensão por morte, apenas com o
percentual que fora fixado para a pensão alimentícia
e não com a totalidade da pensão.
Por estas razões, esperamos o apoio de nossos Pares
pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador
Expedito Júnior.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à
última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 4, DE 2008
Revoga o parágrafo único do art. 897
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o parágrafo único do art.
897 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
institui o Código Civil.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Reza o caput do art. 897 que o título de crédito
que contenha obrigação de pagar soma determinada
pode ser garantido por aval.
Aval é a garantia pessoal de pagamento de um
título de crédito. Consoante o magistério de Fábio Ulhoa
Coelho, é o ato cambiário pelo qual uma pessoa, de-
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nominada avalista, se compromete a pagar título de
crédito nas mesmas condições do devedor desse título,
denominado avalizado e, para que isso ocorra, basta
que o avalista lance a sua assinatura no título.
Na lição de Fran Martins, a obrigação do avalista
é semelhante à do avalizado, o que permite ao credor
executar a dívida contra um ou contra o outro, sem
benefício de ordem. Difere, portanto, do que ocorre na
fiança, em que o devedor principal é chamado a pagar
antes dos devedores solidários.
O aval parcial, que se pretende restabelecer
com a presente proposição, sempre existiu na nossa
legislação, até o advento do Código Civil de 2002, que
inovou, nesse tópico, proibindo-o.
A proibição, porém, não tem razão de ser, porque
o Brasil aderiu à Lei Uniforme de Genebra (LUG), que
permite seja dado o aval na proporção da garantia ditada pelo avalista, que deve dizer o quanto do débito
do terceiro ele pode garantir.
A propósito, vejam-se os arts. 30 a 32 do Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966, diploma que
determinou a adesão brasileira à LUG.
Enfim, a ninguém aproveita a proibição do aval
parcial, porque os transatores, em qualquer negócio
lícito, devem ter liberdade para estabelecer as condições e os limites sob os quais o pactuam, e realizálo sem a tutela do Estado, em cada filigrana. Veja-se
que o Estado invade o tema para restringir o número
de pessoas que podem oferecer garantia ao negócio,
quando, na verdade, os negociantes é que devem aceitar ou rejeitar a pluralidade de avalistas, conforme as
circunstâncias e o valor negociado.
Ademais, não deve a lei, a priori, como o faz no
parágrafo vergastado, cercear a pluralidade de avalistas à revelia do pacto firmado na Lei Uniforme de
Genebra (LUG), nem negar vigência ao Decreto nº
57.663, de 1966, com o qual o Estado brasileiro corroborou aquele pacto.
Diga-se, por fim, que passados mais de seis anos
da data de promulgação do Código Civil, o parágrafo
único do art. 897, que proíbe o aval parcial, ainda não
apresentou frutos que o justifiquem. Em suma, o dispositivo proíbe apenas por proibir.
Assim, convictos de que esta proposta representará importante passo na direção da retomada de um
dos direitos mais essenciais às práticas de comércio,
conclamamos os nobres Pares a aprovar a nossa iniciativa.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Magno Malta.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 5, DE 2009
Regulamenta o inciso I do art. 37 da
Constituição Federal para disciplinar o provimento de cargo público mediante promoção, de que trata o inciso II do art. 8º da lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o inciso I do art. 37
da Constituição Federal, para disciplinar o provimento
de cargo público mediante promoção a que se refere
o inciso II do art. 8º da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º Para o provimento de cargo público mediante promoção poderão ser reservadas, a critério da
Administração, até vinte por cento das vagas oferecidas no concurso público de que tratam os artigos 11
e 12 da Lei nº 8.112, de 1990.
Art. 3º A promoção é o desenvolvimento do servidor na carreira e será concedida por mérito, por tempo
de serviço ou por aprovação em concurso público de
provas ou de provas e títulos, na forma estabelecida
nesta lei.
§ 1º Observado o interstício mínimo exigido em
regulamento, a promoção por mérito ocorrerá em razão
de aprovação em avaliação de desempenho, e consiste
na elevação do posicionamento do servidor, dentro da
mesma carreira, do padrão em que se encontra para
o seguinte de mesmo nível de escolaridade.
§ 2º A promoção por tempo de serviço consiste
na elevação do posicionamento do servidor, dentro da
mesma carreira, do padrão em que se encontra para o
seguinte de mesmo nível de escolaridade, e ocorrerá
em razão da não aprovação na avaliação de desempenho a que se refere o §1º deste artigo, após o cumprimento do acréscimo de novo interstício semelhante
ao estabelecido para a promoção por mérito.
§ 3º A promoção por aprovação em concurso público consiste na elevação do posicionamento do servidor, dentro da mesma carreira, do padrão em que se
encontra para o padrão inicial de nível de escolaridade
acima, observando-se os seguintes requisitos:
I – aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos dentro do percentual de
vagas reservadas na forma do art. 2º desta lei para
fins de promoção;
II – comprovação, no ato da inscrição, de possuir
o nível de escolaridade exigido para promoção mediante concurso público;
III – contar, no mínimo, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos de exercício na
carreira em que se encontra.
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Parágrafo único. Respeitadas as exigências deste artigo, o candidato à promoção por aprovação em
concurso público cumprirá todas as exigências legais
e editalícias do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos.
Art. 4º É vedada a promoção cumulativa por mérito, tempo de serviço e por aprovação em concurso
público.
Art. 5º Os demais requisitos para o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção,
serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do
sistema de carreira na Administração Pública Federal
e seus regulamentos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este projeto de lei está fundamentado no princípio
da eficiência, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal. O objetivo é regulamentar o inciso I
desse artigo, para disciplinar o provimento de cargo público mediante promoção – forma de provimento, essa,
que está prevista no art. 8º da Lei nº 8.112, de 1990,
mas que o legislador não a disciplinou no capítulo I do
Título II dessa lei, onde estão disciplinadas todas as
demais formas de provimento de cargo público.
O princípio da eficiência está prestigiado uma vez
que há o interesse social em receber a prestação de
serviços públicos adequados a sua necessidade, com
o menor custo possível para a sociedade. Daí porque
este projeto prevê uma forma de aproveitamento dos
melhores quadros, mediante seleção em concurso
para promoção, exigindo o cumprimento dos mesmos
rigores e de todas as etapas do concurso aplicado aos
demais cidadãos.
Importa ressaltar que o fato de já estarem na
carreira, com larga e comprovada experiência – que
é auferida não somente pelo tempo de serviço, mas
sobretudo no concurso público que prestarão com os
demais cidadãos – assinala o interesse para que o
Poder Público, se assim o desejar, estabeleça uma pequena reserva de vagas para o provimento mediante
promoção. Não se trata portanto de reserva obrigatória, mas somente para os casos em que tal provimento
atender ao princípio da eficiência.
Assim, por exemplo, se o concurso público oferecer 10 (dez) vagas, 2 (duas) serão reservadas para
deficientes físicos (conforme lei em vigor) e, se a Administração assim quiser, 1 (uma) ou 2 (duas) vagas
poderão ser reservadas para fins de promoção (uma
vez que essa reserva não é obrigatória), restando 6
(seis) ou 7 (sete) vagas, respectivamente, para os demais concorrentes.
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O projeto teve ainda o cuidado de fixar critérios
de tempo de exercício no serviço público (10 anos) e
de exercício na carreira em que se dará a promoção
(5 anos), com o objetivo de aproveitar a experiência
acumulada pelo servidor.
A promoção é uma forma legítima de o servidor
alçar cargos de nível acima do seu dentro da mesma
carreira, a exemplo do que já ocorre na carreira militar,
em que Graduados que já tenham cumprido certo tempo de serviço e outros requisitos da carreira, podem
concorrer para o padrão inicial do oficialato.
Convencido da justiça, da relevância e do alcance positivo para o serviço público que peço o
apoio dos nobres Senadores para aprovação desta
proposição.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Expedito Júnior.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 6, DE 2009
Estabelece que, após os idosos, os
professores terão prioridade para recebimento da devolução do Imposto de Renda
da Pessoa Física.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 16 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 16. O valor da restituição do imposto
de renda da pessoa física, apurado em declaração de rendimentos, será acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data prevista para a
entrega da declaração de rendimentos até o
mês anterior ao da liberação da restituição e
de 1% no mês em que o recurso for colocado
no banco à disposição do contribuinte.
Parágrafo único. Será obedecida a seguinte ordem de prioridade para recebimento
da restituição do imposto de renda:
I – idosos, nos termos definidos pelo inciso IX do parágrafo único do art. 3º da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003;
II – contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; e
III – demais contribuintes. (NR)”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
ano seguinte ao de sua publicação.
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Justificação
É patente a necessidade de estimular a educação no Brasil. Para tanto, é preciso criar mecanismos
para beneficiar os setores que possam contribuir para
a melhoria do ensino.
Evidentemente, os professores constituem um
pilar importantíssimo para a educação. Não é possível melhorar a qualidade do ensino sem proporcionar
melhores condições de trabalho e remuneração para
os professores.
É preciso incentivar que bons profissionais optem
pela carreira de magistério.
Estamos propondo aqui algo que irá beneficiar os
professores e, conseqüentemente, todo o sistema de
ensino: conferir prioridade, após os idosos, às pessoas
que tenham como principal fonte de renda o magistério
para fins de devolução do imposto de renda.
Esse benefício não irá gerar custo para o Estado,
que não abrirá mão de qualquer valor, não pagará nada
a mais para os professores. Desse modo, estaremos
estimulando a melhoria da educação no país sem gastar um único centavo dos cofres públicos.
Por essas razões, esperamos contar com o apoio
dos senadores e senadoras para a aprovação deste
projeto.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Cristovam Buarque.
(Às Comissões de Educação, Cultura e
Esporte e de Assuntos Econômicos, cabendo
à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2009
Dispõe sobre os depósitos bancários
das entidades beneficiárias das contribuições sociais de interesse de categorias
profissionais ou econômicas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As disponibilidades das entidades beneficiárias das contribuições sociais de interesse de categorias profissionais ou econômicas, de que trata o
art. 149 da Constituição Federal, deverão ser mantidas
em depósito exclusivamente no Banco do Brasil S.A.
(BB), na Caixa Econômica Federal (CAIXA), no Banco
da Amazônia S.A. (BASA) e no Banco do Nordeste do
Brasil S.A. (BNB).
Parágrafo único. As entidades a que se refere o
caput desse artigo são as seguintes:
I – Serviço Social da Indústria (SESI),
II – Serviço Social do Comércio (SESC);
III – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI);
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IV – Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC);
V – Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA);
VI – Diretoria de Portos e Costas do Ministério
da Marinha (DPC);
VII – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE);
VIII – Fundo Aeroviário,
IX – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR);
X – Serviço Social de Transporte,
XI – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).
Art. 2º A inobservância do disposto no artigo
anterior importará na responsabilidade pessoal do dirigente da entidade, com a aplicação da penalidade
administrativa cabível, independentemente da responsabilidade civil e criminal que resultar de eventuais
danos patrimoniais.
Art. 3º Fica revogado o Decreto-Lei nº 151, de 9
de fevereiro de 1967.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Constituição Federal prevê, em seu art. 149, a
possibilidade de a União instituir contribuições sociais,
contribuições de intervenção no domínio econômico,
e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
Com base nessa última hipótese, foi criado um
conjunto de onze contribuições parafiscais instituídas
por diferentes leis, compondo o chamado Sistema S.
Em geral, essas contribuições incidem sobre a folha de
salários das empresas pertencentes à categoria profissional correspondente. As receitas das contribuições
ao Sistema S são arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal que repassa os recursos a entidades de
natureza privada, que prestam serviços considerados
de interesse público. Esses recursos têm a finalidade
de financiar atividades que visem ao aperfeiçoamento profissional (educação) e à melhoria do bem-estar
social dos trabalhadores (saúde e lazer). As entidades
beneficiárias dessas contribuições são:
INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI – Serviço Social da Indústria
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio
SESC – Serviço Social do Comércio
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DPC – Diretoria de Portos e Costas do Ministério da
Marinha
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas
Fundo Aeroviário – Fundo Vinculado ao Ministério da
Aeronáutica
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SEST – Serviço Social de Transporte
SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Vale destacar que a criação desses organismos
e de suas fontes de receita remonta a meados da década de 40. Apenas quatro delas (SEBRAE, SENAR,
SEST e SENAT) foram instituídas após a Constituição
Federal de 1988.
Segundo o art. 164, § 3º da Constituição Federal,
“as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do
poder público e das empresas por ele controladas, em
instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei”.
Embora as entidades que fazem parte do Sistema S tenham personalidade de direito privado, pelo
fato de administrarem verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozarem de uma série de privilégios próprios de entes públicos, estão sujeitas a
normas semelhantes às da Administração Pública.
Assim, o entendimento corrente é o de que os recursos das contribuições transferidos para elas são
públicos e, por isso, obedecem ao preceito constitucional citado.
Na mesma linha, as entidades do Sistema S
seguem as normas fixadas no Decreto-Lei nº 151,
de 9 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre os depósitos bancários do SESI, SESC, SENAI, SENAC e
das entidades sindicais”. Em princípio, esse diploma
legal foi recepcionado pela Constituição Federal, não
tendo havido sua revogação expressa. O art. 1º estabelece que:
Art. 1º As disponibilidades do Serviço
Social da Indústria (SESI), Serviço Social do
Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (SENAC) e dos
sindicatos, federações e confederações das
categorias econômicas e profissionais, deverão ser mantidas em depósitos exclusivamente
no Banco do Brasil S/A e nas Caixas Econômicas Federais.
Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade de que trata o art. 1º os depósitos dos

Fevereiro de 2009

sindicatos sediados em localidades onde não
exista agência de um dos estabelecimentos
ali mencionados, assim como àqueles que,
excepcionalmente, for indispensável, a qualquer das entidades referidas no artigo, manter
nessas localidades, por tempo determinado,
para atender ao pagamento de obras em realização ou de serviços prestados.
Por sua vez, o Tribunal de Contas da União, órgão
encarregado de fiscalizar os repasses da União, exige
que os recursos das entidades do Sistema S provenientes das contribuições parafiscais sejam mantidos
e aplicados no BB ou na CAIXA.
De forma a atender à exigência da legislação em vigor e do órgão de fiscalização da União
(TCU), as entidades que compõem o chamado Sistema S recebem e mantêm aplicados os recursos
provenientes da arrecadação das contribuições de
interesse das categorias profissionais em contas do
BB ou da CEF.
No entanto, o mandamento constitucional previsto no art. 164, § 3º, da Constituição Federal permite que esses depósitos sejam mantidos também em
outros bancos oficiais, incluindo o Banco da Amazônia (BASA) e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB),
embora a legislação infraconstitucional não explicite
essa possibilidade.
Entendemos que seria de todo conveniente que
os bancos regionais federais também fossem depositários dos recursos das entidades do Sistema S,
ao menos daqueles que serão aplicados nas regiões
objeto de sua atuação, de forma a reforçar o caixa
desses bancos. Para tanto, propomos o presente
projeto que explicita essa possibilidade por meio
de lei, além de revogar expressamente o DecretoLei nº 151, de 1967. Uma vantagem adicional dessa
medida seria a maior concorrência entre os bancos
passíveis de receberem as disponibilidades do Sistema S, o que poderá ensejar uma disputa saudável, via oferecimento de vantagens na remuneração
desses depósitos.
Tendo em vista a necessidade de fortalecimento
dos bancos regionais federais, que têm como missão
apoiar o desenvolvimento das regiões menos favorecidas do País, peço apoio aos Nobres Pares para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Flexa Ribeiro.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os projetos lidos serão publicados e remetidos às
comissões competentes.
Sobre a mesa, indicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
INDICAÇÃO Nº 1, DE 2009
Sugere que a CMA, nos termos regimentais, manifeste ao MME a importância
de prorrogar prazos para recebimento de
contribuições à proposta do Plano Decenal
de Expansão de Energia.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A indicação será publicada e remetida à Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, em decisão terminativa.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 4, DE 2009
Requer tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 258 e 325, de
2008.

Nos termos dos artigos 224, 225, 226 e 227,
sugiro que a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controlo – CMA, manifeste, nos termos regimentais, a importância do Ministério de Minas e Energia prorrogar por 60 dias o
prazo previsto na Portaria nº 450, de 23 de dezembro
de 2008, para que os agentes interessados possam
encaminhar contribuições à proposta do Plano Decenal
de Expansão de Energia 2008-20017, que se encontra
em consulta pública.

Requeiro nos termos do art. 258 do Regulamento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 325, de 2008, com o
projeto de Lei do Senado nº 356, de 2008, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Romeu Tuma.

Justificação

Nos termos do disposto no art. 258 do Regimento
Interno do Senado, requeiro tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2008, com o
Projeto de Lei do Senado nº 475, de 2008, por regularem a mesma matéria.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Expedito Júnior.

O Ministério de Minas e Energia publicou, em
24 de dezembro de 2008, a Portaria nº 450, que
disponibilizar, para Consulta Pública, a proposta
do Plano Decenal de Expansão de Energia – PDE
2008-2017.
Trata-se de iniciativa de grande relevância, pois
permite a especialistas, técnicos, cientistas, consultores e à sociedade em geral
encaminhar sugestões e propor eventuais alterações sobre um assunto que interfere na vida de
todos – a forma pela qual o País deverá desenvolver
as fontes disponíveis para suprir as demandas de
energia decorrentes do processo de desenvolvimento do país.
No entanto, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu o prazo de apenas 30 dias para que os agentes
interessados encaminhassem suas contribuições. É
um prazo extremamente exíguo, considerando tratarse de documentos de mais de 750 páginas com denso
conteúdo técnico.
Nesse sentido, a presente Indicação propõe que
o Ministério de Minas e Energia estenda o prazo por
mais 60 dias e, com isso, crie melhores condições para
atingir os propósitos da Consulta Pública de incorporar
aperfeiçoamentos ao Plano Decenal.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Marina Silva.

(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 5, DE 2009

(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 6, DE 2009
Nos termos regimentais, requeiro seja desapensada a PEC nº 31, de 2008, da PEC nº 34, de 2005,
para que passem a ter tramitação autônoma, em virtude de tratarem de temas diferentes.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Expedito Júnior.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os requerimentos lidos vão à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 7, DE 2009
Em atendimento ao disposto no art. 164 do Regimento Interno, requeiro o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº 30 de 2007, que se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nºs 212 de
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2005 e aos Projetos de Lei do Senado nºs 64, 67, 199,
239 e 342, de 2006.
Brasília, 16 de dezembro de 2008. – Senador
Romero Jucá.
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que o tempo destinado aos oradores do Período do
Expediente, da próxima sessão do dia 12 de fevereiro,
quinta-feira, seja destinado a homenagear o centenário
da Cruz Vermelha Brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia
oportunamente nos termos do disposto no art. 255,
inciso II, alínea c, item 6, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 8, DE, 2009
Requeiro, nos termos do art. 74, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a criação de Comissão Temporária, composta por onze senhores senadores e idêntico número de suplentes, com a finalidade de identificar dispositivos constitucionais cuja
regulação seja necessária para o exercício de direitos
fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas de outra natureza para a solução
das chamadas “omissões legislativas inconstitucionais”.
A Comissão terá prazo de duração até 22 de dezembro de 2009.
Justificação
Festejamos, há pouco, duas décadas da promulgação da Constituição de 1988.
Não obstante o êxito da Carta Maior quanto à
consolidação do Estado Democrático de Direito nesse
período, há ainda muito a ser realizado em matéria dos
direitos fundamentais, tendo em vista muitos dispositivos constitucionais carecerem de devida regulação
por parte do legislador ordinário.
Com o objetivo de contribuir para a complementação da tarefa do constituinte de 1987/88, apresentamos este requerimento para a criação de comissão temporária com a finalidade de identificar esses
dispositivos, bem como apresentar as proposições e
medidas necessárias à colmatagem das omissões
constitucionais que dificultam o pleno exercício dos
direitos fundamentais.
Pretendemos, assim, contribuir para que o Congresso Nacional cumpra a sua obrigação de prover as
normas reguladoras da Constituição Federal a respeito
dos direitos fundamentais, tornando assim plenamente
eficaz a Carta de 1988.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Garibaldi Alves Filho.
REQUERIMENTO Nº 9, DE 2009
Em aditamento ao Requerimento nº 1.653, de
16 de dezembro de 2008, de minha autoria, proponho

