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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 – ATA DA 105ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 25 DE JUNHO DE 2009
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Pareceres
Nº 798, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 1996 (nº
140/1989, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão outorgada a Rede Sul Matogrossense de Emissoras Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda media na cidade de
Caarapó, Estado do Mato Grosso do Sul......................
Nº 799, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 1999 (nº
654/1998, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão deferida à Sociedade
Rádio Clube de Corumbá Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Corumbá, Estado do Mato Grosso do Sul..................
Nº 800, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de
1999 (nº 657/1998, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Central do Paraná Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paraná......................
Nº 801, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de
1999 (nº 733/1998, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Curitiba Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná................................
Nº 802, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de
2000 (nº 211/1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Jerônimo
T. Minamihara & Cia. Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Assaí, Estado do Paraná........................................
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Nº 803, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 442, de 2001 (nº
354/1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Rádio Comunitária Progresso FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Pedro do Piauí, Estado do Piauí.......................
Nº 804, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 329, de 2002 (nº
1.531/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária União
Sul a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina..............
Nº 805, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de
2008 (nº 376/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Fundação Antena Azul para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cícero Dantas, Estado da Bahia............................
Nº 806, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de 2008 (nº
631/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação de Difusão
Rádio Comunitária Esperança FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboatão
dos Guararapes, Estado de Pernambuco.....................
Nº 807, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 394, de
2008 (nº 834/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Guaraí, Estado do Tocantins..................
Nº 808, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de
2008 (nº 836/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Folha
Popular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão

27161

27164

27167

27170

27173

27140

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sonora em frequência modulada na cidade de Babaçulândia, Estado do Tocantins............................
Nº 809, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de
2008 (nº 593/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas – Grupo
Ema para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranhas, Estado de Goiás.....
Nº 810, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de 2008 (nº
641/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação Comunitária para o Desenvolvimento Sócio Cultural de Jataí
(Acondej) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jataí, Estado de Goiás..........
Nº 811, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de
2008 (nº 841/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Abaíra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Abaíra, Estado da Bahia....................................
Nº 812, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 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..................................
Nº 813, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 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.........
Nº 814, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o 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...................................
Nº 815, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o 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
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radiodifusão comunitária na cidade de Chã Preta,
Estado de Alagoas..................................................
Nº 816, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o 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 frequência modulada na cidade
de Macarani, Estado da Bahia................................
Nº 817, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2009, (nº
899/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação Cristo Rei
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Laranjal, Estado de Minas Gerais.................
Nº 818, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de 2009, (nº
911/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Organização Não Governamental de Olho em São Sebastião para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Sebastião, Estado de Alagoas....................................
Nº 819, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
2009 (nº 913/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Rádio Comunitária Sant’ana de Óbidos para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Óbidos, Estado do Pará..........................................
Nº 820, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 121, de
2009 (nº 924/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Pioneira Comunitária Aldeiense de Radiodifusão
para a Promoção da Cultura, Artes e Educação para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuparaque, Estado de Minas Gerais........
Nº 821, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de 2009 (nº
930/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Martins Soares para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Martins Soares, Estado de Minas Gerais......................
Nº 822, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de 2009 (nº
931/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Nova Tropical de São Sebastião do Anta para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Sebastião do Anta, Estado de Minas Gerais...
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Nº 823, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de
2009 (nº 938/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Comunicação e Cultura de Caetanópolis para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caetanópolis, Estado de Minas Gerais..
Nº 824, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de
2009 (nº 987/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio RMS
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Coronel
Macedo, Estado de São Paulo................................
Nº 825, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2009 (nº
1.042/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Noroeste
de Comunicação Ltda. – EPP para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo.........
Nº 826, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2009 (nº 748/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Renascer para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mar Vermelho,
Estado de Alagoas..................................................
Nº 827, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 182, de 2009 (nº
776/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fator Radiodifusão
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Capivari do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul............................
Nº 828, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 186, de
2009 (nº 839/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Extra
Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul............
Nº 829, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de
2009 (nº 880/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à SCPB – Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul............
Nº 830, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
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sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 194, de
2009 (nº 883/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Oriximiná, Estado do Pará.....................
Nº 831, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de
2009 (nº 901/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Mauá, Estado de São Paulo..............
Nº 832, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 2009 (nº
945/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Xaraés Comunicações
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Porto Murtinho,
Estado de Mato Grosso do Sul...................................
Nº 833, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 207, de 2009 (nº
948/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Exitus Sistema de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo.................
Nº 834, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 215, de 2009 (nº
977/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga autorização à Associação Comunitária
de Tatuí para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo..............
Nº 835, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de
2009 (nº 1.045/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema
Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Timbaúba, Estado de Pernambuco........
Nº 836, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de
2009 (nº 851/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Sócio Cultural Kiriris para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tomar do Geru, Estado de Sergipe........................
Nº 837, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de
2009 (nº 941/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Natu-
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reza Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo..........
Nº 838, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2009 (nº
1.040/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Maior de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Junqueirópolis, Estado de São Paulo.........................
Nº 839, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de
2009 (nº 1.076/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão Água Doce Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Calçoene, Estado do Amapá..............
Nº 840, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de
2009 (nº 1.108/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Neves
& Oliveira Andrade Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Paraibuna, Estado de São Paulo............................
Nº 841, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de
2009 (nº 1.134/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Progressiva de Serrinha dos
Pintos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serrinha dos Pintos, Estado do
Rio Grande do Norte..............................................
Nº 842, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de
2009 (nº 1.159/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Metrópole Regional FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Ouro Verde, Estado de São Paulo.........
Nº 843, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 306, de
2009 (nº 1.216/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Rádio
Comunitária Castilho FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Castilho,
Estado de São Paulo..............................................
Nº 844, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 92,
de 2009 (nº 470/2009, na origem), da Presidência
da República, que submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor José Rômulo Plácido Sales, Defensor Público da União no Estado do
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Piauí, para exercer o cargo de Defensor PúblicoGeral da União, na vaga decorrente do término do
mandato de Eduardo Flores Vieira.........................
Nº 845, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 64, de 2009 (nº 2.406/2007, na origem),
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo
e em comissão e funções comissionadas no Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região, sediado em São
Luís – MA, e dá outras providências...........................
Nº 846, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 86, de 2009 (nº 4.942/2001, na origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria funções comissionadas e cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região (SP), e dá outras providências..........................
Nº 847, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 88, de 2009 (nº 5.357/2005, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de Juiz
do Trabalho Substituto, de cargos de provimento
efetivo e em comissão e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região (SP)....................................
Nº 848, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 90, de 2009 (nº 1.354/2007, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES);
cria cargos de provimento efetivo e em comissão e
funções comissionadas; e dá outras providências..
Nº 849, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 91, de 2009 (nº 1.651/2007, na Casa
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE); cria cargos
de provimento efetivo e em comissão e funções
comissionadas no seu Quadro de Pessoal, e dá
outras providências.................................................
Nº 850, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 94, de 2009 (nº 1.989/2007, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região (SP), com sede em Campinas, Estado de
São Paulo, e dá outras providências......................
1.2.2 – Comunicações
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara nºs
64, 86, 91 e 90, de 2009