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os requerimentos lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 10, DE 2009
Solicita informações ao Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores
sobre participação do no Brasil Tratado de
Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos
para fins de Procedimentos em Matéria de
Patentes.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os artigos 215, I, a, 216 e
217 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito que seja o presente requerimento encaminhado ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, para que este providencie, dentro do
prazo constitucional, respostas às informações abaixo solicitadas:
• O Ministério das Relações Exteriores
está negociando a participação do Brasil no
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Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para fins de Procedimentos em Matéria
de Patentes?
• O Governo Brasileiro pretende fazer
parte do Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de
Microorganismos para fins de Procedimentos
em Matéria de Patentes?
• Qual a posição do Governo Brasileiro
sobre a participação do Brasil no Tratado de
Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para fins
de Procedimentos em Matéria de Patentes?
Justificação
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial –
INPI e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO anunciaram o
entendimento para a criação do Centro Brasileiro de
Material Biológico – CBMB, elaboraram os projetos
básico e executivo para a construção do prédio que
poderá estar em condições operacionais em 2009.
O artigo 24 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996,
que regula direitos e obrigações relativas à propriedade industrial dispõe:
Art. 24. O relatório deverá descrever clara
e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto
e indicar, quando for o caso, a melhor forma
de execução.
Parágrafo único. No caso de material
biológico essencial à realização prática do
objeto do pedido, que não possa ser descrito
na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição
autorizada pelo INPI ou indicada em acordo
internacional.
Sendo efetivamente criado, o CBMB será o primeiro centro depositário a ser oficialmente autorizado
pelo INPI a receber o depósito de material biológico,
conforme a Lei de propriedade industrial.
Segundo foi estabelecido pelo INPI, enquanto não exista um centro autorizado, o requerente de
uma patente deve depositar o material biológico em
uma Autoridade Depositária Internacional – IDA (sigla
em inglês para International Depositary Authority)
reconhecida pelo Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para fins de Procedimentos em Matéria de
Patentes. Firmado em 1997 e emendado em 1980, o
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Tratado de Budapeste prevê que um único depósito da
amostra de microorganismos em uma IDA é suficiente para satisfazer a exigência de suficiência descritiva
para todos os membros do tratado.
Considerando a relevância da biotecnologia moderna neste início de milênio, a espetacular diversidade
biológica existente no território nacional, a burocracia
de transporte para enviar material biológico ao exterior
e os custos das instituições depositárias estrangeiras,
efetivamente seria um grande avanço para o Brasil a
manutenção de um Centro Brasileiro de Material Biológico, pretensão que já conta com o apoio de cientistas,
universidades e instituições de pesquisa.
Contudo, apenas a construção e manutenção de
um Centro Brasileiro de Material Biológico não representam a solução para as dificuldades no campo de
depósito de material biológico para fins de patentes.
Fazer parte do Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos
para fins de Procedimentos em Matéria de Patentes.
Sem este requisito, uma instituição depositária nacional não poderá pleitear junto a Organização Mundial
da Propriedade Intelectual – OMPI ser uma Autoridade
Depositária Internacional. A OMPI já reconheceu 37
IDA, nenhuma localizada na América Latina.
Não sendo uma IDA, requerentes nacionais de
patentes continuarão a ter que depositar também o material biológico em instituições depositárias estrangeiras
quando pretenderem buscar a proteção patentária no
estrangeiro. Já os requerentes estrangeiros terão que
depositar o material biológico também no Brasil quando
estiverem buscando proteção patentária no Brasil.
Evidente, portanto, que se tornar parte do Tratado
de Budapeste, que atualmente conta com 72 membros,
tem relevância estratégica para o Brasil, ato que não
deveria ser mais postergado.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Kátia Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 11, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 218, II, combinado
com o art. 221, todos do Regimento Interno do Senado
Federal, a inserção em ata de voto de pesar e a apresentação de condolências à família, pelo falecimento
do Ex-Prefeito de Fortaleza, Dr. Juraci Magalhães,
ocorrido hoje, 21 de janeiro, na capital cearense.
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Justificação
Juraci Magalhães foi um dos políticos de maior
identificação com a população de Fortaleza, que sempre o apoiou, seja com votações maciças, seja com
o carinho com que sempre foi recebido em qualquer
ponto da cidade.
Essa enorme capacidade de perceber as necessidades da população, aliada a um enorme carisma
pessoal, foram a base do seu sucesso político. Médico renomado, Juraci emprestou a mesma dedicação
que tinha a seus doentes, ao diagnóstico e solução
dos problemas de Fortaleza, especialmente das áreas mais carentes.
Juraci Magalhães foi assim um marco na política
cearense, um homem que inquestionavelmente ficará
na lembrança do povo e que já faz parte da história da
cidade de Fortaleza. Os fortalezenses sempre lembrarão de Juraci como um homem que amava a cidade
e as pessoas, leal aos amigos e dedicado à família.
Nossa homenagem ao homem e nossas condolências
a todos os seus familiares.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Tasso Jereissati.
REQUERIMENTO Nº 12, DE 2009
(Do Senador Pedro Simon)
Requer voto de pesar pelo falecimento do Ex-Prefeito de Fortaleza, Sr. Juraci
Magalhães.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Garibaldi Alves Filho,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de voto de
profundo pesar pelo falecimento do Sr. Juraci Magalhães, ex-Prefeito de Fortaleza - CE, ocorrido no dia
21 de janeiro de 2009.
Justificação
Faleceu no último dia 21 de janeiro (4ª feira), aos
77 anos de idade, o ex-Prefeito de Fortaleza, Juraci Vieira de Magalhães, vítima de um câncer de pulmão contra
o qual lutou, sem sucesso, nos últimos 10 anos.
Nascido em Senador Pompeu, no sertão do Ceará, Juraci Magalhães fez sua carreira em Fortaleza,
como médico dermatologista. Em 1988, filou-se ao
PMDB, candidatando-se à Prefeitura de Fortaleza,
como Vice na chapa de Ciro Gomes. Dois anos depois,
assumiu a Prefeitura da capital, no lugar do titular que
se elegera Governador do Estado. De 1990 a 2004,
exerceu três mandatos intercalados à frente da Prefeitura. Ali foi o responsável por grandes obras, como os
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terminais de integração de ônibus, reformas de praças
e construção de importantes avenidas.
Dotado de grande senso de humor, respondeu,
ao lhe perguntarem se iria se aposentar da política:
“Aposentar, eu? Vou é abrir um escritório de piadas”.
Juraci Magalhães deixa um grande vácuo na
política do Ceará. E, também, no coração dos muitos
amigos e admiradores. Ele deixa viúva a Sra. Zenaide
Magalhães e órfãos os filhos Magalhães Neto e Nadia.
A eles o nosso voto de solidariedade e pesar.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência encaminhará os votos de pesar solicitados.
Quis Deus eu estar aqui na Presidência. Quero
manifestar nosso apreço e admiração.
Tomei conhecimento agora da morte, que ocorreu dia 28 de janeiro.
Juracy Magalhães, médico, dermatologista de
Fortaleza. Estudei lá. Ele ingressou no PMDB e foi
Prefeito extraordinário da cidade de Fortaleza.
Mozarildo Cavalcanti, entre muitas e muitas obras,
ele recuperou a antiga praça principal, a Praça do Ferreira. E mais – que nos toca, a todos, e eu, sensibilizado: ele construiu o grande pronto-socorro municipal de
Fortaleza. Eu, quando acadêmico de Medicina, lá, era
conhecido um pequeno imóvel da assistência municipal,
que tinha dois andares. Agora, é um edifício de uns doze
andares. Ele o inovou e construiu, sem dúvida nenhuma,
a maior obra médica, que serve a Fortaleza, a todo o
Ceará e aos Estados vizinhos: o grande pronto-socorro,
mostrando que, para onde se vai, leva-se a formação
profissional – além das inúmeras obras dele, sem dúvida nenhuma. Digo isso porque fui acadêmico estagiário
dessa antiga assistência municipal, que se transformou
num grande pronto-socorro. E, quando eu governava
o Estado do Piauí, tive a oportunidade de ir lá, vê-lo e
fazê-lo como modelo para o novo pronto-socorro que
criamos em Teresina, anexo ao Getúlio Vargas.
O Brasil perde, a ciência médica perde, mas, sem
dúvida nenhuma, ele foi um exemplo – o Mozarildo está
aqui e é médico –, um dos médicos que abraçaram a
carreira política, obediente ao que reza a Organização
Mundial de Saúde, que diz que a saúde não é apenas
a presença da enfermidade e da doença, mas o mais
completo bem-estar físico, social e mental. Nesse bemestar social, o médico deve combater a miséria e o
pauperismo. Daí o ingresso de muitos médicos na vida
política. Bastaria citar o exemplo maior da vida política
do Brasil: Juscelino Kubitschek de Oliveira.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 13, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da
Casa, voto de aplauso por ocasião dos 25 anos do início
do Movimento Diretas Já – comemorado no último dia
12 de janeiro – e em especial à participação do locutor
esportivo Osmar Santos no referido Movimento.
Justificação
Uma data da maior importância para a história
política do Brasil transcorreu durante o recesso do Legislativo: o 12 de janeiro, vigésimo quinto aniversário
do início do movimento Diretas Já.
Muito se tem dito e publicado sobre aquela histórica
e inesquecível mobilização cívica, que não alcançou de
imediato seu objetivo mas constituiu um formidável avanço rumo à plenitude democrática. Infelizmente, constato
a cada ano que políticos e profissionais de comunicação
de novas gerações, que não viveram aquele momento,
e mesmo alguns que viveram, mas parecem ter tido a
memória prejudicada pelo tempo, freqüentemente incorrem em erros ou omissões ao abordar o assunto.
Um dos erros mais comuns consiste em se apontar o comício que reuniu 300 mil pessoas na Praça da
Sé, em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1984, como
o início da campanha que empolgou o país. Quem se
der ao trabalho de consultar os jornais da época, irá se
dar conta de que o evento que foi o real marco do início
da campanha ocorreu na Boca Maldita, em Curitiba,
13 dias antes, em 12 de janeiro daquele ano. Foi ali,
diante da entusiasmada multidão que a Polícia Militar
estimou em 60 mil pessoas, com a presença de todas
as mais representativas lideranças da oposição, que
se deu o início do movimento.
Em 12 de janeiro, viu-se aquilo que a mídia nacional da época documentou fartamente: o nascimento
da mobilização nacional pelas eleições diretas para a
presidência. Dando seu aval ao evento, Ulysses Guimarães, acompanhado por outras figuras oposicionistas
da maior expressão, como os governadores Tancredo
Neves, Franco Montoro e José Richa; os senadores
Fernando Henrique Cardoso e nosso companheiro
Pedro Simon, que certamente traz viva na memória
a lembrança daquele momento; deputados como Mário Covas, Fernando Lyra e Freitas Nobre, bem como
lideranças oposicionistas paranaenses. Não como
contratados, mas como convidados, por também comungarem com a causa, artistas como Fafá de Belém,
Raul Cortez, Dina Sfat, Beth Mendes e tantos outros
dividiam o palanque com lideranças políticas, todos
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extasiados diante do entusiasmo da multidão que se
perdia de vista na rua das Flores.
Mas mesmo aqueles veículos que registraram corretamente que o surgimento da campanha se deu em
Curitiba, ignoraram, ou não deram a devida importância, à participação de uma figura que teve papel marcante em todo o movimento das Diretas Já: o locutor
esportivo Osmar Santos. Fenômeno único na história
da comunicação deste país, de conhecido narrador de
competições esportivas ele converteu-se, rapidamente, em porta-voz e, mais que isso, em símbolo de uma
mobilização cívica que empolgou a nação.
O papel desempenhado por Osmar Santos, no
comício da Boca Maldita e em todos os que se sucederam pelas principais cidades do país, foi tão marcante
e tão expressivo que, mal a campanha tomou corpo,
em 14 de março, apenas dois meses e dois dias depois
do lançamento em Curitiba, ele já merecia reportagem
de capa da revista Veja. Com o título “A Voz das Diretas”, a revista publicou em sua capa a foto de Osmar
Santos, microfone em punho e fones nos ouvidos, com
gesto e expressão de entusiasmo, como se estivesse
transmitindo um evento esportivo, mas com a camiseta
amarela – por sinal, também lançada no comício de
Curitiba – com a frase “Eu quero votar pra presidente”,
que viraram – a camiseta e a frase - marca registrada
da campanha em todo o país.
Aquela reportagem fez justiça, em todos os sentidos. Primeiro por registrar, com clareza e como fato
inquestionável, o início da campanha em Curitiba.
Mas principalmente por mostrar ao Brasil um belo e
correto perfil do narrador esportivo que se convertera
em porta-voz e símbolo de um dos mais formidáveis
movimentos de massa da história do nosso país. Decidi fazer o convite ao Osmar por perceber que, mais
do que um narrador talentoso e criativo, estava ali um
cidadão consciente, politizado. Em sua narração, ele
não deixava de fazer, ainda que sutilmente, alusões à
situação do país e às esperanças do nosso povo, ao
estimular o brasileiro João da Matta a vencer, como
terminou vencendo, a competição.
Uma fatalidade – um trágico acidente rodoviário
– interromperia a carreira daquele comunicador consagrado e cidadão exemplar. Osmar sobreviveu mas, por
uma ironia, uma trágica ironia do destino, perdeu seu
bem mais precioso, que era justamente a sua capacidade
de se comunicar. E o Brasil perdeu o privilégio que era
poder acompanhar suas inteligentes e bem humoradas
narrações desportivas, sempre recheadas de bordões
que marcaram época. Osmar saiu de cena, deixou a ribalta eletrônica onde fazia tanto sucesso e proporcionava tanta alegria ao nosso povo. Mas tem, com certeza, o
reconhecimento e a gratidão de todos quantos, inclusive
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eu, tiveram o privilégio de acompanhar suas divertidas
narrações esportivas e, particularmente, sua inesquecível
atuação na campanha das Diretas Já. Osmar Santos, para
usar um dos muitos bordões que ele criou e consagrou,
foi, é e será sempre, “o senhor da matéria”.
Por essas razões, submeto à apreciação deste
Plenário o presente voto de aplauso, em comemoração
do vigésimo quinto aniversário do início da memorável
campanha das Diretas Já e da participação de Osmar
Santos nesse momento tão importante da história de
nosso País.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Alvaro Dias.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não poderíamos deixar também de homenagear o exGovernador Dante de Oliveira, que saiu desta e, sem
dúvida nenhuma, foi para o céu. O que Tiradentes foi para
nossa Independência ele foi para nossa democracia.
Com a palavra, para encaminhar, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, não há dúvida nenhuma de que este
é um momento importante. Acho que o movimento foi
uma das coisas mais bonitas que este País fez; foi um
grande movimento épico na história deste País. E quando vejo críticas feitas àqueles que resistiram a ele, mas
que resistiram democraticamente, que foram contra a
luta armada, está provado que estávamos certos.
As Diretas Já levaram o povo pra rua. A mocidade estava marcada na testa com o verde-amarelo. No
início, foram ridicularizados.
Nunca é demais repetir que o grande movimento
começou lá, no Rio Grande do Sul, na esquina de Porto
Alegre; foi à Santa Catarina, fez um grande movimento
em Curitiba e teve seu ápice inicial no dia 25 de janeiro,
dia de São Paulo, em São Paulo. Um mar de gente!
No noticiário da Globo, o Jornal Nacional só mencionou o aniversário da cidade de São Paulo, mostrando os parques, os jardins, as pessoas brincando,
divertindo-se. E não noticiou as milhares e milhares de
pessoas que tinham participado das Diretas Já.
No dia seguinte, as caminhonetes daquela empresa de televisão foram agredidas. Houve um protesto. A
televisão, a partir daí, entrou no processo e passou a
movimentar as Diretas Já. Foi o movimento mais bonito da história deste País.
Passaria por unanimidade. Os militares cercaram o
Congresso Nacional; ameaçaram cassar, prender. E, por
nove votos, a emenda não conseguiu os dois terços ne-
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cessários. O movimento foi tão épico que, em cima dele,
surgiu a candidatura do Dr. Tancredo, indo para o Colégio
Eleitoral para destruir o Colégio Eleitoral. E deu certo.
Acho que lembrar esse movimento vale a pena,
Sr. Presidente, porque é um grande movimento da
história deste País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Quis Deus que tivesse aqui também um requerimento,
justamente o que vai coincidir com aquele que já tinha
sido lido, do Senador Tasso Jereissati, ao qual fiz homenagem. Era a homenagem ao Sr. Juracy Magalhães,
ex-Prefeito de Fortaleza. V. Exª já tinha lido um do Tasso
Jereissati, que é do Ceará, eu prestei também, nesta
Presidência, homenagem àquele grande médico, extraordinário político do PMDB, que administrou e fez
crescer Fortaleza.
Nos termos do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Sr. Pedro Simon, eu o convidaria para vir aqui
presidir, enquanto vou fazer um pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – V. Exª me permite? Peço
desculpas, mas não eu poderia deixar de falar, Sr.
Presidente, se V. Exª me permitir, para levar a minha
saudade, o meu carinho a esse grande companheiro
que foi Adão Pretto.
Houve uma solenidade muito bonita em Porto Alegre, um gesto muito bonito do Presidente da República
e de oito Ministros, de irem lá, e as palavras do Presidente da República, dizendo que se trata de um dos
homens públicos mais extraordinários, pela fidelidade
às suas origens e que foi sempre o mesmo.
Quando Adão Pretto foi eleito deputado estadual, eu fui eleito governador. Eu sempre mexia com
Adão Pretto, com Fortunati, com Raul Pontes, que foram eleitos deputados estaduais – pela primeira vez,
no Brasil, o PT elegia deputados estaduais e foi lá,
no Rio Grande do Sul –, que eles aprendiam a fazer
política em cima da minha administração. Mas, ali, o
Adão Pretto, ainda um colono com as mãos calejadas
pelo trabalho que ele fazia na agricultura, entrou no
movimento dos trabalhadores rurais e, de modo especial, no dos trabalhadores sem terra. Entrou, cresceu,
se transformou num grande líder, deputado estadual,
deputado federal, por várias legislaturas.
Mas, como salientou o Presidente Lula, é difícil encontrar alguém que continue o mesmo, com as
mesmas idéias, como Adão Pretto. É difícil. Ele, apesar de 20 anos de Parlamentar, era o mesmo colono,
simples, singelo, com as mesmas idéias, com a mesma firmeza. Ele tinha a competência de ser do PT, de
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estar na base do Governo Lula, mas identificado com
os seus princípios, que o levaram a sair da enxada e
ser o grande líder nacional dos trabalhadores.
Foi um momento triste a sua morte sofrida, mas
ele representa, realmente, um sentimento com que eu
fico emocionado, Sr. Presidente, para mostrar como a
pessoa, às vezes, é a mesma em qualquer circunstância. Ele não mudou. Ele continuava sendo a mesma pessoa rústica, com o mesmo linguajar e com a
mesma profundidade. Ele fazia parte, Sr. Presidente,
do movimento do nosso grupo católico de Parlamentares, que nos reunimos mensalmente. E lá estava ele
sempre, mensalmente. Sempre. E sempre discutindo,
propondo e analisando.
Eu levo à família de Adão Pretto o meu carinho
e o meu abraço, e levo ao PT do Rio Grande do Sul a
minha admiração e o meu respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, requerimentos que
passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 14, DE 2009
(Senador Inácio Arruda e outros Senadores)
Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
Sessão Especial, no Plenário do Senado Federal, a
ser agendada no mês de abril de 2009, com o objetivo
de homenagear o centenário de nascimento de Dom
Hélder Câmara.
Justificação
Dom Hélder Câmara nasceu em 7 de fevereiro
de 1909, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Décimoprimeiro filho de João Eduardo Torres Câmara Filho e
de Adelaide Pessoa Câmara, desde cedo manifestou
sua vocação para o sacerdócio.
Ingressou no Seminário Diocesano de Fortaleza
em 1923, onde foi ordenado padre em 15 de agosto de
1931, aos 22 anos de idade, com autorização especial
da Santa Sé, já que não possuía a idade mínima exigida
para ordenação. No mesmo ano, fundou a Legião Cearense do Trabalho e, em 1933, a Sindicalização Operária
Feminina Católica, que congregava as lavadeiras, passadeiras e empregadas domésticas. Atuou na área da
educação, participando de políticas governamentais do
estado do Ceará na área da educação pública.
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Sua vida, sempre dedicada às atividades apostólicas, está ligada ao fortalecimento da fé e dos compromissos sociais da Igreja, como em sua participação na
nascente Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e
da criação do Conselho Episcopal Latino-Americano.
Já no Rio de Janeiro, nomeado bispo auxiliar, fundou, em 1956 a Cruzada São Sebastião, com a finalidade de dar moradia decente aos pobres e favelados.
Desta primeira iniciativa, outros conjuntos habitacionais
surgiram e, em 1959, fundou o Banco da Providência,
cuja atuação se desenvolve no atendimento a pessoas
que vivem em condições miseráveis.
Em 1964, foi designado Arcebispo de Olinda e
Recife, em Pernambuco, quando então criou a Comissão de Justiça e Paz daquela diocese, e promoveu as
comunidades eclesiais de base, fortalecendo os movimentos sociais.
Estabeleceu uma clara resistência ao regime militar, onde se tornou líder contra o autoritarismo e em
defesa dos direitos humanos, sendo perseguido pelos
militares por sua atuação social e política, chegando
a ser acusado de comunismo.
Dom Hélder faleceu em 28 de agosto de 1999,
na cidade de Recife. Em fevereiro de 2008, foi encaminhado à Congregação para a Causa dos Santos, no
Vaticano, o pedido de beatificação de D. Hélder pela
Comissão Nacional de Presbíteros, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
No momento em que o mundo comemora os sessenta anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e em reconhecimento a um dos maiores defensores
desses direitos, pretendemos reverenciar, em sessão
Especial desta Casa, o centenário de seu nascimento.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Inácio Arruda.
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REQUERIMENTO Nº 15, de 2009
Requeiro, nos termos do art. 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de sessão
especial em homenagem ao centenário de nascimento
de D. Helder Câmara, nascido em Fortaleza – Ceará,
no dia 9 de fevereiro de 1909.
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no transcurso do centenário de seu nascimento, que
ocorreria no dia 7 de fevereiro.
Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Cristovam Buarque.

Justificação
D. Helder Câmara foi um dos mais ilustres brasileiros, um homem de Deus, que devotou sua vida
ao cumprimento dos preceitos cristãos, seja em que
circunstância ou quais conseqüências sua fé pudesse lhe acarretar, mesmo quando sua própria vida
estivesse em jogo. Seu profundo amor ao próximo,
sua autêntica dedicação ao ser humano, fizeramno enfrentar os perigos e as dificuldades que se
impõem aos que não apenas se indignam e denunciam as injustiças, mas efetivamente se entregam
ao seu combate.
Com sua índole serena e tranqüila, porém portador de uma autoridade moral que a todos se impunha, ele jamais recuou em, sua posição de defesa dos
direitos humanos, mesmo nos momentos mais duros
e diante dos mais intransigentes representantes do
arbítrio; da violência e da tortura.
No centenário de seu nascimento, nada mais justo
do que o Senado Federal celebre seu exemplo, como
pastor e acima de tudo como homem cuja grandeza
fez sua obra espraiar-se pôr todos os setores da vida
nacional, inclusive a política, na luta pelas liberdades
democráticas.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009.

REQUERIMENTO Nº 17, DE 2009
REQUERIMENTO
Requer, com fundamento no disposto
no art. 154, inciso. Ill, combinado com o art.
199, caput, do Règimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Solene
Especial para comemorar o Centenário’ dos
Cefet’s, a ser marcada, preferencialmente,
para o dia 15 de setembro de 2009.
Requeiro, com fundamento no disposto no art.
154, inciso III, combinado com o art. 199, caput, do
Regimento Interno do Senado Federal, a
realização de Sessão Solene Especial para comemorar o CENTENÁRIO’ DOS CENTROS FEDERAIS
DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – CEFET’s, em datara ser marcada, preferencialmente, para o dia 15 de
setembro de 2009.
Justificação

REQUERIMENTO Nº 16, de 2009
Requeremos nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
Sessão Especial do Senado, no dia 3 de março de
2009, destinada a homenagear Dom Helder Câmara,

Os Cefet’s brasileiros foram oficializados , pelo
Decreto-Lei n° 7.566, de 23 de setembro de 1909,
no Governo do então Presidente da .República Nilo
F’eçanha.
Na justificação daquela iniciativa, que instituiu o
ensino profissional
primário e gratuito, nas dezenove capitais dos
estados brasileiros, foi destacado o papel o Estado na
formação de cidadãos úteis à nação não só para habilitar as camadas economicamente menos favorecidas

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da sociedade, com preparo técnico e intelectual, como
“faze-los adquirir hábitos de trabalho profícuo que os
afastará da ociosidade, escola do vicio e do crime”.
Nesse contexto, surgiram as Escolas de Aprendizes Artífices distribuídas por todo o país, como prenúncio da rede federal de educação profissional hoje
existente.
Destaco, nessa comemoração especial, a oficialização do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Espírito Santo – CEFETES, regulamentado pelo Decreto 9.070 de 25 de outubro de 1910, denominando-se
Escola de Aprendizes Artífices do Espírito Santo, com
o propósito de formar profissionais artesãos, voltados
para o trabalho manual, um fator de efetivo valor social
e econômico, com um ensino para a vida.
A partir de 1937, passou a formar profissionais
voltados para a produção em série, porém com características artesanais, denominada, então, essa escola,
de Liceu Industrial de Vitória.
Em 25 de fevereiro de 1942, o Liceu Industrial foi
transformado em Escola Técnica de Vitória e, em 11
de dezembro de 1942, foi inaugurado o prédio onde
funciona até hoje. Na época contava com internato e
externato, oficinas e salas de aula para atender aos
cursos de artes de couro, alfaiataria, marcenaria, serralheria, mecânica de máquinas, tipografia e encadernação.
Em 3 de setembro de 1965, passou a ser denominada Escola Técnica Federal do Estado do Espirito
Santo (ETFES) baseada num modelo empresarial.
Em 13 de março de 1993, foi inaugurada a primeira Unidade de Ensino Descentralizada, localizada
em Colatina, norte do estado.
A Escola Técnica passa a ser um Centro Federal
de Educação Tecnológica - Cefet, a partir de março
de 1999, o que possibilitou novas formas de atuação,
um novo paradigma de instituição pública profissionalizante.
Em 12 de março de 2001, foram iniciadas atividades letivas na Unidade de Ensino Descentralizada
de Serra, oferecendo Cursos Técnicos em Automação
Industrial e cm Informática.
Em 2004, o Cefetes passa a ser uma Instituição
de Ensino Superior, com os Decretos 5.224 e 5.225,
hoje substituído pelo Decreto n° 5.773.
Em 2005, a Unidade de Ensino Descentralizada
de Cachoeiro Itapemirim entra em funcionamento, oferecendo o Curso Técnico em Eletromecânica e o Curso
Técnico em Rochas Ornamentais, inédito no Brasil.
Em 2006, duas novas Unidades de Ensino iniciam
suas atividades: A Unidade de Ensino Descentralizada de São Mateus, oferecendo o Curso Técnico em
Mecânica, e a Unidade de Ensino Descentralizada de
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Cariacica, oferecendo o Curso Técnico em Ferrovias,
inédito no Brasil e fruto de uma parceria do Cefetes
com a Companhia Vale do Rio Doce.
Em 2008, três novas Unidade entram em funcionamento: Aracruz, Linhares e Nova Venécia.
Atualmente, o Cefetes funciona como sistema
e conta com 9 Unidades dc Ensino: Vitória, Colatina,
Serra, Cachociro dc Itapcmirim, São
Mateus, Cariacica, Aracruz, Linhares e Nova Venécia. Há previsão de mais seis Unidades até 2010:
Guarapari, Ibatiba, Piúma, Santa Maria de Jetibá, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha.
O Cefetes oferece 43 cursos técnicos, 14 cursos
de graduação, 4 cursos de pós-graduação, sendo um
de mestrado e 13 pólos de Ensino a distância.
Com toda a sua história de formação e dedicação
ao povo capixaba justifica-se a presente proposta de
justa homenagem aos CEM ANOS desse Centro de
Excelência de Ensino Tecnológico no Estado do Espírito Santo e de todos os demais CEFET’s do país,
igualmente prestadores de relevantes serviços educacionais ao povo brasileiro.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009.

REQUERIMENTO Nº 18, DE 2009
REQUEREMOS, na forma do disposto no Art. 199,
do Regimento Interno, a realização de sessão especial
desta Casa, destinada a homenagear os 186 anos da
Batalha do Jenipapo, ocorrida em Campo Maior, no
Estado do Piauí, preferencialmente no dia 11 de março de 2009, data deste importante momento histórico
do País onde centenas de piauienses morreram em
combate na luta pela independência do Brasil.
Justificação
A Batalha do Jenipapo ocorreu às margens do
rio Jenipapo no dia 13 de março de 1823. Foi decisiva para a Independência do Brasil e consolidação do
território nacional. Consistiu na luta de piauienses,
maranhenses e cearenses contra as tropas do Major
João José da Cunha Fidié, que era o comandante das
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tropas portuguesas, encarregadas de manter o norte
da ex-colônia fiel à Coroa Portuguesa.
O avanço das tropas portuguesas rumo à Campo
Maior implicou em uma mobilização sem precedentes
da população local para formação de tropas para o
combate, agregando-se grupos de vaqueiros e roceiros
armados com os instrumentos disponíveis, tais como
facões, machados, foices, espetos, espingardas, paus
e pedras. Sua missão era enfrentar as tropas inimigas eram bem armadas, municiadas, disciplinadas e
organizadas sob o comando de experientes militares
portugueses.
Jenipapo foi o retrato da bravura de um povo em
luta pela sua liberdade. O espírito de bravura, patriótico
e de libertação, de um povo sofrido que deixou como
herança aos campo-maiorenses um grande legado à qual podem se orgulhar, porque a Batalha do
Jenipapo foi a única batalha com objetivo de adesão
da independência na qual houve derramamento de
sangue.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009.
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ção moral e modernização cultural e institucional da
sociedade brasileira.
É ocioso e impossível compendiar aqui a relevância e multidimensionalidade de sua contribuição
ao aperfeiçoamento das nossas leis e dos nossos costumes, por meio de uma produção legislativa e uma
atuação parlamentar realmente incansáveis.
O próprio Senado da República reconheceu isso
ao batizar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
com o nome desse ilustre filho do estado do Amazonas e da cidade de Manaus.
Para manter viva a memória inspiradora de sua
vida e de sua obra, conto com o concurso dos nobres
pares para aprovação do presente requerimento.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os requerimentos lidos vão à publçicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 19, DE 2009
Requeiro, nos termos dos artigos 199 e 200 do
Regimento Interno do Senado Federal, a realização de
sessão especial em homenagem ao primeiro aniversário da morte do Senador Jefferson Péres, ocorrida
em 23 de maio de 2008.
Justificação
Durante os 13 anos que exerceu seu mandato
nesta Câmara alta, meu antecessor José Jefferson
Carpinteiro Péres projetou-se na consciência nacional
como agenda viva de transformação ética, regenera-

Requeiro nos termos dos artigos 218, inciso VII
e 221 do Regimento Interno do Senado Federal inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, no
dia 30 de janeiro, do engenheiro e empresário João
Augusto Conrado Gurgel, bem como apresentação de
condolências à sua família. O empresário que sofria
do mal de Alzheimer tinha 83 anos e estava internado
no Hospital São Luiz.
Justificação
Com a morte de João Augusto do Amaral Gurgel a
indústria automobilística brasileira acaba de perder um
de seus nomes mais importantes da história. Formado
em engenharia na Escola Politécnica de São Paulo,
João Augusto fundou a marca que levou seu sobrenome, Gurgel, em 1969,na cidade de Rio Claro no interior
de São Paulo. A principal característica era não aceitar
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fundos estrangeiros para a construção de seus carros.
O uso da fibra de vidro na carroceria de seus automóveis também foi algo marcante. A Gurgel foi a primeira
indústria automobilística com capital 100% brasileiro e
produziu mais de 40 mil veículos genuinamente brasileiros durante seus 25 anos de existência.
Depois de uma trajetória de muitas alegrias e
automóveis conhecidos até hoje, a Gurgel Motores viu
seu fim chegar na década de 1990. Em 1993, chegou
a divulgar um documento com detalhes da situação da
empresa. Por falta de recursos para manter a produção,
a empresa pediu concordata e fechou em 1996.
Autor da biografia do empresário João Augusto
Conrado do Amaral Gurgel, o jornalista Lélis Caldeira, 31 anos, considera o industrial uma espécie de
“Barão de Mauá” da indústria automobilística nacional. Caldeira diz que assim como Mauá empreendeu
a construção da primeira ferrovia brasileira, Gurgel
trabalhou pelo sonho de construir um carro nacional.
“O Gurgel era um cara genial, muito à frente do seu
tempo. Uma espécie de professor Pardal”, diz, se referindo ao inventor popularizado pelos quadrinhos dos
estúdios Walt Disney.
O escritor diz que se interessou pela história de
Gurgel depois de ler uma matéria sobre o primeiro
leilão da fábrica da Gurgel em São Carlos, no interior
de São Paulo, em 1991. A partir daí, passou a pesquisar em sebos, revistas de veículos que publicaram
matérias sobre a empresa e se aproximou da família
do empresário. “Nas vezes que eu o encontrei, ele já
estava doente, mas tinha picos de lucidez. Eu usei as
conversas como base para as minhas pesquisas”, diz.
“Ele era uma pessoa muito bem-humorada”.
Uma das histórias que Caldeira conta sobre Gurgel é a da sua formatura na Escola Politécnica de São
Paulo, quando foi pedido a ele um projeto de um guindaste. “No lugar do guindaste, ele apresentou um pequeno veículo. Mas como o pedido tinha sido um guindaste,
ele teve de refazer o projeto. E ainda teve de ouvir de
seu professor: ‘carro não se faz, se compra’ “.
A biografia “Gurgel, um sonho forjado em fibra”,
levou dois anos para ser escrita e foi lançada na Bienal do Livro de São Paulo, no ano passado, pela editora Labor.
Em entrevista ao Estado de S. Paulo em 2005,
a filha de Gurgel, Maria Cristina, afirmou que em 21
anos de produção, a marca colocou 40 mil carros no
mercado. Para ela, o que levou à falência da empresa
foram, entre outras coisas, os empréstimos pedidos
que não saíram. “Acho que foram vários fatores, desde os salários atrasados até os empréstimos que não
saíram”, disse ela ao jornal.
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Maria Crstina lembrou, na época, da posição
contrária de João Augusto Gurgel ao Proálcool, por
acreditar que o campo deveria produzir comida, não
combustível - como ocorre com a cana-de-açúcar, por
exemplo.
Segundo ela, a solução de seu pai contra a crise
do petróleo no final dos anos 80 e início dos 90 foi a
criação do BR-800, equipado com 800 cilindradas em
motor de dois cilindros e capaz de fazer 15km/l. Foi
com esse modelo que Gurgel conseguiu que o governo reduzisse o Imposto sobre Produto Industrializado
(IPI) para carro econômico.
Extremamente cético quanto ao sucesso do Proálcool, Amaral Gurgel defendia o uso de energia elétrica
como o combustível mais econômico para automóveis.
Realizou muitas pesquisas com essa tecnologia, mas
nunca encontrou uma alternativa economicamente
viável.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 21, DE 2009
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes providências pelo falecimento do
empresário Antônio Edmundo Pacheco, Presidente
da FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Santa Catarina:
inserção em ata de voto de profundo
pesar;
apresentação de condolências à família
e ao Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Raimundo Colombo.
REQUERIMENTO Nº 22, DE 2009
Requeiro, nos termos da lei, inserção em ata de
Voto de Pesar à família de Pietro de Albuquerque, filho
do Deputado Federal gaúcho Beto Albuquerque, que
faleceu na madrugada desta terça-feira (03/02), em
São Paulo, vítima de leucemia.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
REQUERIMENTO Nº 23, DE 2009
Requer Voto de Pesar pelo falecimento
do filho do Deputado Federal Beto Albuquerque, Pietro Albuquerque.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de
voto de profundo pesar pelo falecimento de Pietro Albu-
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querque, filho do Deputado Federal Beto Albuquerque
(PSB/RS), Vice-Presidente Nacional do seu Partido na
Câmara e membro do Parlamento do Mercosul.
Justificação
Pietro Albuquerque, filho do Deputado Beto Albuquerque, faleceu nesta madrugada no Instituto do
Coração, em São Paulo.
Desde dezembro de 2007, ele lutava contra leucemia. Chegou a ser submetido a dois transplantes,
um no ano passo e outro em janeiro, tendo como doadora a sua mãe, Débora Gelatti.
O Deputado protocolou na Câmara um projeto que
cria a Semana Nacional de Mobilização para a Doação
de Medula. (de 14 a 21 de dezembro, todos os anos).
O objetivo é estimular a população a ir a hemocentros
para fazer parte do banco de doadores.
À família de Pietro os nossos mais profundos
sentimentos de pesar pela morte deste grande jovem,
que lutou até o fim pela vida.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 24, DE 2009
Requer voto de pesar pelo falecimento
do Ex-Deputado Estadual Gaúcho Cândido
Norberto.
Com fundamento no disposto nos arts. 218 e 219
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
Vossa Excelência a inserção em Ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Cândido Norberto
Silva Santos, ex-Deputado e Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, no domingo próximo
passado, 1º de fevereiro de 2009.
Justificação
Nascido em Bagé – RS, Cândido Norberto radicou-se em Porto Alegre, em 1943, para onde fora
como estudante. Ali tornou-se repórter e construiu uma
brilhante carreira, na época de ouro do rádio, entre os
anos 40 e 60 do século passado.
No jornal e no rádio, Cândido Norberto fez de tudo:
foi repórter, redator, locutor, ator de rádio-teatro, narrador
de futebol e comentarista, foi articulista do jornal Zero
Hora e ainda dirigiu rádio e TV. Também trabalhou nas
rádios Gaúcha e Farroupilha e foi diretor da TVE.
Foi pioneiro: em 1949 narrou, pela Rádio Gaúcha, a primeira partida internacional de futebol coberta por uma rádio do Estado, na qual o Grêmio venceu
o Internacional por 3 a 1, no Estádio Centenário de
Montevidéu. Foi ídolo de vária gerações de jornalistas
e radialistas, pelas inovações introduzidas no sistema,
entre as quais as radionovelas diárias.
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Em 1950, elegeu-se Deputado Estadual, pelo
Partido Socialista Brasileiro. Presidiu a Assembléia
Legislativa Gaúcha. Em 1966, seis meses antes de
completar o quarto mandato, foi cassado pelo regime
militar.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009.

REQUERIMENTO Nº 25, DE 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Garibaldi Alves Filho,
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
a Vossa Excelência a inserção em Ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do ex Deputado Estadual
e Federal do Rio Grande do Sul, Sr. Henrique Henkin,
na noite de 24 de janeiro em curso.
Justificação
Henrique Henkin, teve uma longa e produtiva carreira política, tendo fundado o PTB, em Lagoa Vermelha
– RS, e participado dos governos de Leonel Brisolla.
Nascido em 13 de janeiro de 1917, em Quatro
Irmãos – RS, Henkin é descendente de russos, que
aportaram no Rio Grande do Sul, em 1913, fugindo da
perseguição aos judeus em sua terra natal. Na época, o
Governador Borges de Medeiros oferecia, gratuitamente, terras a quem se dispusesse a colonizá-las. Também
por essa época, estava em construção a estrada de
ferro de Santa Maria a Marcelino Ramos.
Seu pai integrou o 2º grupo de russos constituído de 100 famílias, quase todos da Rússia Branca,
Província de Moguilev, que embarcaram no porto de
Bremen, Alemanha, no navio Almanzora. Com experiência agrícola, onde plantava na condição de meeiro,
o pai se instalou em Quatro Irmãos. Faleceu quando
o Deputado tinha apenas 5 anos de idade.
Extinto o PTB, em 1966, Henkin participou da fundação do MDB. Foi eleito Deputado em 1962. Sendo
eleito Deputado Federal, exerceu o mandato até 1968,
quando foi cassado por força do Ato Institucional nº 5.
A todos os parentes e amigo do nosso querido
Henrique Henkin o nosso voto de pesar e solidariedade.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Pedro Simon.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência encaminhará as homenagens de pesar solicitadas.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 26, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal e de acordo com as tradições da Casa, a inserção em Ata de Voto de Aplauso
ao jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, Paraná, pela
passagem, no dia de ontem, 3 de fevereiro de 2009,
de seu 90º aniversário.
Justificação
O jornal Gazeta do Povo, o mais tradicional veículo de comunicação impresso do Paraná, fundado
que foi em 3 de janeiro de 1919, completou na data de
ontem, dia 3 de fevereiro de 2009, a expressiva marca
dos 90 anos de circulação ininterrupta. Fundado por
Benjamin Baptista Lins D’Albuquerque e Oscar Joseph
De Plácido e Silva, o jornal rapidamente conquistou o
respeito, inicialmente de Curitiba, pouco tempo depois
de todos os paranaenses, por sua linha sempre sóbria,
isenta e em prol do bem comum. Marcaram época,
ao longo dos anos e particularmente sob o comando
do seu atual Diretor Presidente, Dr. Francisco Cunha
Pereira Filho, campanhas memoráveis que o jornal
empreendeu, sempre em defesa dos mais altos interesses paranistas.
Além da fidelidade aos ideais de seus fundadores, de fazer um jornalismo isento, independente e a
serviço do interesse público, a Gazeta do Povo vem se
caracterizando, ao longo dos anos, por sua permanente
preocupação em modernizar-se, incoporando pioneiramente os mais recentes avanços que a tecnologia
tem colocado a serviço da comunicação social. Hoje,
a Gazeta do Povo é, indiscutivelmente, o maior jornal
do Paraná e um dos principais do País.
Por tudo isso, fazem-se com certeza merecedores
deste Voto de Aplauso por parte do Senado Federal
tanto a memória de seus fundadores como seus atuais
dirigentes, jornalistas e funcionários de todos os departamentos, bem como todos aqueles que, ao longo
dos anos, contribuíram com seu trabalho para que a
Gazeta do Povo conquistasse a posição de respeito,
confiança e credibilidade de que hoje desfruta.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Alvaro Dias.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O requerimento lido vai à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 27, DE 2009
Requeiro, na forma do artigo 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, a realização de Sessão
Especial Comemorativa dos 50 anos da Revolução
Cubana, em conformidade com a Embaixada de Cuba
e em data a ser definida por esta Presidência.
Justificação
A Revolução Cubana é um movimento popular
que consistiu na derrubada do governo de Fulgêncio
Batista e o estabelecimento de um novo governo, liderado por Fidel Castro, em janeiro de 1959, durante
o período da Guerra Fria.
Cuba foi a última colônia a conquistar a independência do domínio metropolitano. Mesmo com a
libertação da ilha, os norte-americanos tinham forte
influência. Tamanho era o poder, que em 1902, foi
inserida uma emenda que assegurava aos Estados
Unidos o direito de intervir militarmente no país para
garantir sua independência.
Em 1903, o governo cubano arrendou aos Estados Unidos a base militar de Guantánamo. Cuba estava
sobre o poder dos Estados Unidos, era um lugar com
cassinos e bordéis freqüentados pela máfia e pelos
fuzileiros dos EUA.
Há mais de duzentos anos que Cuba tenta a independência ou anexação aos EUA. Antes da revolução
cubana, a população vivia em extrema pobreza, pessoas morriam de doenças que já existia cura, milhares eram analfabetos e estavam desempregados em
1952, sob a ditadura de Fulgêncio Batista que chegou
ao poder por um golpe militar.
Em 26 de julho de 1953, formou-se uma oposição
contra Batista e Fidel Castro se destacou atacando um
quartel de Moncada com um grupo de companheiros.
Seu ataque fracassou e todos seus companheiros foram
encarcerados. Fidel procurou exílio no México. Em 1956
retornou a Cuba para um novo confronto com Batista e
novamente fracassou. Refugiou-se na Serra Maestra,
lugar onde começou a planejar um novo ataque.
O ataque de Fidel manteve distante do capitalismo e do comunismo e manteve simpatia por todos
os cubanos.
É durante esse ataque que Che Guevara, médico da guerrilha decide entrar em combate com toda
coragem contra os inimigos. Rapidamente se tornou
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homem de confiança de Fidel Castro e em pouco tempo torna-se um líder com muitos liderados.
Os problemas nacionais, decorrentes da dependência externa, a miséria no campo e a insatisfação
social contribuíram para a mobilização popular que
acarretou no fim do regime capitalista e a conquista
da independência norte-americana na ilha.
Os revolucionários em 1959, ganharam a batalha
e Batista se exilou em São Domingos. A partir deste
exílio, Cuba se torna um país comunista comandado
por Fidel Castro.
Com a tomada do poder e a implantação do socialismo, Fidel determinou a nacionalização de bancos e empresas, promoveu a reforma agrária, estatizou todo restante do setor industrial controlado pelos
Estados Unidos e instituiu reformas nos sistemas de
saúde e educação.
Por considerarmos a revolução de extrema importância para aquele País e levando em consideração o
esforço dos guerrilheiros que lutaram para a implementação de políticas que conduziram Cuba a um regime
socialista, justifica-se a sessão em comemoração aos
50 anos da Revolução Cubana.
Sala de sessões, 6 de fevereiro de 2009.
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Catarina que empreenderá viagem a Dubai, Emirados Árabes Unidos, no período de 7 a 14 de fevereiro
do corrente ano, para participar de reuniões com os
membros do Word Trade & Tourism Council – WTTC,
onde serão tratados assuntos relacionados ao Word
Summit, maior evento mundial de turismo, a ser realizado em maio de 2009, em Florianópolis-SC. Solicito,
nos termos do inciso II, a, do artigo 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja concedida licença
para desempenhar a referida missão.
Comunico, nos termos do artigo 39 do RISF, que
estarei ausente, do País no Período de 6 a 14 de fevereiro de 2009.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
REQUERIMENTO Nº 29, 2009
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
compor a Comitiva Oficial do Estado de Santa Catarina,
para participar de reuniões com os membros de World
Trade & Tourism Council – WTTC, a realizar-se nos
dias 7 a 14 de fevereiro do corrente ano, na cidade de
Dubai - Emirados Árabes Unidos. Venho solicitar, nos
termos do inciso II, a, do Artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida licença para
desempenhar a referida missão.
Comunico também, em conformidade com o artigo 39, I e parágrafo único, da mesma norma, que em
razão disso, estarei no exterior de 6 a 15 do corrente
mês, estando assim, ausente dos trabalhos da Casa,
no período.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Neuto de Couto, PMDB/SC.
REQUERIMENTO Nº 30, 2009

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O requerimento lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 28, 2009
Tendo sido autorizada por Vossa Excelência a
compor a comitiva oficial do Governador de Santa

Tendo sido designada por Vossa Excelência para
participar da Sessão Extraordinária do Parlamento do
Mercosul, a realizar-se nos próximos dias 8, 9,10 e 11
de fevereiro, na cidade de Montevidéu, no Uruguai,
Requeiro nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para ausentar- me dos trabalhos desta Casa
naquele período.
Em cumprimento do que prescreve o art. 39 do
mesmo Diploma, comunico que do dia 8 ao dia 11 de
fevereiro estarei ausente do País.
Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Marisa Serrano.
REQUERIMENTO Nº 31, 2009
Sendo membro titular da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, requeiro nos termos do art. 40
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para
ausentar-me dos trabalhos da casa, entre os dias 8 e
11 de fevereiro de 2009 quando participarei da Ses-
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são Extraordinária do Parlamento do MERCOSUL, na
cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico, ainda, que atendendo o disposto no
artigo 39, inciso I, que estarei ausente do País no período de 8 a 11 de fevereiro do corrente ano.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Aloizio Mercadante.
REQUERIMENTO Nº 32, 2009
Como membro titular da representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, fundado no art. 40 do
Regimento Interno do Senado, requeiro licença para
ausentar-me dos trabalhos da Casa nos dias 6 a 11 de
fevereiro do ano em curso, para fins de participar da
Sessão Extraordinária do Parlamento do MERCOSUL,
a realizar-se em Montevidéu, no Uruguai.
E, nos termos do art. 39 de Regimento desta
casa, comunico que estarei ausente do país no mesmo período, para atender a missão.
Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 33, 2009
Com fundamento no art. 39 do Regimento Interno
do Senador Federal, comunico a Vossa Excelência que
me ausentarei do país entre os dias 7 a 11 de fevereiro, para participar como integrante da representação
brasileira, da sessão Extraordinária do Parlamento do
Mercosul, a realizar-se em Montevidéu, Uruguai.
Requeiro, com o fulcro no art. 40 do Regimento
Interno, seja devidamente autorizada a minha ausência
dos trabalhos desta Casa, nesse período, pelo motivo
acima exposto.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Pedro Simon.
REQUERIMENTO Nº 34, 2009
Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, e do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a necessária autorização
para participar da sessão Extraordinária do Parlamento
do Mercosul, na Cidade de Montevidéu, Uruguai, nos
dias 9 e 10 de fevereiro de 2009.
Informo que estarei ausente do País no período
de 8 a 11 de fevereiro do corrente ano para participar
do referido evento.
Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Geraldo Mesquita Júnior, Senador (PMDB-AC)
REQUERIMENTO Nº 35, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento
Interno do Senado Federal, com a redação dada pela
Resolução nº 37, de 1995, que seja considerada como
desempenho de missão parlamentar no exterior, minha
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participação no período de 9 a 10 de fevereiro de 2009,
por ocasião de Sessão Extraordinária do Parlamento
do Mercosul, na Cidade de Montevidéu, Uruguai.
Comunico ainda, nos termos do artigo 39 inciso
I do Regimento Interno do Senado Federal, que em
razão dessa missão estarei ausente do País no período de 9 a 11 de fevereiro próximo.
Sala das sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os requerimentos lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 36, DE 2009
Requeiro, nos termos da lei, inserção em ata de
Voto de Pesar à família de Michelle Splitter, jogadora
de basquete catarinense, irmã do pivô Tiago Splitter,
da Seleção Brasileira e do Tau Cerâmica, da Espanha.
Ela faleceu segunda-feira (02/02), em Campinas-SP,
vítima de leucemia.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
REQUERIMENTO Nº 37, DE 2009
Requeiro, nos termos da lei, inserção em ata de
Voto de Pesar à família de Antônio Edmundo Pacheco,
que, havia 10 anos, comandava a Federação do Comércio de Santa Catarina. O empresário faleceu segundafeira (2/02) , em Florianópolis, vítima de leucemia.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência encaminhará os votos
de pesar solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Pedro Simon, é também com
profundo respeito e pesar que nos juntamos à sua tristeza, à tristeza do Senador Zambiasi, à tristeza do Senador Paim com relação ao falecimento de um homem
público que tinha história em nosso País e que, tenho
certeza absoluta, vai fazer muita falta ao Rio Grande
do Sul, ao País e ao Congresso Nacional.
Antes de passar a palavra ao Senador Mão Santa, o próximo e talvez último orador, faço a leitura de
mais dois expedientes chegados à Mesa.
Esgotou-se no dia 02 do corrente o prazo previsto no art. 91, §3º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação
pelo Plenário do Projeto de Lei do Senado nº 368, de
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2007, de autoria do Senador Marco Maciel, que revoga o art. 18 da Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951,
extinguindo o prazo decadencial para propositura do
mandado de segurança.
Tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto
aprovado vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Esgotou-se no dia 2 do corrente o
prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado
nº 368, de 2007, de autoria do Senador Marco Maciel,
que revoga o art. 18 da Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, extinguindo o prazo decadencial para a
propositura do mandado de segurança.
Tendo sido apreciado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
aprovado, vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Passo, incontinente, a palavra ao nosso companheiro e líder Senador Mão Santa, que tão
bem representa o Estado do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Geraldo Mesquita, que preside esta reunião de sextafeira, 06 de fevereiro, iniciada às 09 horas da manhã,
Senadoras e Senadores presentes na Casa, brasileiras
e brasileiros aqui presentes e que nos assistem pelo sistema de comunicação, extraordinário, do Senado, não
só por essa emissora de televisão, que hoje tão bem foi
descrita pelo Pedro Simon, mas pela rádio AM e FM,
que é de tanta valia e de tanta importância que o nosso
Garibaldi, antes de sair, fez aí, com muita propriedade, e
eu faria o mesmo, com que ela entre hoje, diretamente,
lá no seu Estado, o Rio Grande do Norte... A rádio AM,
a rádio FM, o jornal, não é? Enfim, é isso.
Nós estamos aqui e eu estava a meditar. Uma vez,
o Geraldo Mesquita me surpreendeu e leu um escrito
de minha mãe. Eu não sou mão santa, nunca fui. São
mãos iguais às de cirurgiões que estão aí, guiadas por
Deus, que salvavam um aqui, um acolá, numa santa
casa de misericórdia, como existem dezenas, dezenas
de santas casas no Brasil. Mas eu sempre tenho dito
que sou filho de mãe santa. Minha mãe era Terceira
Franciscana, daí esse carinho com que o Pedro Simon
me recebeu e me apoiou no Partido e nesta Casa.
Então, o Geraldo Mesquita, um dia, pegou um
escrito de minha mãe – “Meu Testamento” – do final
de vida. Ela era poetisa, ela escreveu um grande livro,
Mozarildo, publicado pela Vozes, que é uma editora
católica: A Vida é um Hino do Amor. E, no seu final,
ela escreveu “Meu Testamento”. E o Geraldo retratou,
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com sua vibrante oratória, que ela não tinha deixado
riquezas e nada, mas a grande herança era a fé.
Pedro Simon e Geraldo Mesquita, hoje, eu quero
dizer para os meus filhos... Eu não vou ter nem de escrever, ouviu Pedro Simon, nem de fazer o meu testamento,
como a minha mãe, porque eu não tenho esse dom que
ela tinha, de escritora. Basta eu ouvir a gravação e dar
aos meus filhos, aos meus netos as palavras que esses
dois ilustres do PMDB disseram, hoje, sobre a nossa
presença aqui: Pedro Simon e Geraldo Mesquita.
Estamos aqui e quero dizer que contamos com o
apoio de muitos do PTB. O PTB foi fundamental para
a vitória do Presidente Sarney, este estadista. O País
tem poucos estadistas. Nós temos de respeitá-lo, nós
temos de admirá-lo, nós temos de aplaudi-lo. A inveja
e a mágoa corrompem os corações.
Fernando Henrique Cardoso é outro estadista, e
nós temos tão poucos... Nunca votei nele, mas ele o é
pela cultura, por sua visão e por sua honestidade.
Então, para isso, para consolidar essa vitória, o
PTB foi muito importante, o Partido Trabalhista Brasileiro, que relembra o estadista Getúlio Vargas.
E os membros que tem aqui. Olha que foram sete
votos. Se você tirar sete para cá e jogar sete para acolá
dão quatorze. Aí os números se complicam ou não dão
aquela vitalidade, aquela legitimidade da vitória do Sarney. Entre eles o Mozarildo. Sei que o partido vetou, o
nome do presidente atraiu, mas agradeço muito o Mozarildo que foi um dos primeiros que abraçou a minha
candidatura no PMDB, como irmão médico, quase irmão
maçom, porque eu não sou, então foi um dos primeiros
do PTB e passou a liderar um companheiro do meu Estado, João Vicente Claudino, de perspectivas invejáveis
na política do Piauí e do Brasil. De tal maneira que nós
trouxemos, e trouxemos todos unidos: Cafeteira e outros.
Então, o fato é que dessa composição tão amigável, no
fim houve até 2ª e 3ª Secretarias, porque estimulado
pelo Pedro Simon e pelo Geraldo Mesquita, eles disseram: “Você vai de um jeito ou de outro. Se o Partido não
indicar você vai disputar no Plenário”. E nós pedimos
voto mesmo. Pedi até à Ideli Salvatti. Eu queria ter uma
máquina fotográfica para tirar uma foto da expressão
dela! Disse-lhe: “Calma, mulher! Estou aqui exercendo
o direito que o livro de Deus nos ensinou: Pedi, e darse-vos-á”. Mas o fato é que estávamos preparados. Tanto é que eu pedia para 2ª Secretaria porque eu estava
adentrando como seria a proporcionalidade. Mas, nas
negociações, ofereceram para o PTB e não teve problema nenhum, porque eu e o outro Secretário somos
irmãos do Piauí de sonho e ideal.
O João Vicente – quero dar o testemunho –, o pai
dele é, sem dúvida nenhuma, tenho minhas dúvidas
que o Antonio Ermírio de Morais tenha maior visão
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empresarial do que ele, tal a grandeza dele. Não é da
Paraíba, não é do Piauí, não é do Nordeste, é do Brasil, é do mundo! Mas, me afino muito com o menino;
ele foi meu 1º Secretário de Indústria e Comércio, até
contrariando o pai. Foi mesmo. É preciso que se diga.
O pai ficou...Porque tinha tantas empresas para o menino dirigir. Lembro-me de que falaram em “cadeira”,
cadeira ele tem. Só lojas, são quatrocentos Armazéns
Paraíba! Mas ele foi um extraordinário Secretário de
Indústria e Comércio: correto, honrado, honesto. Quero
dizer, porque se eu não dissesse isso, eu estava contra
mim mesmo, faltando com a verdade. Ele tem espírito
público. Então, o fato é que estamos juntos, e, nesse
rolo, os outros piauienses também se destacaram. Ele
próprio conseguiu a respeitabilidade de seu Partido,
que o indicou; o Heráclito, da mesma maneira, este
líder extraordinário do Piauí, um líder municipalista,
de uma competência extraordinária, extraordinário
Prefeito de Teresina; um líder de uma capacidade de
fazer amizade. De vez em quando vejo que é atacada
porque fez amizade com uma pessoa, vamos dizer...
Mas quero lhe dizer que isso é que encanta a personalidade de Heráclito. Não conheço quem tenha maior
capacidade de fazer amizade do que ele.
Mas, esquece-se de dizer que ele foi o maior amigo de Tancredo Neves; esquece-se de dizer que ele foi
o maior amigo de Ulysses Guimarães, do filho do Antonio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo era irmão dele.
De tal maneira que quando morreu, o Antonio Carlos
adotou o Heráclito. E eu o digo: Heráclito, você tem um
título que – não é inveja não, eu não a tenho, Deus foi
tão bom para mim –, mas, olha, vá ao gabinete dele
que tem uma carta do Comandante Rolim, dizendo que
as pessoas de amizade...Está lá o nome dele. Eu digo
que isso é um diploma. Do Comandante Rolim, aquele
homem que mudou a História do Brasil.
Mozarildo, com a palavra, está pedindo o aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Mão Santa, quero, inicialmente, parabenizá-lo
pela merecida conquista de uma vaga de Secretário
da Mesa, e dizer que V. Exª merecia até mais do que
isso, porque, com certeza, se fizermos uma estatística, V. Exª foi dos Senadores que mais presidiu as sessões do Senado, em diversos momentos, até nos dias
de votação. Portanto, um homem que é dedicado, um
homem de plenário, de Comissão. O Piauí, realmente,
tem em V. Exª um representante assíduo, dedicado e
aplicado. Então, a conquista da Secretaria foi até um
prêmio pequeno. Eu disse a V. Exª, como membro do
PTB, independente do PTB, que ainda não tinha se
pronunciado, que a sua candidatura já estava com o
meu voto garantido. E, para minha surpresa, V. Exª
ainda teve como companheiros na Mesa dois outros
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Senadores do Piauí. Portanto, o Piauí, não sei se na
história do Senado tem antecedente de um só Estado
ter três representantes na Mesa. Isto mostra a importância dos Senadores do Piauí. V. Exª citou, aqui, o
Senador João Vicente Claudino, do meu Partido, um
homem que, como V. Exª colocou muito bem, embora
fosse de uma origem empresarial, o pai é um grande
empresário, no Piauí, tive a imensa honra em conhecê-lo e conversar pessoalmente, ver que ele é um homem simples e de grande visão. E, como V. Exª disse,
talvez tenha muito mais visão empresarial do que o
próprio Antonio Ermírio de Morais. O Senador João
Vicente Claudino mostra que tem, de maneira natural,
a vocação para fazer a política séria, uma política de
maneira correta. Como V. Exª falou muito bem, creio
que deverá ser, com certeza, possivelmente o nosso
futuro Governador do Piauí, e, tenho certeza, fará uma
parceria muito grande com V. Exª, já que foi seu Secretário. Ao mesmo tempo, Senador Mão Santa, quero
dizer que vamos viver um ano especial. Eu gosto muito
dos anos ímpares, principalmente quando termina com
um numero significativo como é o número nove. Espero que esta Mesa, tendo V. Exª lá, possa, realmente,
fazer com que o Senado se imponha mais ainda do
que se impôs, porque se fizermos uma análise isenta,
o Senado Federal, realmente, foi a Casa do Legislativo
que se impôs de maneira muito forte, seja na votação
do Orçamento Impositivo, na Reforma do Judiciário,
na derrubada da miserável CPMF, na questão da mudança da tramitação das Medidas Provisórias. Tudo
já foi feito no Senado, até mesmo o início da reforma
política. Então, veja bem: aqui, que o Senado sempre
foi tido – e eu, quando fui Deputado, tinha até essa
idéia – como a Casa dos velhinhos, que trabalham
devagar, que não sei o que, tem sido o contrário. Uma
Casa futurista, que trabalha com velocidade. Oitenta
e um apenas revisam o que 513 fazem e ainda têm
atribuições que os 513 Deputados não têm.
Tais como: apreciar indicações para Ministro do
Supremo, Tribunais Superiores, para as agências reguladoras, para o Banco Central; apreciar empréstimos.
Portanto, temos encargos a mais, com os mesmos
encargos da Câmara. Não estou fazendo uma crítica
no sentido de falar mal; quero, sim, chamar a atenção, como ex-Deputado que fui, Constituinte inclusive.
Mas a Câmara precisa se sintonizar com a realidade
atual, ser mais ágil, ter um diálogo melhor com o Senado – espero que V. Exª colabore para isso na Mesa
–, porque não é possível ficarmos colaborando com
o Executivo, mas brigando Câmara e Senado. Assim,
é uma beleza para o Executivo! É uma beleza para o
Presidente Lula, que, dando uma de imperador, gosta
de dizer, como já disse no passado, que na “Câmara
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tem 300 picaretas”. E quantos serão os picaretas que
ele considera haver no Senado? Parabéns pelo pronunciamento. Quero dizer a V. Exª que conte com este
amigo. Tenho a certeza de que a Mesa se engrandece
com a presença de V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço.
Incorporo todas as palavras do Mozarildo médico, do
Mozarildo Senador, do Mozarildo irmão, e do Mozarildo maçom, que simboliza o melhor da Maçonaria da
história do mundo. Como Gonçalves Ledo foi importante na nossa história, ele está sendo importante na
nossa história contemporânea.
Quero dizer que o Piauí está com três membros.
Mas, está no Hino do Piauí.
Piauí, terra querida,
Filha do sol do equador,
Pertencem-te a nossa vida,
Nosso sonho, nosso amor!
Na luta o teu filho é o primeiro que chega! Assim
na luta pela Independência deste País, pela unidade,
para torná-lo grande, para colocar os portugueses para
fora, pois este País seria dividido em dois. João VI disse: “Filho, fica com o Sul, que eu ficarei com o Norte”,
e o Norte seria o país Maranhão. Então, nós estamos
com aquela mesma pujança e coragem.
Mozarildo, talvez V. Exª não saiba, mas a Coluna
Prestes tencionava ter uma capital e seria Teresina. Ô
Professor Cristovam, com toda a ideologia, eu sei que era
um reformador o Prestes, mas nós prendemos foi o seu
companheiro Juarez Távora, e ele não tomou Teresina.
E, mostrando a grandeza do Piauí, tranqüilizaivos, Brasil, nós sabemos nos comportar! Rui Barbosa, que está ali, em Teresina ganhou as eleições para
Presidente da República, e, hoje, o País, o Senado o
reverenciam; porém, nós o homenageamos. É esse o
Piauí que nós representamos.
O período mais difícil dos meus 66 anos foi a
ditadura militar, e, naquele momento, foi chamado
um piauiense: Petrônio Portella, aquela figura. Ele foi
o ícone desse renascer da democracia, fazendo leis
boas, justas e corajosas.
Os militares fecharam este Congresso com os
canhões. Eu estava do lado do Petrônio, e a imprensa:
“Diga alguma coisa”. E ele disse: “É o dia mais triste da
minha vida”. Eu aprendi ali, Geraldo Mesquita, que o
poder é moral. Essas palavras de Petrônio foram até o
Planalto, e Geisel mandou reabrir, e nós estamos aqui.
Então, nós saberemos nos comportar.
Sem dúvida nenhuma, o melhor, ô Cristovam Buarque, Ministro do Planejamento deste País, – e hoje
há dois – João Paulo dos Reis Velloso, foi por 15 ou
20 anos a luz e o farol do progresso e do desenvolvi-
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mento para este País, e deixou uma lição muito atual
para o Partido dos Trabalhadores: nenhuma indignidade, nenhuma imoralidade, nenhuma corrupção. É o
caráter de nós piauienses que aqui estamos na Mesa:
Heráclito, João Claudino e Mão Santa.
E vocês, jornalistas... Houve um que disse que o
Piauí não tinha poder para três. Que coisa é essa! Agradeçam, jornalistas brasileiros, pois no período mais difícil,
em que se precisava demonstrar coragem e diligência, a
classe de vocês foi engrandecida pelo piauiense Carlos
Castello Branco, o Castellinho, a Coluna do Castellinho,
que, no momento da truculência, tinha coragem de interpretar o sentimento da liberdade.
Então, é com isso que nós estamos nessa Mesa,
com essa inspiração. Mas, também, para cobrar do
Presidente da República. Agradecemos. Eu sei que é o
Estado talvez campeão em Bolsa Família. Mas a nossa
tradição exige, Luiz Inácio: o Piauí quer estudo, o Piauí
quer trabalho, quer coisas que nos levem à riqueza, não
apenas esmolas. Somos agradecidos, mas estamos
aqui para cobrar. Há mais de 100 anos Epitácio Pessoa
criou um porto e está parado. É uma vergonha, coisa
de US$30 milhões. Está lá o Porto de Luís Correia. É
isso. Por isso que votei em V. Exª. Votei no Governador do PT, em 1994, e me decepciono. Está lá o porto,
faltando uma ninharia. Quando vejo as corrupções, as
roubalheiras, o tanto que foi gasto nesse fórum social
dava para terminar, brasileiros, cinco, seis portos como
o do Piauí. São apenas US$30 milhões e não termina.
E as ZPEs, ensinadas pelo homem de visão que
é Sarney? A estrada de ferro? Levaram Alberto Silva,
não nos apoiou, Diziam que botariam para funcionar em
60 dias o trem de Parnaíba para Luís Correia, aquela
praia, e que com quatro meses estaria em Teresina.
Nem um dormente – dormente é o pau, Luiz Inácio, que
segura o ferro. E é uma obra de engenharia banal, besta
e simples. Até um mestre de obra sabe fazer, porque é
uma planície. V. Exª, Geraldo Mesquita, viajou. É uma
planície. Não há nenhum acidente geográfico. É falta
de vontade; é falta de vergonha e dignidade.
O porto, eu coloquei três vezes sucessivas. Dinheiro tem no Orçamento. Para o Governador do Estado eu
telefonei, e ele garantiu que ia nos ajudar a liberar. Como
acreditar nessa gente? Está tudo parado, não existe uma
ponte. E tem o rio Poty. Teresina é mesopotâmica; fica
entre dois rios. O Geraldo passou. Eu fiz uma ponte lá
em 87 dias. No mesmo rio o Heráclito fez em 100 dias.
Ele foi Prefeito de Teresina. Quando eu governava, 90
dias; ele, em 100. Olha, está há mais de seis anos... Isso
no sesquicentenário, e Teresina já vai para 158 anos, e
eles não terminam, o Governo Federal.
O Piauí ensina. E estou aqui porque represento a
forte classe... Ô Cristovam, V. Exª é orgulhoso de ser pro-
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fessor; eu de ser médico. Teresina tem quatro faculdades
de Medicina. Já existia a Federal, eu criei a estadual. E o
exemplo arrasta, como se diz, mas não tem um hospital
universitário. Criaram um ambulatório. Teresina é a capital
do Estado que tem a última fronteira agrícola, o cerrado,
produtor de soja. Trouxemos a Bunge e implantamos,
mas não tem a estrada para transportar.
Então, nós estamos aqui justamente com a mesma bravura dos nossos antepassados, que, no Campo
Santo – o Geraldo Mesquita viu –, lutaram pela independência. Nós três, Luiz Inácio, sabemos, acreditamos. Dizem que Vossa Excelência mandou muito dinheiro. Mas, se Vossa Excelência mandou, roubaram
tudo, porque as obras estão lá paradas. E nós estamos
com essa coragem e apenas abrimos o Livro de Deus:
“Pedi e dar-se-vos-á”. Nós viemos pedir isto: que Vossa
Excelência – a gratidão é a mãe de todas as virtudes,
aprendi no colo de minha mãe – seja agradecido ao
povo do Piauí, dando as obras de infraestrutura que
saberão levar o povo à riqueza e à felicidade.
E nós temos as luzes de Petrônio, as luzes de
Reis Veloso, as luzes de Carlos Castello Branco, para
iluminar e dizer que nós acreditamos na riqueza que
vem do estudo e do trabalho.
Essas são as nossas palavras e essa é a nossa verdade, que é a verdade do povo do Piauí, terra
querida.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Muito bem, Senador Mão Santa.
Convido V.Exª a reassumir a Presidência desta
honrosa Casa. (Pausa.)
Não é possível? (Pausa.)
Convido o Senador Cristovam Buarque a usar da
palavra como orador inscrito.
Antes, porém, da chegada à tribuna do Senador
Cristovam Buarque, há sobre a mesa Expediente que
passo a ler.
A Presidência comunica ao Plenário que, durante
o recesso, em atenção à indicação da Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo, designou o Senador Inácio
Arruda para integrar a Comissão Temporária Externa
objeto do Requerimento nº 1.608, de 2008, aprovado
na sessão do dia 18 de dezembro de 2008, destinada
a representar o Senado Federal na oitava edição do
Fórum Social Mundial 2009 – Amazônia, que se realizou entre os dias 27 a 30 de janeiro de 2009 na cidade
de Belém, Estado do Pará.
O Requerimento nº 1.608, de 2008, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Com a palavra o Senador Cristovam
Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, nestes últimos dias, todos nós temos comentado, debatido e até lutado entre nós pela
nova Mesa que assume o Senado. Mas eu não vi
ainda ninguém lembrar que, neste ano, Senador Geraldo Mesquita, em que uma nova direção assume
a Casa sob a liderança do Presidente Sarney, nós
estamos comemorando 120 anos da Proclamação
da República.
Não estamos usando esse tempo – é claro que
temos apenas dois dias de funcionamento; uma semana
– para começar uma reflexão sobre o que significou a
República do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo e do ponto de vista das insuficiências da
nossa República, para o País e para esta Casa.
Se nós olharmos esses 120 anos, não há dúvida
de que o Brasil é completamente diferente. Conseguimos fazer deste País uma das potências econômicas
do mundo; mas esquecemos que, em 1889, quando
o Império terminava, nós éramos uma potência econômica, comparada com outros países, porque todos
eles eram atrasados. Nós tínhamos um saldo forte na
balança comercial; tínhamos uma atividade produtiva
muito menor do que hoje, mas não muito menor do
que os demais países do mundo.
Nós temos de ver que construímos uma enorme
infraestrutura neste País. Hoje, o Brasil é um país que
tem uma das maiores infraestruturas do mundo inteiro,
com seus mais de cinquenta mil quilômetros de estrada, pelos milhões de megawatts que produzimos, com
os aeroportos que temos.
Mas, naquela época, em 1889, nós também não
éramos dos países mais atrasados do mundo no que
se referia a infraestrutura. Os cinquenta anos de Império fizeram do Brasil, também, um país onde havia
uma infraestrutura incipiente quando comparada com
hoje, mas suficiente se comparada à dos outros países de então.
Assim, do ponto de vista da economia, apesar
de tudo que fizemos e que transformou este País,
ainda assim, não dá para dizer que foi uma República
totalmente vitoriosa quando a gente compara com os
outros países. Basta citar, do ponto de vista da ciência
e da tecnologia, que antes de ontem, depois de vinte
anos de república islâmica no Irã, eles lançaram, com
seus próprios recursos, um satélite artificial. A Índia,
com cinquenta anos de república, não lançou apenas
um satélite à Terra, lançou um satélite à Lua. Não dá
para dizermos que nossa República, nesses cinquenta anos, apesar de tudo o que a gente fez, foi uma
república que demonstrou, que se transformou numa
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república como se deseja para exprimir de fato o que
significa uma república.
Quando tínhamos o Império, as pessoas nasciam
sabendo se iriam fazer parte de uma aristocracia ou se
continuariam como parte de uma plebe. Será que isso
mudou suficientemente nesses 120 anos? Mas, hoje,
quando nasce uma criança neste País, ressalvadas
as raras exceções de um supertalento ou de alguma
supersorte, ela sabe, ou seus pais, que ela vai fazer
parte, depois, de uma aristocracia, ou que vai continuar
como parte de uma plebe. A República não mudou a
divisão de classes que o País atravessa. A República,
em 120 anos, manteve a realidade do país com a maior
concentração de renda em todo o Planeta. Que República é essa em que a concentração de renda se dá
de uma forma mais brutal do que as monarquias que
existem hoje? Porque se pegarmos os países escandinavos, que ainda têm seus reis e rainhas, se pegarmos
a Inglaterra, que tem sua rainha hoje, vamos ver que a
distribuição de renda é muito mais republicana do que
a divisão e distribuição da renda no Brasil.
Somos um país que, 120 anos depois da Proclamação da República, apesar de tudo o que a gente
fez, e não podemos negar, somos um país mais aristocratizado do que os países monárquicos dos dias
de hoje.
E se olharmos esta Casa? Até que ponto esses
120 anos trouxe ao Senado o espírito republicano que
deveríamos esperar? Comecemos, Senador Mesquita, pelo tratamento que fazemos uns aos outros: 120
anos depois da proclamação da República, aqui ainda
nos tratamos de nobres Senadores. Não nos tratamos
de cidadãos Senadores, de cidadãs Senadoras; não
nos tratamos assim. Eu não falo de companheiros Senadores porque essa é uma relação mais específica,
seja de amizade, seja de identidade ideológica. Mas
“cidadãos Senadores”, este deveria ser o nome para
os Senadores de uma república. Cento e vinte anos,
e não conseguimos nos tratar como cidadãos; cento e
vinte anos, e ainda nos tratamos, como no tempo do
Império, por nobres, excelências; cento e vinte anos
do advento da República, e este Senado ainda está
distante do povo. Até na roupa, Senador, nós nos diferenciamos do povo.
E nas escolas? Nossos filhos não estudam nas
escolas onde estudam os filhos do povo. Que República é essa que tem uma escola para uma parte da
população e uma escola completamente diferente para
a outra parte da população?
Volto a comparar: as Monarquias européias são
muito mais republicanas na qualidade da escola para
o povo, comparada com a qualidade da escola para
os ricos e os aristocratas, do que o Brasil. O prínci-
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pe inglês estuda em uma escola muito mais parecida
com a escola de um operário inglês do que no Brasil.
O filho da parcela rica estuda comparadamente com
a escola do filho dos trabalhadores.
Cento e vinte anos de República e não conseguimos dar os passos necessários para republicanizarmos
a fonte da República, que é a escola. É aí que se fabrica
a República. A República não se fabrica aumentando
o Produto Interno Bruto. Muitas ditaduras tiveram Produtos Internos Brutos altíssimos. As Monarquias têm
Produtos Internos Brutos. A República é fabricada na
escola. E a nossa escola não fabrica o mundo republicano. Primeiro, porque ela é desigual. Não há República sendo fabricada num país cuja escola é desigual,
conforme a classe da população.
Podemos, sim, tolerar a desigualdade na educação de cada indivíduo por causa do seu talento,
da sua persistência, do seu esforço, e isso dentro de
uma República. Mas ter escola diferente conforme o
nascimento, não é República.
Não é República um país onde o filho do eleito
estuda numa escola diferente do filho do eleitor. Nem
nas Monarquias britânicas, nas Monarquias européias,
em geral, temos essa desigualdade entre a escola de
uns e a de outros.
E que dizer da alfabetização? No dia 15 de novembro de 1889, quando Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Rui Barbosa e tantos outros disseram:
“Basta de império! Façamos deste país uma República!”, havia 6,5 milhões de analfabetos. Hoje, 120 anos
depois, temos 13, 16 milhões. Dobramos. Dobramos o
número de analfabetos adultos durante os 120 anos
da República. E não venham me dizer que isso não
importa porque a percentagem diminuiu.
Que República é essa em que se mede por percentagem de analfabetos, e não pela abolição do
analfabetismo?
Sabemos que foi um período muito curto entre a
abolição da escravidão – ainda durante a Monarquia
– e a proclamação da República. Senador Mesquita,
eu temo que se o Imperador D. Pedro II, através da
Princesa Isabel, em plena Monarquia, não tivesse
acabado com a escravidão, a República teria mantido
a escravidão por muito tempo. Como aliás manteve a
República americana a escravidão por quase 100 anos
depois de se implantar.
Que República é essa em que a nossa Casa se
distancia tanto do povo? Nós temos não só escolas
para nossos filhos diferentes das escolas dos filhos dos
pobres como também um sistema de saúde que nos
atende que nada tem a ver com o sistema de saúde
que atende o povo brasileiro.
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Que República é essa? Isso pode acontecer nos
países aristocráticos, onde os filhos da aristocracia têm
uma saúde, os filhos da plebe têm outra saúde. Mas
numa República não é admissível que a gente tenha
essa desigualdade no acesso à saúde. Uma República
pode conviver, sim, com desigualdade na distribuição
da renda, não sendo campeã de distribuição de renda.
Pode, sim, ser. Aliás, numa República, onde houver
liberdade, necessariamente a renda não será igual.
Mas a renda desigual depende do talento, depende da
luta, do esforço, do trabalho, da persistência, e não do
nascimento. A desigualdade de renda por nascimento
é uma característica das Monarquias, das aristocracias, não das Repúblicas. Numa República, ao nascer,
a criança tem que ser igual no direito à vida, ao futuro
que ela tem, independente da cor dos seus pais, do
lugar onde elas vivem e da renda de suas famílias.
Será que é República o Brasil se olharmos o nosso País na ótica das crianças? Claro que não somos
uma República. Nós, 120 anos depois da Proclamação da República, precisamos fabricar a República. Na
verdade, o que se fez em 15 de novembro de 1889 foi
fazer o Brasil grávido da República. Mas nós não demos o passo mais importante de colocar na luz a República brasileira. Não fizemos o parto da República.
Talvez até porque foi tão pacífico o processo que não
houve, na realidade, um parto de um novo sistema.
Nós tivemos apenas a germinação, a inseminação, o
primeiro passo, o início do que seria a República que
não completamos ainda.
É por isso, Senador Mesquita, que tento hoje trazer aqui a idéia para o Presidente que acaba de assumir
a Presidência, o Senador José Sarney, que ele defina o
ano de 2009, em que ele será Presidente, como o ano
de reflexão sobre a República que completa 120 anos,
do ponto de vista do regime político, mas não completa nem um ano do ponto de vista social, do ponto de
vista educacional, do ponto de vista das condições do
povo, do ponto de vista da igualdade de direitos, que
é a definição mais precisa de uma República. República, palavra que vem da causa do povo, tem como
definição melhor de todas os direitos iguais.
Quero deixar aqui a proposta à nova Mesa, ao
Presidente Sarney que tentemos fazer, nestes poucos
dias que durarão este ano e o próximo, tentemos fazer
aqui uma reflexão sobre o que deu errado na transformação do Império em uma República. Onde foi que
nós erramos que não conseguimos fazer com que o
grito “Viva a República!” se transformasse em uma
República viva. Os republicanos daqueles dias gritaram “Viva a República!”, mas não fizeram a República
viva, porque a República, para ser viva, ela nascerá
na escola igual e de qualidade para todos, ela nascerá
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em um regime que seja democrático. E dos nossos120
anos de República, nós tivemos pelo menos 36 anos
de ditadura, e já temos 20 anos de medidas provisórias que, muitas vezes, são muito parecidas; não diria
uma irmã siamesa, eu diria uma prima da ditadura na
maneira como ela é praticada.
Nós precisamos neste ano fazer o que não fizemos, e eu propus no ano passado, que era uma reflexão sobre como completar a escravidão livre dela no
Brasil, como completarmos a abolição depois de 120
anos de concedida. Cento e vinte anos, tivemos no ano
passado de comemoração da abolição, uma abolição
tão incompleta quanto é incompleta a República que
começamos a comemorar agora.
Eu deixo aqui essa proposta e o senhor, como
Presidente, eu gostaria que encaminhasse, de que
usemos estes próximos dias, usemos os meses que
vão até dezembro deste ano, para que esta Casa reflita como sermos um Senado republicano e não um
Senado aristocrático como a gente continua a ser e
como, sendo um Senado republicano, podemos ajudar
a completar a República. Como é que nós podemos
daqui, como fizemos na abolição e não fizemos na República. Nós até fizemos na democratização, mas não
na republicanização, como dizia, sim, aqui o Senador
Jefferson Péres nas suas propostas.
Está em tempo ainda, até porque um país sempre tem tempo. Mas será uma vergonha que não seja
a nossa geração, que seja a geração de Senadores
quando aqui estiverem comemorando 150 anos de
República ou quando estiverem comemorando 200
anos de República. Seria uma vergonha para nós que
só eles, lá adiante, comecem a tomar as medidas necessárias para completar a República.
Vamos fazer com que nesses 120 anos a gente
descubra como fazer a República viva, continuando
aquilo que lá atrás alguns fizeram quando gritaram
“Viva a República!”. Cento e vinte anos é o tempo suficiente para completar os gestos de alguns dos nossos
anteriores. Vamos fazer isso.
E fica a proposta: que o Presidente Sarney, que
a Mesa nova do Senado que acaba de assumir, depois
de um processo eleitoral em que houve, sim, grandes
debates, que faça algum esforço para sermos um Senado republicano, para sermos um Senado que construa a República brasileira.
Eu não vou concluir dizendo como toda a praxe
diz, não vou concluir dizendo “Viva a República!”. Não
merece ainda esse grito, seria cínico eu gritar “Viva a
República!” se ela ainda não existe plenamente. Eu
concluo gritando ”Que a República Viva!”, graças aos
gestos que possamos tomar aqui.
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E triste desta geração de Senadores, de Líderes,
se deixarmos isso para as próximas gerações.
Vamos aproveitar esse momento de 120 anos.
Vamos aproveitar essa data. Vamos aproveitar esse
simbolismo, para despertarmos e fazermos do Sena-
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do uma Casa republicana, a serviço de uma República viva.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, projetos recebidos da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00469

00470

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00471

00472

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00473

00474

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00475

00476

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00477

00478

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00479

00480

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00481

00482

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00483

00484

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00485

00486

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00487

00488

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00489

00490

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00491

00492

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00493

00494

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00495

00496

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00497

00498

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00499

00500

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00501

00502

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00503

00504

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00505

00506

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00507

00508

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00509

00510

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00511

00512

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00513

00514

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00515

00516

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00517

00518

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00519

00520

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00521

00522

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00523

00524

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00525

00526

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00527

00528

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00529

00530

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00531

00532

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00533

00534

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00535

00536

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00537

00538

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00539

00540

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00541

00542

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00543

00544

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00545

00546

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00547

00548

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00549

00550

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00551

00552

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00553

00554

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00555

00556

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00557

00558

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00559

00560

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00561

00562

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00563

00564

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00565

00566

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00567

00568

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00569

00570

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00571

00572

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00573

00574

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00575

00576

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00577

00578

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00579

00580

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00581

00582

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00583

00584

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00585

00586

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00587

00588

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00589

00590

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00591

00592

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00593

00594

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00595

00596

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00597

00598

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00599

00600

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00601

00602

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00603

00604

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00605

00606

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00607

00608

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00609

00610

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00611

00612

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00613

00614

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00615

00616

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00617

00618

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00619

00620

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00621

00622

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00623

00624

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00625

00626

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00627

00628

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00629

00630

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00631

00632

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00633

00634

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00635

00636

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00637

00638

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00639

00640

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00641

00642

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00643

00644

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00645

00646

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00647

00648

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00649

00650

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00651

00652

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00653

00654

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00655

00656

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00657

00658

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00659

00660

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00661

00662

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00663

00664

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00665

00666

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00667

00668

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00669

00670

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00671

00672

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00673

00674

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00675

00676

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00677

00678

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00679

00680

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00681

00682

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00683

00684

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00685

00686

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00687

00688

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00689

00690

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00691

00692

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00693

00694

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00695

00696

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00697

00698

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00699

00700

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00701

00702

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00703

00704

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00705

00706

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00707

00708

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00709

00710

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00711

00712

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00713

00714

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00715

00716

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00717

00718

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00719

00720

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00721

00722

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00723

00724

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00725

00726

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00727

00728

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00729

00730

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00731

00732

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00733

00734

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00735

00736

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00737

00738

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00739

00740

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00741

00742

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00743

00744

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00745

00746

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00747

00748

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00749

00750

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00751

00752

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00753

00754

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00755

00756

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00757

00758

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00759

00760

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00761

00762

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00763

00764

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00765

00766

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00767

00768

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs
1 a 58, de 2009, que acabam de ser lidos, tramitarão
com prazo determinado de quarenta e cinco dias, de
acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1,
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão

Fevereiro de 2009

apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, b, combinado com
o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00769

00770

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A mensagem que acaba de ser lida
vai à publicação.
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Sobre a mesa, mensagens que passo a ler.
São lidas as seguintes:

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00771

00772

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00773

00774

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00775

00776

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00777

00778

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00779

00780

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00781

00782

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00783

00784

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00785

00786

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00787

00788

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00789

00790

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00791

00792

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00793

00794

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00795

00796

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00797

00798

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu a Mensagem
nº 4, de 2009 (nº 16/2009, na origem), pela qual o
Presidente da República solicita seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor de
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até quarenta e um milhões de dólares dos Estados
Unidos da América, de principal, entre o Governo do
Estado do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial
do Programa de Modernização Fiscal do Estado do
Ceará – Profisco Ce.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
É a seguinte a mensagem recebida:
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00799

00800

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00801

00802

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00803

00804

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00805

00806

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00807

00808

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00809

00810

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00811

00812

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00813

00814

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00815

00816

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00817

00818

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00819

00820

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00821

00822

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00823

00824

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00825

00826

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00827

00828

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00829

00830

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00831

00832

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00833

00834

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00835

00836

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00837

00838

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00839

00840

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00841

00842

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00843

00844

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00845

00846

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00847

00848

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00849

00850

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00851

00852

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00853

00854

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00855

00856

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00857

00858

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00859

00860

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00861

00862

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00863

00864

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00865

00866

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00867

00868

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00869

00870

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00871

00872

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00873

00874

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00875

00876

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00877

00878

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00879

00880

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00881

00882

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00883

00884

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00885

00886

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00887

00888

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00889

00890

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00891

00892

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00893

00894

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00895

00896

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00897

00898

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00899

00900

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00901

00902

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00903

00904

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00905

00906

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00907

00908

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00909

00910

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00911

00912

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00913

00914

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00915

00916

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00917

00918

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00919

00920

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00921

00922

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00923

00924

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00925

00926

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00927

00928

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00929

00930

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00931

00932

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00933

00934

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, mensagem que passo
a ler.

Sábado 7

É lida a seguinte:

00935

00936

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00937

00938

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00939

00940

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Fevereiro de 2009

Fevereiro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 7

00941

00942

Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Com referência à Mensagem nº 5, de
2009, que acaba de ser lida, a Presidência comunica
ao Plenário que a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em regime de urgência, tendo em
vista o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de junho
de 1995, que preceitua: “O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo,
mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a
contar do seu recebimento.”
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, mensagens que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 6, de 2007 (nº 1.015/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 36, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério da Educação, crédito especial no
valor de oitenta milhões, duzentos e quarenta e
nove mil, duzentos e setenta e cinco reais, para
os fins que especifica, e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 11.864, de
19 de dezembro de 2008;
– Nº 7, de 2009 (nº 1.016/2008, na origem), que abre
aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União, de diversos órgãos do Poder Executivo
e de Transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios, crédito suplementar no valor global
de sessenta e três milhões, duzentos e cinqüenta
mil, quinhentos e oitenta e nove reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, sancionado e transformado na Lei nº
11.865, de 19 de dezembro de 2008;
– N º 8, de 2009 (nº 1.017/2008, na origem), restituindo
autógrafos Fiscal da União, em favor do Ministério
da Defesa, crédito especial no valor de trezentos e
quarenta e um milhões, novecentos e trinta e um
mil reais, para os fins que especifica e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 11.866, de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 9, de 2009 (nº 1.018/2008, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 60, de 2008CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor do Ministério da Fazenda e de Operações
Oficiais de Crédito, crédito especial no valor global de nove milhões, trezentos e cinqüenta mil
reais, para os fins que especifica, sancionado e
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transformado na Lei nº 11.876, de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 10, de 2009 (nº 1.019/2008, na origem), restituindo
autógrafos Fiscal da União, em favor do Senado
Federal, crédito especial no valor de setenta e
cinco mil reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 11.868, de 19
de dezembro de 2008;
– Nº 11, de 2009 (nº 1.020/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 63, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
do Ministério Público da União, crédito especial
no valor de duzentos e cinqüenta e cinco mil e
duzentos reais, para o fim de especifica, sancionado e transformado na Lei nº 11.869, de 19 de
dezembro de 2008;
– Nº 12, de 2009 (nº 1.021/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 67, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
suplementar no valor de seiscentos e oitenta e
dois milhões, cento e cinqüenta e cinco mil e oitocentos e doze reais, sancionado e transformado
na Lei nº 11.870, de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 13, de 2009 (nº 1.022/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 71, de 2008 – CN,
que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da
Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura
e do Esporte, crédito suplementar no valor global de setecentos e sessenta e cinco milhões,
quatrocentos e oitenta e sete mil e dois reais,
sancionado e trasnsformado na Lei nº 11.871,
de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 14, de 2009 (nº 1.023/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 73, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento de Investimento para
2008, em favor de empresas estatais federais,
crédito suplementar no valor total de quinhentos
e nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e
setenta e seis reais e reduz o Orçamento de Investimento de diversaas empresas no valor global de um bilhão, duzentos e sessenta milhões,
trezentos e cinqüenta e três mil e duzentos e
dezessete reais, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.872, de
19 de dezembro de 2008;
– Nº 15, de 2009 (nº 1.024/2008, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 75, de 2008CN, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e do Desenvolvimento Agrário e
da Reserva de Contingência, crédito suplemen-
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tar no valor global de um bilhão, cinqüenta e
oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento
e noventa reais, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentáris vigente, sancionado
e transformado na Lei nº 11.873, de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 16, de 2009 (nº 1.025/2008, na origem), resituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 80, de 2008-CN,
que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério das
Cidades, crédito suplementar no valor de duzentos e cinqüenta milhões de reais, para reforço de
dotação constante da Lei Orçamentária vigente,
sancionado e transformado na Lei nº 11.874, de
19 de dezembro de 2008;
– Nº 17, de 2009 (nº 1.026/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 81, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento da Seguridade Social
da União, em favor do Ministério das Cidades,
crédito especial no valor de dezenove milhões
de reais, para o fim que especifica, sancionado
e transformado na Lei nº 11.875, de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 18, de 2009 (nº 1.027/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 86, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento de Investimentos para
2008 crédito especial no valor total de trinta e dois
milhões e quinhentos e setenta mil reais, em favor
da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero, para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.876, de
19 de dezembro de 2008;
– Nº 19, de 2009 (nº 1.029/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 181,
de 2008 (nº 4.322/2008, na Casa de origem, do
Deputado Virgílio Guimarães), que denomina Otto
de Lara Resende e Fernando Sabino os viadutos
que compõem o Complexo do Anel Rodoviário
de Belo Horizonte, localizados no Km 312, da
BR-262, sancionado e transformado na Lei nº
11.878, de 19 de dezembro de 2008;
– Nº 20, de 2009 (nº 1.036/2008, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 179, de 2008 (nº 940/2007, na Casa de origem), da Procuradoria-Geral da República, que
dispõe sobre a remuneração dos membros do
Conselho Nacional do Ministério Público, sancionado e transformado na Lei nº 11.883, de 23
de dezembro de 2008;
– Nº 21, de 2009 (nº 1.037/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 66, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e
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Gestão e das Cidades, crédito suplementar no
valor global de setenta e três milhões, setenta
e oito mil, setencentos e vinte e sete reais, para
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei
nº 11.884, de 23 de dezembro de 2008;
– Nº 22, de 2009 (nº 1.038/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 69, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento da Seguridade Social da
União, em favor do Ministério da Saúde, crédito
especial no valor de sete milhões, seiscentos
e setenta e oito mil, duzentos e quatorze reais,
para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 11.885, de 23 de dezembro
de 2008;
– Nº 23, de 2009 (nº 1.039/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 84, de 2008-CN,
que abre aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade
Social e de Investimento da União, em favor do
Senado Federal, das Justiças Federal, Eleitoral
e do Trabalho, da Presidência da República e do
Ministério Público da União, crédito especial no
valor global de cento e quarenta e dois milhões,
quinhentos e nove mil, quinhentos e setenta e
cinco reais, para os fins que especifica, e dá outras providências, sancionado e transformado na
Lei nº 11.886, de 23 de dezmbro de 2008;
– Nº 24, de 2009 (nº 1.040/2008, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 164, de 2008 (nº 3.674/2008, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB,
dispõe sobre sua estrutura, fontes de recursos
e aplicações e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 11.887, de 24 de
dezembro de 2008;
– Nº 25, de 2009 (nº 1.042/2008, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara
nº 13, de 2008 (nº 6.981/2006, na Casa de origem), do Deputado Zezéu Ribeiro), que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção
de habitação de interesse social e altera a Lei
nº 11.124, de 16 de junho de 2005, sancionado
e transformado na Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008;
– Nº 26, de 2009 (nº 1.046/2008, na origem), restituindo
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 177,
de 2008 (nº 3.775/2008, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que institui
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras
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providências, sancionado e transformado na Lei
nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008;
– Nº 27, de 2009 (nº 1.049/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 56, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito
especial no valor de vinte milhões, para o fim que
especifica, sancionado e transformado na Lei nº
11.894, de 29 de dezembro de 2008;
– Nº 28, de 2009 (nº 1.049/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 79, de 2008-CN,
que abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor
dos Ministérios do meio Ambiente, da Integração
Nacional, dos Transportes e de Operações Oficiais
de Crédito, crédito suplementar no valor global de
quatrocentos e noventa e cinco milhões, trezentos
e noventa e oito mil e trinta e quatro reais, para o
fim que especifica, sancionado e transformado na
Lei nº 11.895, de 29 de dezembro de 2008;
– Nº 29, de 2009 (nº 1.050/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 84-A, de 2008CN, quer abre ao Orçamento Fiscal da União, em
favor da Justiça Eleitoral e do Ministério Público
da União, crédito suplementar no valor global de
sete milhões, cento e cinqüenta e sete mil reais,
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na
Lei nº 1..896, de 29 de dezembro de 2008;
– Nº 30, de 2009 (nº 1.051/2008, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei nº 38, de 2008-CN,
que estima a receita e fixa a despesa da União
para o exercício financeiro de 2009, sancionado
e transformado na Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008;
– Nº 31, de 2009 (nº 7/2008, na origem), restituindo
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 28, de
2003 (nº 5.657/2001, na Casa de origem, do Deputado José Roberto Batochio), que acrescenta
dispositivo à Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994,
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, sancionado e transformado na Lei nº 11.902, de 12 de
janeiro de 2009;
– Nº 32, de 2009 (nº 19/2009, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 24,
de 2007 (nº 6.672/2002, na Casa de origem, da
Deputada Vanessa Grazziotin), que dispõe sobre
o rastreamento da produção e do consumo de
medicamentos por meio de tecnologia de captura, armazenamento e transmissão eletrônica
de dados, sancionado e transformado na Lei nº
11.903, de 14 de janeiro de 2009;
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– Nº 33, de 2009 (nº 24/2009, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 42,
de 2008 (nº 737/2007, na Casa de origem, do
Deputado Paulinho da Força), que institui o dia
Nacional do Auditor-Fiscal do Trabalho, sancionado e transformado na Lei nº 11.905, de 20 de
janeiro de 2009; e
– Nº 34, de 2009 (nº 25/2009, na origem), restituindo
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 191,
de 2008, (nº 3.951/2008, na Casa de origem), de
iniciativa do Presidente da República, que cria o
Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM, cria quatrocentos e vinte e cinco cargos efetivos do Plano
Especial de Cargos da Culura, cria Cargos em
Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Funções Gratificadas, no
âmbito do Poder Executivo Federal, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei
nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
As Mensagens nºs 6 a 34, de 2009, juntadas aos
processados das referidas matérias, vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida a seguinte:

MENSAGEM

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 35, de 2009 (nº 1.047/2008, na origem), de 4 do
corrente, restituindo autógrafos dp Projeto de Lei de
Conversão nº 32, de 2008, que abre crédito extraordinário em favor da Presidência da República e dos
Ministérios da Saúde, dos Transportes, da Defesa
e da Integração Nacional, no valor global de um
bilhão e seiscentos milhões de reais, para os fins
que especifica, proveniente da Medida Provisória
nº 448, de 2008, sancionado e transformado na Lei
nº 11.893, de 29 de dezembro de 2008.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Mensagem nº 35, de 2009, juntada
ao processado do Projeto de Lei de Conversão nº
32, de 2008, proveniente da Medida Provisória nº 448,
de 2008, vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11
da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo do projeto sancionado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, comunicações que
passo a ler.
São lidas as seguintes:
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Ofício nº 2/2009-GSGMJ
Brasília, 22 de janeiro de 2009
Senhor Presidente,
Como Membro da Representação Brasileira no
Parlamento do Mercosul, encaminho-lhe relatório de
viagem referente à IV Sessão Extraordinária do Parlamento do Mercosul, realizada no dia 18 de dezembro
de 2008, na cidade de Montevidéu, Uruguai.
Atenciosamente, – Senador Geraldo Mesquita
Júnior, PMDB-AC.
RELATÓRIO DE VIAGEM
IV SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO PARLAMENTO DO MERCOSUL
MONTEVIDÉU, 18 DE DEZEMBRO DE 2008
Realizou-se, em 18 de dezembro de 2008, a IV
Sessão Extraordinária do Parlamento do Mercosul, em
Montevidéu, República Oriental do Uruguai.
A delegação brasileira foi composta pelos seguintes parlamentares: Senadores Romeu Tuma, Marisa
Serrano e Geraldo Mesquita Júnior. Deputados Dr.
Rosinha, Renato Molling, Cezar Schirmer, Germano
Bonow, José Paulo Tóffano, Celso Russomano, Waldir
Colatto e Leandro Sampaio.
18 de dezembro, quinta-feira
Às 8h teve início, no Hotel N. H. Columbia, café da
manhã de trabalho, oferecido pela Delegação Brasileira
junto à Aladi e ao Mercosul, presidido pelo Presidente do Parlamento, Deputado Dr. Rosinha. O Ministro
Humberto Brito, na ausência do Embaixador Regis
Arslanian, relatou os principais avanços nas negociações do Mercosul, destacando os pontos aprovados na
reunião do Conselho do Mercado Comum, realizada
nos dias 15 e 16 de dezembro de 2008, na Costa do
Sauípe, no Estado da Bahia, Brasil.
O Deputado Dr. Rosinha mencionou a declaração
aprovada pelos quatro governos, a qual faz referência à
proporcionalidade no parlamento, e acrescentou como
meta, sua aprovação até 30 de junho próximo.
A reunião foi encerrada às 9h.
Em seguida, os membros da representação brasileira dirigiram-se ao Edifício Mercosul, onde foram
realizadas as reuniões de comissões do Parlamento do
Mercosul e o seminário “As Cooperativas, instrumentos
para construir integração. Harmonização legal, o Estatuto Cooperativo e a Recomendação 193, da OIT”.
Ocorreram, simultaneamente, as reuniões da
Comissão da Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia
e Esportes; da Comissão Especial de Diagnóstico e
Estado de Situação do Mercosul; da Comissão de Assuntos Internacionais; e da Mesa Diretora.
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Às 15h teve início a IV Sessão Extraordinária do
Parlamento do Mercosul, com palavras da Parlamentar Ivonne Baki, Presidente do Parlamento Andino.
Em seguida, foi debatida a proposta de disposição
que estabelece o Regimento do Observatório da Democracia do Parlamento do Mercosul, não tendo sido,
entretanto, aprovada, pela falta do quorum requerido.
Foi aprovada a disposição que prorroga o prazo do
Grupo de Trabalho Paraguai-Brasil, criado pela Disposição nº 36/2008.
O Parlamento do Mercosul votou favoravelmente
sobre seu apoio e participação no próximo Fórum Social Mundial, a realizar-se no começo de 2009.
Ao final da sessão, o Presidente do Parlamento,
Parlamentar Dr. Rosinha, apresentou as suas despedidas como Presidente pró tempore e anunciou a realização da sessão preparatória, prevista para o dia
9 de fevereiro de 2009, para o próximo subperíodo
parlamentar, quando será eleita nova Mesa Diretora.
Todas as delegações presentes fizeram uso da palavra
para agradecer ao presidente e enaltecer sua atuação
frente ao Parlamento do Mercosul.
A reunião foi encerrada às 18h.
Ofício Nº 27/2009-GSSZ
Brasília, 4 de fevereiro de 2009
Senhor Presidente,
Tendo em vista compromissos parlamentares
inadiáveis que sobrevieram à comunicação sobre a
minha presença na reunião do Mercosul, em Montevidéu, Uruguai, no período de 8 a 11 deste mês de
fevereiro, e que, agora, me impedem comparecer ao
evento, solicito seja tornado sem efeito o respectivo
Requerimento de comunicação.
Ao ensejo, reitero os protestos de elevada estima.
Atenciosamente, – Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os expedientes que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu os Recursos nºs 1 e 2, de 2009, interpostos no prazo regimental, no sentido de que sejam
apreciadas pelo Plenário as seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que altera
a Lei nº 9.394, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação infantil e
no ensino fundamental, e
– Projeto de Lei do Senado nº 542, de 2007, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera a
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Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, para dispor sobre
os serviços de atendimento personalizado ao
consumidor, realizados por meios eletrônicos,
fac-símile, correio de voz, internet e outras formas de Serviço de Atendimento ao Consumidor
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(SACs) ou Centrais de Atendimento Telefônico
(call centers).
As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos
do art. 235, II, c, do Regimento Interno.
São os seguintes os recursos recebidos:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Esgotou-se no dia 3 do corrente o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem
que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado
nº 323, de 2007, de autoria do Senador Pedro Simon,
que dá nova redação a dispositivos do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941, objetivando fornecer
aos juízes, promotores e autoridades policiais instrumentos jurídicos mais eficientes na recuperação dos
bens provenientes de atividades criminosas.
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
a matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) –Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 461,
de 2008, de autoria do Senador Raimundo Colombo,
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que determina extraordinariamente que seja realizado um concurso especial da mega-sena e dá outras
providências. (Destinado às vítimas das enchentes do
Estado de Santa Catarina).
Tendo sido aprovada em apreciação terminativa
pela Comissão de Assuntos Econômicos, a matéria
vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 110, de 2003, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, que altera a Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
no sentido de exigir o porte da Carteira Nacional de
Habilitação para a condução de veículos nas rodovias
e estradas.
Ao Projeto foi oferecida uma emenda que passo a ler.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A matéria volta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Encerrou-se, no dia 2 do corrente, o
prazo para apresentação de emendas às seguintes
matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2008 (nº
1.245/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do Pescador, a ser comemorado na data
de 29 de junho; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 73, de 2008 (nº
1.300/2003, na Casa de origem, do Deputado
Lobbe Neto), que institui o Dia Nacional do Desafio.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1,
de 2009 (nº 121/2008, na origem), do Banco Central
do Brasil, encaminhando, nos termos do inciso II do
art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das
emissões do real referente ao mês de novembro de
2008, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu do Ministério da
Fazenda o Aviso nº 2, de 2009 (nº 19/2009, na origem),
informando, nos termos do art. 4º da Resolução nº 20, de
2004, do Senado Federal, que o Tesouro Nacional não
realizou emissões externas de títulos da República, no
período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2008,
O expediente, juntado ao processado da referida
Resolução, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 3, de
2009 (nº 31/2009, na origem), de 26 de janeiro último,
do Ministro da Fazenda, encaminhando, nos termos
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado
Federal, o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta, no
mês de dezembro de 2008, a tabela demonstrativa da
Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do Distrito
Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida
e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
O Ministro esclarece, ainda, que os dados relativos
às dívidas consolidadas foram extraídos dos Relatórios
de Gestão Fiscal elaborados pelos entes da Federação, em cumprimento ao art. 54 da Lei Complementar
nº 101, de 2000.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Aviso nº 4, de
2009 (nº 3/2009, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 28/2009,
proferido nos autos do processo nº TC 028.935/2008-4,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentaram, referente ao controle da legalidade, legitimidade
e economicidade dos atos praticados com base nas
Medidas Provisórias nºs 442 e 443, de 2008, em especial por meio do acompanhamento junto ao Banco
Central do Brasil, Banco do Brasil e à Caixa Econômica
Federal, acerca da implementação dessas medidas e
de outras que vierem a ser adotadas.
Cópia do expediente será anexada nos processados das Medidas Provisórias nºs 442 e 443, de 2008.
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, avisos do Tribunal de
Contas da União que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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contratar operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor de até
€13.293.588,91 (treze milhões, duzentos e noventa e
três mil, quinhentos e oitenta e oito euros e noventa e
um centavos)”, com o Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) da República Federal da Alemanha, destinada
a financiar, parcialmente, o ‘Projeto Complexo São
Bernardo – Tranche 1’, e a recomendação para que o
TCU proceda ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.365/2008-1, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Presidência.
Aviso nº 1.333-GP/TCU
Brasília, 23 de dezembro de 2008
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.034 (SF), de 18-12-2008, mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo
da Resolução nº 44, de 2008 (SF), que, “Autoriza o
Estado do Acre a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)”, no valor
de até US$120,000,000.00 (cento e vinte milhões de
dólares norte-americanos)”, e a recomendação para
que o TCU proceda ao acompanhamento da aplicação
dos recursos decorrentes da operação de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o referido expediente, autuado no TCU como processo nº
TC-033.369/2008-0, foi remetido à Unidade Técnica competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Presidência.
Aviso nº 1.334-GP/TCU

Aviso nº 1.332-GP/TCU
Brasília, 23 de dezembro de 2008

Brasília, 23 de dezembro de 2008

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.036 (SF), de 18-12-2008, mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo
da Resolução n° 45, de 2008 (SF), que, “Autoriza as
Centrais Elétricas Brasileiras S.A (ELETROBRÁS), a

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.031 (SF), de 18-12-2008, mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo
da Resolução nº 43, de 2008 (SF), que, “Autoriza a
República Federativa do Brasil a conceder garantia
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ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), para contratar operação de crédito
externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$1,000,000.000.00 (um
bilhão de dólares norte-americanos)”, cujos recursos
destinam-se ao financiamento do ‘Programa BNDES
de Crédito Multissetorial de Apoio às Micro, Pequenas
e Médias Empresas – Terceira Etapa do Convênio de
Linha de Crédito Condicional (CCLIP)’, e a recomendação para que o TCU proceda ao acompanhamento
da aplicação dos recursos decorrentes da operação
de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.332/2008-0, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Presidência.
Aviso nº 1.335-GP/TCU
Brasília, 23 de dezembro de 2008
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.029 (SF), de 18-12-2008, mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo da
Resolução nº 42, de 2008 (SF), que, “Autoriza o Estado
de Sergipe, a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de
até US$20,800,000.00 (vinte milhões e oitocentos mil
dólares norte-americanos)”, e a recomendação para
que o TCU proceda ao acompanhamento da aplicação
dos recursos decorrentes da operação de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033330/2008-6, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Presidência.
Aviso nº 1.336-GP/TCU
Brasília, 23 de dezembro de 2008
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.026 (SF), de 18-12-2008, me-
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diante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo
da Resolução nº 41, de 2008 (SF), que, “Autoriza o
Município de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$56,700,000.00 (cinqüenta e seis
milhões e setecentos mil dólares norte-americanos)”,
cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial
do “Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns”,
e a recomendação para que o TCU proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da
operação de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-033.329/2008-5, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, na Presidência.
Aviso nº 1.337 - GP/TCU
Brasília, 23 de dezembro de 2008.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2023 (SF), de 18-12-2008,
mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo da Resolução n° 40, de 2008 (SF), que, “Autoriza o Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, junto ao Fundo Financeiro para o
Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), no valor de até US$ 3,217,500.00 (três milhões, duzentos
e dezessete mil e quinhentos dólares norte-americanos)”, cujos recursos destinam-se ao financiamento
adicional “Projeto de melhoria e expansão da InfraEstrutura Urbana de Corumbá - Projeto Curupah”, e
a recomendação para que o TCU proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-033.367/2008-6, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, no exercício da Presidência.
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Aviso n° 1.338 -GP/TCU
Brasília, 23 de dezembro de 2008.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 2039 (SF), de 18-12-2008,
mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo da Resolução n° 46, de 2008 (SF), que, “Autoriza o Município de Belém, Estado do Pará, a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$ 68,750,000.00 (sessenta
e oito milhões e setecentos e cinqüenta mil dólares
norte-americanos)”, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do ‘Programa de Saneamento
da Bacia da Estrada Nova (Promaben)”’, e a recomendação para que o TCU proceda ao acompanhamento
da aplicação dos recursos decorrentes da operação
de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-033.366/2008-9, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, no exercício da Presidência.
Aviso n° 1.348 -GP/TCU
Brasília, 26 de dezembro de 2008.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 2086 (SF), de 23-12-2008, mediante o qual Vossa Excelência encaminha autógrafo
da Resolução n° 49, de 2008 (SF), que “Autoriza o Estado do Pará a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, junto à Cooperação Andina de
Fomento (CAF), no valor de até US$ 85,000,000.00
(oitenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
cujos recursos destinam-se ao financiamento adicional
do ‘Programa de Infra-Estrutura Rodoviária do Pará’,
com a recomendação para que o TCU proceda ao
acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-033,438/2008-0, foi remetido à Unidade Técnica
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competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, no exercício da Presidência
Aviso n° 1.349 -GP/TCU
Brasília, 26 de dezembro de 2008.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício n° 2091 (SF), de 23-12-2008,
mediante o qual Vossa Excelência encaminha cópia
do Requerimento n° 1.352, de 2008, de autoria do
Senador Mazarildo Cavalcanti, por meio do qual foi
solicitado ao TCU informações “Sobre o resultado da
análise das contas e repasses de recursos da FUNASA
ao Conselho Indígena de Roraima - CIR, no período
de 1999 a 2008”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-033.440/2008-8, foi remetido à Unidade Técnica
competente desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Raimundo Carreiro, no exercício da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, aviso do Presidente do
Tribunal de Contas da União que passo a ler.
É lido o seguinte:
– Aviso nº 1, de 2009-CN (nº 27-Seses/TCU-Plenário),
do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão nº 62, de 2009TCU (Plenário), bem como do Relatório e do Voto
que o fundamentaram relativo a obras que vêm
sendo executadas no Porto de Itaqui, no Estado
do Maranhão (TC 014.936/2007-1).
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O expediente lido retorna à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, projetos recebidos da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os projetos que acabam de ser lidos
vão às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/1,
de 2009, (nº 85/2008, na origem), do Supremo Tribunal
Federal, encaminhando, para os fins previstos no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do acórdão
proferido por aquela Corte, nos autos da Repercussão
Geral por Questão de Ordem em Recurso Extraordinário nº 585235, da certidão de trânsito em julgado, que
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência do Tribunal acerca
da inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei
nº 9.718, de 1998 e negou provimento ao recurso da
Fazenda Nacional.
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Of. SGM/P nº 1.528/08
Brasília, 30 de dezembro de 2008
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da
Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor Djalma Vando Berger, nome parlamentar Djalma
Berger (PSB/SC), em 29 de dezembro de 2008, nos
termos do artigo 54, inciso II, alínea d, da CF, combinado com os arts. 238, inciso II e 239, caput, do RICD,
publicada no Suplemento ao Diário da Câmara dos
Deputados nº 220, de 30 de dezembro do corrente,
exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presidente
da Câmara dos Deputados.

O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/2,
de 2009 (nº 490/2008, na origem), do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
encaminhando o Ofício nº 93, de 2008, do Ministério
Público do Estado do Piauí, contendo documentação
supostamente comprobatória de casos de tortura de
presos na cidade de Picos – PI.
A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, nos termos do art. 409 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, ofícios do Presidente
da Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:

Of. SGM/P nº 18/09
Brasília, 8 de janeiro de 2009
Assunto: Renúncia ao Mandato Parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a Declaração da
Renúncia ao mandato de Deputado Federal do Senhor
Francineto Luz de Aguiar, nome parlamentar Frank
Aguiar (PTB/SP), em 29 de dezembro de 2008, nos
termos do artigo 54, inciso II, alínea d, da CF, combinado com os arts. 238, inciso II e 239, caput, do
RICD, publicada no Suplemento ao Diário da Câmara
dos Deputados nº 220, de 30 de dezembro de 2008,
exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presidente
da Câmara dos Deputados.:
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Ofício nº 26/2009-SGM-P
Brasília, 14 de janeiro de 2009
Assunto: Renúncia ao mandato parlamentar
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a declaração da
renúncia à suplência ao mandato de deputado federal,
do Senhor Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior, em 6
de janeiro de 2009, nos termos dos arts. 54, inciso II,
alínea d; 73, § 3º; e 95, parágrafo único, inciso III, todos
da CF, combinado com os arts. 238, inciso II, e 239,
caput, do RICD, publicada no Suplemento ao Diário
da Câmara dos Deputados nº 4, de 8 de janeiro de
2009, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presidente
da Câmara dos Deputados.
Ofício nº 29/2009-SGM-P
Brasília, 14 de janeiro de 2009
Assunto: Renúncia ao mandato parlamentar
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Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a declaração da
renúncia à suplência ao mandato de deputado federal,
do Senhor Cezar Augusto Schirmer, em 6 de janeiro
de 2009, nos termos dos arts. 54, inciso II, alínea d,
da CF, combinado com os arts. 238, inciso II, e 239,
caput, do RICD, publicada no Suplemento ao Diário
da Câmara dos Deputados nº 3, de 7 de janeiro de
2009, exemplar em anexo.
Atenciosamente, – Arlindo Chinaglia, Presidente
da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os ofícios que acabam de ser lidos
vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício do Procurador de Assistência Judiciária do DF que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
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Sobre a mesa, ofício do Presidente da Câmara
Municipal de Diadema que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação e será juntado ao processado do Projeto
de Lei do Senado nº 188, de 2007.
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São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os ofícios que acabam de ser lidos
vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.

Sábado 7

nas rodovias transferidas a entes da Federação, e dá
outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art 2º da Resolução
nº 1, de 2002 – CN, está assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

É lido o seguinte:

SENADORES
Titulares

Of. nº 877/08/PS-GSE

Assunto: Envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprovadas as Emendas de n°s 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, oferecidas
por essa Casa ao Projeto de Lei n° 2.084, de 1991, da
Câmara dos Deputados, que “Dispõe sobre a profissão
de Bombeiro Civil e dá outras providências.”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada á
sanção.
Atenciosamente, – Deputado OSMAR SERRAGLIO, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação e será juntado ao processado do Projeto
de Lei da Câmara nº 30, de 1995.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:

Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Brasília, 19 de dezembro de 2008.

COMUNICAÇÃO Nº

00991

José Agripino (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Mário Couto (PSDB)
Kátia Abreu (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)
Heráclito Fortes (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Gilvam Borges (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)
Leomar Quintanilha (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PCdoB//PRB)
Aloizio Mercadante (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR)
Marcelo Crivella (PRB)
Antonio Carlos Valadares (PSB) 3.Ideli Salvatti (PT)
PTB
Gim Argello

Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias
, DE 2009

Comunico ao Presidente do Senado, que não
poderei comparecer à Sessão Plenária do Parlamento MERCOSUL, que se realizará na cidade de Montevidéu – Uruguai, entre os dias 8 e 11 de fevereiro
de 2009, tendo em vista compromisso legislativos no
Senado Federal.
Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2009. –
Senador Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O expediente que acaba de ser lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Senhor Presidente da República
adotou, em 24 de dezembro de 2008, e publicou no
dia 26 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº
452, de 2009, que “dá nova redação à Lei nº 11.887,
de 24 de dezembro de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho
de 2006, que autoriza o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT a executar obras

Patrícia Saboya
PSOL*

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

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Maurício Rands (PT)
Edinho Bez (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Beto Faro(PT)
Luciano Castro (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
José Carlos Araújo (PR)
Hugo Leal (PSC)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado (DEM)
Antonio C. Magalhães Neto (DEM)Moreira Mendes (PPS)
Alexandre Silveira(PPS)
Bruno Rodrigues (PSDB)
Bruno Araújo (PSDB)
José Carlos Aleluia (DEM)

00992
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Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PCdoB//PRB)

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

Ana Arraes (PSB)
Vieira da Cunha (PDT)
*PRB

Léo Vivas
*

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: 26-12-2008
– Designação da Comissão: 3-2-2009(SF)
– Instalação da Comissão: Emendas: até 7-2-2009 (6
dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2009 a 15-2-2009(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2009
– Prazo na CD: de 16-2-2009 a 1º-3-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º-3-2009
– Prazo no SF: de 2-3-2009 a 15-3-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15-3-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 16-3-2009 a 18-3-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-4-2009
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Senhor Presidente da República adotou, em 22 de janeiro de 2009, e publicou no dia 23 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 453, de
2009, que “constitui fonte adicional de recursos para
ampliação de limites operacionais do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e
dá outras providências.”
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art 2º da Resolução
nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

José Agripino (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Mário Couto (PSDB)
Kátia Abreu (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)
Heráclito Fortes (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Gilvam Borges (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Leomar Quintanilha (PMDB)
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Aloizio Mercadante (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR)
Marcelo Crivella (PRB)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
PTB
Gim Argello

Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

Patrícia Saboya
PSOL*

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

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco
(PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Maurício Rands (PT)
Edinho Bez (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Beto Faro(PT)
Luciano Castro (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
José Carlos Araújo (PR)
Hugo Leal (PSC)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado (DEM)
Antonio Carlos Magalhães Neto(DEM) Moreira Mendes (PPS)
Cezar Silvestri(PPS)
Bruno Rodrigues (PSDB)
Bruno Araújo (PSDB)
José Carlos Aleluia (DEM)
Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Fábio Faria (PMN)
Márcio França (PSB)

Ana Arraes (PSB)
Vieira da Cunha (PDT)
PV*

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

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: 23-1-2009
– Designação da Comissão: 3-2-2009(SF)
– Instalação da Comissão: Emendas: até 7-2-2009 (6
dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2009 a 15-2-2009(14º
dia)
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– Remessa do processo à CD: 15-2-2009
– Prazo na CD: de 16-2-2009 a 1º-3-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º-3-2009
– Prazo no SF: de 2-3-2009 a 15-3-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15-3-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 16-3-2009 a 18-3-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-4-2009
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Senhor Presidente da República
adotou, em 28 de janeiro de 2009, e publicou no dia
29 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº
454, de 2009, que “dá nova redação aos arts. 2º, 3º e
4º da Lei nº 10.304, de 5 de novembro de 2001, que
transfere ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União”.
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art 2º da Resolução
nº 1, de 2002 – CN, está assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Titulares

Suplentes

Bloco
(PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Maurício Rands (PT)
Edinho Bez (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Beto Faro(PT)
Luciano Castro (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
José Carlos Araújo (PR)
Hugo Leal (PSC)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Bloco
(PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado (DEM)
Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM) Arnaldo Jardim (PPS)
Moreira Mendes (PPS)
Bruno Rodrigues (PSDB)
Bruno Araújo (PSDB)
José Carlos Aleluia (DEM)
Bloco
(PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Fábio Faria (PMN)
Márcio França (PSB)

Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)
Alvaro Dias (PSDB)
Heráclito Fortes (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Gilvam Borges (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Leomar Quintanilha (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PCdoB//PRB)
Aloizio Mercadante (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR)
Marcelo Crivella (PRB)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
PTB
Sérgio Zambiasi
PDT
Osmar Dias

Ana Arraes (PSB)
Vieira da Cunha (PDT)
PSOL*

Titulares

Gim Argello

00993

DEPUTADOS

SENADORES

José Agripino (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Mário Couto (PSDB)
Kátia Abreu (DEM)
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Patrícia Saboya
PSOL*

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

Luciana Genro

Ivan Valente

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

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: 29-1-2009
– Designação da Comissão: 3-2-2009(SF)
– Instalação da Comissão: -Emendas: até 7-2-2009
(6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2009 a 15-2-2009(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2009
– Prazo na CD: de 16-2-2009 a 1º-3-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º-3-2009
– Prazo no SF: de 2-3-2009 a 15-3-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15-3-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 16-3-2009 a 18-3-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-4-2009
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Senhor Presidente da República adotou, em 28 de janeiro de 2009, e publicou no dia 29 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 455, de

00994
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2009, que “dispõe sobre o atendimento da alimentação
escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica, altera a Lei nº 10.880, de
9 de junho de 2004, e dá outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art 2º da Resolução
nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Bloco
(PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado (DEM)
Antonio C. Magalhães Neto (DEM)Moreira Mendes (PPS)
Leandro Sampaio(PPS)
Bruno Rodrigues (PSDB)
Bruno Araújo (PSDB)
José Carlos Aleluia (DEM)
Bloco
(PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)

SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco da Minoria
(DEM/PSDB)

José Agripino (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Mário Couto (PSDB)
Kátia Abreu (DEM)

Bloco da Maioria
(PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Gilvam Borges (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Leomar Quintanilha (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PCdoB//PRB)
Aloizio Mercadante (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR)
Marcelo Crivella (PRB)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
PTB
Sérgio Zambiasi
PDT
Osmar Dias

Patrícia Saboya
PSOL*

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

DEPUTADOS
Titulares

Fábio Faria (PMN)
Márcio França (PSB)

Ana Arraes (PSB)
Vieira da Cunha (PDT)
PHS*

Alvaro Dias (PSDB)
Heráclito Fortes (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

Gim Argello

Fevereiro de 2009

Suplentes

Bloco
(PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Maurício Rands (PT)
Edinho Bez (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Beto Faro(PT)
Luciano Castro (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
José Carlos Araújo (PR)
Hugo Leal (PSC)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)

Miguel Martini
*

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: 29-1-2009
– Designação da Comissão: 3-2-2009(SF)
– Instalação da Comissão: -Emendas: até 7-2-2009
(6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2009 a 15-2-2009(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2009
– Prazo na CD: de 16-2-2009 a 1º-3-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º-3-2009
– Prazo no SF: de 2-3-2009 a 15-3-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15-3-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 16-3-2009 a 18-3-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-4-2009
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O Senhor Presidente da República adotou, em 30 de janeiro de 2009, e publicou na mesma
data, em Edição Extra, a Medida Provisória nº 456,
de 2009, que “dispõe sobre o salário mínimo a partir
de 1º de fevereiro de 2009”.
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art 2º da Resolução
nº 1, de 2002 – CN, está assim constituída a Comissão
Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco da Minoria
(DEM/PSDB)

José Agripino (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)

Alvaro Dias (PSDB)
Heráclito Fortes (DEM)
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Mário Couto (PSDB)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

Claudio Magrão (PPS)
Bruno Araújo (PSDB)

Bloco da Maioria
(PMDB/PP)

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PSB/PCdoB/PRB)

PTB
Sérgio Zambiasi
PDT
Patrícia Saboya
PSOL*
José Nery
*
Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002
– CN.

DEPUTADOS
Titulares

Bruno Rodrigues (PSDB)
José Carlos Aleluia (DEM)

Fábio Faria (PMN)
Márcio França (PSB)

Ana Arraes (PSB)
Vieira da Cunha (PDT)
PRB*

Léo Vivas

Aloizio Mercadante (PT)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Ribeiro (PR)
Marcelo Crivella (PRB)
Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

Osmar Dias

00995

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

Renan Calheiros (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Gilvam Borges (PMDB)
Almeida Lima (PMDB) Leomar Quintanilha (PMDB)

Gim Argello
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Suplentes

Bloco
(PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Maurício Rands (PT)
Edinho Bez (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Beto Faro(PT)
Luciano Castro (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
José Carlos Araújo (PR)
Hugo Leal (PSC)
Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Bloco
(PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado (DEM)
Antonio C. Magalhães Neto (DEM)Moreira Mendes (PPS)

*
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: 30-1-2009 (Ed. Extra)
– Designação da Comissão: 3-2-2009(SF)
– Instalação da Comissão: Emendas: até 7-2-2009 (6
dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 2-2-2009 a 15-2-2009 (14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 15-2-2009
– Prazo na CD: de 16-2-2009 a 1º-3-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 1º-3-2009
– Prazo no SF: de 2-3-2009 a 15-3-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 15-3-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 16-3-2009 a 18-3-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
19-3-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 2-4-2009
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 58
minutos.)
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01007

COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Maioria-PMDB - José Maranhão*
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007.
(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)
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) (8)

(8)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 01/07/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)
(14)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)
Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(11)

(4,7)

(5)

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

Inácio Arruda (PC DO B-CE)
João Pedro (PT-AM)

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(13)

2. Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

(3,6)

(2,12,17)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)
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PDT
Jefferson Praia (AM)

(16)

PDT/PSOL

(10)

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 Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
3. 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.
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. Em 10.10.2007, foram eleitos a Senadora Lúcia Vânia como Vice-Presidente e o Senador Inácio Arruda como Relator.
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. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
11. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
12. 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).
13. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
14. 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).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
17. 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).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3311-3514
Fax: 3311-1176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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)
(Aditado pelo Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.6.2008)
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 final prorrogado: 13/03/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

(2)

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

(3)

Magno Malta (PR-ES)

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

1.

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

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 Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
3. 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.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CARTÃO CORPORATIVO
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, com o
objetivo de investigar, no prazo de 180 dias, todos os gastos efetuados com a utilização do Cartão de Crédito
Corporativo do Governo Federal, desde a sua criação em 2001.
(Requerimento nº 387, de 2008, lido em 08.04.2008)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
Leitura: 08/04/2008

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.

PTB
1.

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

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/04/2009

TITULARES
Deputado Gerson Camata
Deputado César Borges
Deputado Papaléo Paes
Deputado Antonio Carlos Valadares
Deputado Marco Maciel
Deputado Inácio Arruda
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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511
Fax: 3311-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal.
(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)
Número de membros: 9
COORDENADOR: Hamilton Carvalhido
RELATOR-GERAL: Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009
Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS
Antonio Corrêa
Antonio Magalhães Gomes Filho
Eugenio Pacelli de Oliveira
Fabiano Augusto Martins Silveira
Félix Valois Coelho Júnior
Hamilton Carvalhido
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Sandro Torres Avelar
Tito Souza do Amaral
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA - RISCO AMBIENTAL EM MUNICÍPIOS RELACIONADOS
PELO INPE
Finalidade: Destinada a verificar, no prazo de doze meses, o risco ambiental em que vivem Municípios
relacionados pelo Instituto Nacional de Pesquisa - INPE em seu "Mapa do desmatamento". Em aditamento
pelo Requerimento nº 495, de 2008, a Comissão passa a analisar 36 municípios em conformidade com o
INPE em seu "Mapa de desmatamento".
(Requerimento nº 193, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.692, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jayme Campos
VICE-PRESIDENTE: Senador João Pedro
RELATOR: Senador Flexa Ribeiro
Leitura: 25/03/2008
Instalação: 10/04/2008
Prazo final: 22/12/2009

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador José Maranhão (PMDB)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Gim Argello
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (PT-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Francisco Dornelles (PP)

2. Ideli Salvatti (PT)

Delcídio Amaral (PT)

3. Marina Silva (PT)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)

5. Inácio Arruda (PC DO B)

Expedito Júnior (PR)

6. Patrícia Saboya (PDT)

Serys Slhessarenko (PT)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(8)

(1)

8. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Roseana Sarney (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(5,12)

5. Lobão Filho (PMDB)

(6)

Neuto De Conto (PMDB)

6. Paulo Duque (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)

7. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

(15)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(14)

Eliseu Resende (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Jayme Campos (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(11,13)

Raimundo Colombo (DEM)

5. Marco Maciel (DEM)
(10)

6. Romeu Tuma (PTB)

(2)

Cícero Lucena (PSDB)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

8. Eduardo Azeredo (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

9. Marconi Perillo (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

10. João Tenório (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
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(9)

(16)
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2.

PDT
Osmar Dias

1. Jefferson Praia

(7)

Notas:
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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. 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).
6. 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).
7. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
8. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
9. 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).
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 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)
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. Serys Slhessarenko (PT)

(6)

Expedito Júnior (PR)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PDT PSDB PMDB

(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. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC)
RELATOR: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Renato Casagrande (PSB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Ideli Salvatti (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1.

Neuto De Conto (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Osmar Dias (PDT)

1. João Tenório (PSDB)

(4)

(2)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(1)

Tasso Jereissati (PSDB)

(2)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
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 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.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS
Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Guerra (PSDB-PE)
RELATOR: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Delcídio Amaral (PT)

1. Francisco Dornelles (PP)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

VAGO

2. Valter Pereira (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(3,4)

1. José Agripino (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. Romeu Tuma (PTB)

Sérgio Guerra (PSDB)

3. Tasso Jereissati (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)
4. A Senadora Kátia Abreu retornou ao mandato em 29.10.2008. Aguardando indicação.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
Patrícia Saboya (PDT)

(3)

1. Fátima Cleide (PT)

Flávio Arns (PT)

2. Serys Slhessarenko (PT)

Augusto Botelho (PT)

3. Expedito Júnior (PR)

Paulo Paim (PT)

4. VAGO

Marcelo Crivella (PRB)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Ideli Salvatti (PT)

José Nery (PSOL)

7. Magno Malta (PR)

(1,2,13)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

VAGO

(9)

2. Valter Pereira (PMDB)

VAGO

(6)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

4. Neuto De Conto (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

5.

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

1. Adelmir Santana (DEM)

Jayme Campos (DEM)

2. Heráclito Fortes (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(12,15)

Rosalba Ciarlini (DEM)

4. Romeu Tuma (PTB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

5. Cícero Lucena (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

7. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(8,11)

(10)

(4)

(7)

1. VAGO

(14,16)

PDT
João Durval

1. Cristovam Buarque

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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO

(2)

1.

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

1. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Cícero Lucena (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 Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)

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

1. Fátima Cleide (PT)

Paulo Paim (PT)

2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO

(2)

1.

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

1. Papaléo Paes (PSDB)
2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Augusto Botelho (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Flávio Arns (PT)

2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
João Durval (PDT)

1. Adelmir Santana (DEM)

(2)

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

1. Kátia Abreu (DEM)

Papaléo Paes (PSDB)

2. Cícero Lucena (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. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Serys Slhessarenko (PT)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Marina Silva (PT)

2. Francisco Dornelles (PP)

(8)

Eduardo Suplicy (PT)

3. César Borges (PR)

Aloizio Mercadante (PT)

4. Expedito Júnior (PR)

Ideli Salvatti (PT)

5. Magno Malta (PR)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

6. Marcelo Crivella (PRB)

(13)
(1,12,13)

(13,14)

(16)

Maioria ( PMDB, PP )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Roseana Sarney (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

3. Leomar Quintanilha (PMDB)

Almeida Lima (PMDB)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)

5. José Maranhão (PMDB)
(7,15)

6. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Eliseu Resende (DEM)

Marco Maciel (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

3. José Agripino (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(11,17)

4. Alvaro Dias (PSDB)

(3)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

5. VAGO

Arthur Virgílio (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

7. João Tenório (PSDB)

Lúcia Vânia (PSDB)

8. Marconi Perillo (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

9. Mário Couto (PSDB)

PTB
Epitácio Cafeteira

(6,18)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

PDT
Osmar Dias

(9)

1. Cristovam Buarque

(10)

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. Eleito em 8.8.2007.
3. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 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).
8. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
9. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
10. 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.
11. 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)
12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
16. 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).
17. 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).
18. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.

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

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

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

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

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilvam Borges (PMDB-AP)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Flávio Arns (PT)

1. Patrícia Saboya (PDT)

(1)

Augusto Botelho (PT)

2. João Pedro (PT)

Fátima Cleide (PT)

3. Marina Silva (PT)

Paulo Paim (PT)

4. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Ideli Salvatti (PT)

5. Francisco Dornelles (PP)

Inácio Arruda (PC DO B)

6. Marcelo Crivella (PRB)

Renato Casagrande (PSB)

7. João Vicente Claudino (PTB)

João Ribeiro (PR)

8. Magno Malta (PR)

(12)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,16)

Mão Santa (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

4. Valter Pereira (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Lobão Filho (PMDB)

5. Jarbas Vasconcelos (PMDB)
(5,9)

6. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(15,17)

7. Neuto De Conto (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

2. VAGO

VAGO

3. Gilberto Goellner (DEM)

(6,19)

Marco Maciel (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

(11)

4. José Agripino (DEM)
5. Kátia Abreu (DEM)

(14,18)

Rosalba Ciarlini (DEM)

6. Romeu Tuma (PTB)

(2)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Cícero Lucena (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

8. Eduardo Azeredo (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

10. Lúcia Vânia (PSDB)

(13)

PTB
Sérgio Zambiasi

(7)

1.
2.

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. Magno Malta (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. VAGO

(1,6)

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5)

PDT
Francisco Dornelles (PP)

1. Cristovam Buarque

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.

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

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

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Renato Casagrande (PSB)

1. Flávio Arns (PT)

Marina Silva (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(7)

Fátima Cleide (PT)

3. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

4. Inácio Arruda (PC DO B)
5. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

3. Almeida Lima (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,11)

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

1. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

2. VAGO

(1)

Gilberto Goellner (DEM)

3. VAGO

(3)

José Agripino (DEM)

4. Raimundo Colombo (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(9)

(4)

Marisa Serrano (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6)

1.

PDT
Jefferson Praia

(8)

1.

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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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9. 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.
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).

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

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (1)
Renato Casagrande (PSB)

1. Flávio Arns (PT)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

2. Marisa Serrano (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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).

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
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)
(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).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marina Silva (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

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

(1)

1. Fátima Cleide (PT)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senador Expedito Júnior (PR-RO)

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

1. Expedito Júnior (PR)

(1)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(3,5)

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

1. VAGO

(4)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

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. O Senador Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
3. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
4. 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).
5. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (8)
Flávio Arns (PT)

1. Serys Slhessarenko (PT)

Fátima Cleide (PT)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Paulo Paim (PT)

3. Marina Silva (PT)

Patrícia Saboya (PDT)

(5)

Inácio Arruda (PC DO B)
José Nery (PSOL)

(12)

4. Ideli Salvatti (PT)
5. Marcelo Crivella (PRB)

(1,2)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Roseana Sarney (PMDB)

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

(11,13)

4. Valter Pereira (PMDB)
5. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
César Borges (PR)

(4)

Eliseu Resende (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

(6)

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

Gilberto Goellner (DEM)

4. VAGO

Arthur Virgílio (PSDB)

5. Mário Couto (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

6. Lúcia Vânia (PSDB)

Magno Malta (PR)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(3,7)

PTB

(10,14)

(9)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

1.

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
3. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
4. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
5. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
6. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
7. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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10. 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).
11. 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).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
13. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.

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

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2.

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,5)

1.

Heráclito Fortes (DEM)

2.

Lúcia Vânia (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

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. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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 TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Prazo final: 22/03/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Eduardo Suplicy (PT)
José Nery (PSOL)

1. Flávio Arns (PT)

(1)

2. Patrícia Saboya (PDT)

Maioria ( PMDB, PP )
Inácio Arruda (PC DO B)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,5)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(4)

2. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
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. 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. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ideli Salvatti (PT-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

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

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. Patrícia Saboya (PDT)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Roseana Sarney (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,3)

1. Romeu Tuma (PTB)

Lúcia Vânia (PSDB)

2.

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
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 Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

Marcelo Crivella (PRB)

2. Aloizio Mercadante (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

3. Augusto Botelho (PT)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

4. Serys Slhessarenko (PT)

João Ribeiro (PR)

5. Marina Silva (PT)

(17)

6. Francisco Dornelles (PP)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Mão Santa (PMDB)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Almeida Lima (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

4. Gilvam Borges (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(1)

(14,19)

(5,16)

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

1. José Nery (PSOL)

(6)

Marco Maciel (DEM)

2. César Borges (PR)

(2)

VAGO

(13,24)

3. Kátia Abreu (DEM)

Romeu Tuma (PTB)

(3)

(18,22)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

6. Tasso Jereissati (PSDB)

João Tenório (PSDB)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(8,9,10,11,20,21,23,25)

(12)

(7)

1.

PDT
Cristovam Buarque

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8. 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).
9. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
10. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
11. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
12. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
13. 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).
14. 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).
15. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
16. 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).
17. 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).
18. 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)
19. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
20. 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).
21. 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).
22. 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).
23. 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).
24. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
25. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Augusto Botelho (PT)

1. João Ribeiro (PR)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

2. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

(1,5)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(3,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Marco Maciel (DEM)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Vago em razão da substituição do Senador Valdir Raupp pelo Senador Geraldo Mesquita Júnior na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, em 22.08.2007 (Of. Nº 362/2007-GLPMDB).
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 Relações Exteriores e Defesa Nacional (Of. 122/2008-GLPMDB).
4. Em 07.10.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (Of. nº 174/2008-CRE).
5. Em 25.11.2008, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 188/2008-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (1,6,7)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Ribeiro (PR-TO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(3,4,8)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

João Ribeiro (PR)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Senador Fernando Collor, eleito em 01.03.2007, encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 29.08.2007, pelo prazo de 121 dias
(Requerimento nº 968, de 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. 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. 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).
7. Em 07.10.2008, vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
8. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(1,4)

1. Marcelo Crivella (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

1. Marco Maciel (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(3)

1.

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.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Delcídio Amaral (PT)

2. Fátima Cleide (PT)

Ideli Salvatti (PT)

3. Aloizio Mercadante (PT)

Francisco Dornelles (PP)

4. João Ribeiro (PR)

Inácio Arruda (PC DO B)

5. Augusto Botelho (PT)

Expedito Júnior (PR)

6. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Lobão Filho (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. José Maranhão (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

3. Paulo Duque (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(5,9)

(3,6)

(8,10,11)

Valter Pereira (PMDB)

5. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

6. Pedro Simon (PMDB)

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

1. Demóstenes Torres (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. Marco Maciel (DEM)

Jayme Campos (DEM)

3. Adelmir Santana (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)
(7)

5. Romeu Tuma (PTB)

(1)

João Tenório (PSDB)

6. Cícero Lucena (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

7. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

8. Mário Couto (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

9. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(4)

1. João Vicente Claudino

PDT
João Durval

1.

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).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
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): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
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: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (4)
Fátima Cleide (PT)

1. VAGO

Patrícia Saboya (PDT)

(3)

(8)

2. Expedito Júnior (PR)

João Pedro (PT)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

João Vicente Claudino (PTB)

4. Antonio Carlos Valadares (PSB)
5. José Nery (PSOL)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
José Maranhão (PMDB)

1. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gim Argello (PTB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(2)

Romero Jucá (PMDB)

(5,12)

3. Pedro Simon (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

4. Valdir Raupp (PMDB)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

2. Jayme Campos (DEM)

Marco Maciel (DEM)

3. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

4. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

5. Tasso Jereissati (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

7. João Tenório (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(10,13)

(7,15)

(11,14)

(6)

1.

PDT
Jefferson Praia

(9)

1. Osmar Dias

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
2. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. 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).
8. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
9. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
10. 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)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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11. 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).
12. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
13. 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).
14. 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).
15. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.

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 Neuto De Conto (PMDB-SC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Expedito Júnior (PR-RO)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Delcídio Amaral (PT)

1. Paulo Paim (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

2. VAGO

Expedito Júnior (PR)

3. César Borges (PR)

João Pedro (PT)

4. Augusto Botelho (PT)

(5,7)

5. José Nery (PSOL)

(1)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)

(3,12)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

Pedro Simon (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

4. Mão Santa (PMDB)

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

1. VAGO

Jayme Campos (DEM)

2. Eliseu Resende (DEM)

Gilberto Goellner (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(9,11)

(4)

Cícero Lucena (PSDB)

5. Marconi Perillo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

6. João Tenório (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
VAGO

(10)

(8)

(6)

1.

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo ao PSOL.
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. 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. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
6. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
7. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. 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.
9. 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)
10. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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11. 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).
12. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (3)

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(4)

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

3. Cícero Lucena (PSDB)

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 Sibá Machado deixou o cargo em 14.05.2008.
4. 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.

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 Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Expedito Júnior (PR)

Augusto Botelho (PT)

2. Flávio Arns (PT)

Renato Casagrande (PSB)

3. João Ribeiro (PR)

Ideli Salvatti (PT)

4. Francisco Dornelles (PP)
5. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

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

(5,8)

2. Gerson Camata (PMDB)
3. Gim Argello (PTB)

Valter Pereira (PMDB)

(6,7)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Demóstenes Torres (DEM)
Romeu Tuma (PTB)
VAGO

(1)

(4,10)

1. Eliseu Resende (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)
3. Marco Maciel (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

João Tenório (PSDB)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

6. Marconi Perillo (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

7. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(9)

(3)

1.

PDT
Cristovam Buarque

1.

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. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
4. 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).
5. 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).
6. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
7. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
8. 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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9. 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).
10. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.

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

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. Heráclito Fortes (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (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. 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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (2)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Augusto Botelho (PT)

2. Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Romeu Tuma (PTB)

(1)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
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).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 17/10/2007

Notas:
1. Eleito na Reunião Preparatória da 1ª Sessão Legislativa da 53ª Legislatura, realizada em 1º.2.2007, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. O
Senador Romeu Tuma, comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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E-mail:scop@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
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.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3311-5255 Fax:3311-5260
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Augusto Botelho (PT-RR)
João Pedro (PT-AM)

1. VAGO

(6)

2. Fátima Cleide (PT-RO)

Renato Casagrande (PSB-ES)
João Vicente Claudino (PTB-PI)

3. Ideli Salvatti (PT-SC)
(1)

(5)

(2)

4.

Eduardo Suplicy (PT-SP)

5.

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Gerson Camata (PMDB-ES)

(7)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Romero Jucá (PMDB-RR)

Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

4. José Maranhão (PMDB-PB)

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

1. VAGO

Heráclito Fortes (DEM-PI)

2. César Borges (PR-BA)

Adelmir Santana (DEM-DF)

3. Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marconi Perillo (PSDB-GO)
Marisa Serrano (PSDB-MS)

(11)
(12)

4. Arthur Virgílio (PSDB-AM)
(10)

(9)

5. Sérgio Guerra (PSDB-PE)

PDT
VAGO

(13)

1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

(8)

Atualização: 02/02/2009
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.05.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao mandato de
titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato de titular, conforme Ofício
106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em 16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG)
(DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.05.2007.
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. Eleito em 30.05.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
5. Eleita na Sessão de 27.06.2007.
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.06.2007.
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007).
9. Senador Arthur Virgílio renunciou ao cargo de membro suplente, conforme Ofício nº 135/07, e foi eleito, nessa mesma data, como titular. Em
04.07.2007 renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício nº 142/2007 - GLPSDB, e foi eleito, na mesma data, como membro suplente.
10. Senadora Marisa Serrano renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício datado de 27.06.2007, e foi eleita, nessa mesma data, como suplente.
Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro suplente e foi eleita, na mesma data, como membro titular.
11. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro, ocorrido em 19.02.2008.
12. Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º.10.2007.
13. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido em 23.05.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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2) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(1)

1ª Designação: 03/12/2001
2ª Designação: 26/02/2003
3ª Designação: 03/04/2007

MEMBROS
PMDB
Roseana Sarney (MA)

DEM
Marco Maciel (PE)

(2)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Serys Slhessarenko (MT)

PTB
Sérgio Zambiasi (RS)

PR
João Ribeiro (TO)

(3)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

PSB
Renato Casagrande (ES)

(4)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PP
PSOL
Atualização: 27/11/2008
Notas:
1. Escolhidos, nos termos do Ofício GSSS nº 536/08.
2. Indicado para ocupar a vaga do DEM em substituição à Senadora Maria do Carmo Alves, conforme OF. nº 098/08 - GLPFL, lido na Sessão do dia
16.10.2008.
3. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PR, conforme Of. nº 81/2008-GLDPR, datado de 27/11/2008, lido na Sessão dessa mesma data.
4. Indicado para ocupar a vaga do PSB em substituição à Senadora Patrícia Saboya, conforme Of. GLPSB nº 73/2008, de 26/11/2008, lido na Sessão de
27/11/2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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
Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

PRESIDENTE
Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado Marco Maia (PT-RS)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Edmar Moreira (DEM-MG)

2º VICE-PRESIDENTE
Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO
Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO
Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO
Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

2º SECRETÁRIO
Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO
Deputado Odair Cunha (PT-MG)

3º SECRETÁRIO
Senador Mão Santa (PMDB-PI)

4º SECRETÁRIO
Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

4º SECRETÁRIO
Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

LÍDER DA MAIORIA
Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA
Deputado Waldir Neves (PSDB-MS)

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Senador Mário Couto (PSDB-PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA
E DE CIDADANIA
Senador Marco Maciel (DEM-PE)
Deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Marcondes Gadelha (PSB-PB)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
(Atualizada em 05.02.2009)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

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

2

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

2

Constituída na 11ª Reunião do CCS, de 5.12.2005, como união da Comissão de Regionalização e Qualidade da Programação com a Comissão
de Radiodifusão Comunitária. Todos os membros de cada uma das duas comissões originais foram considerados membros da nova comissão.
Aguardando escolha do coordenador (art. 31, § 5º, do Regimento Interno do CCS).

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
Presidente: Aloizio Mercadante (PT/SP)
Vice-Presidente: Deputado George Hilton² (PP-MG)
Vice-Presidente: Deputado Claudio Diaz² (PSDB – RS)
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
ROMEU TUMA (PTB/SP)
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS)
1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR)
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
TITULARES
SUPLENTES
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
7
CEZAR SCHIRMER (PMDB/RS)
1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
DR. ROSINHA (PT/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
GEORGE HILTON (PP/MG)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)
4. VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
PSDB/DEM/PPS
5
CLAUDIO DIAZ (PSDB/RS)
1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
GERMANO BONOW (DEM/RS)
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 02.02.2009)
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

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.

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

COMPOSIÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
LÍDER DA MAIORIA

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

WALDIR NEVES
PSDB-MS

MÁRIO COUTO
PSDB-PA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

MARCONDES GADELHA
PSB-PB

HERÁCLITO FORTES
DEM-PI
(Atualizada em 02.02.2009)
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 58,00
R$ 488,40
R$ 546,40

ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 116,00
R$ 976,80
R$ 1.092,80

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG – 020055

GESTÃO – 00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do
FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar
a esta Secretaria.
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR
ASSINATURA DOS DCN’S.
Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053,
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com,
Mourão ou Solange.
Contato internet: 3311-4107
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF
CNPJ: 00.530.279/0005–49
CEP 70 165–900

EDIÇÃO DE HOJE: 944 PÁGINAS

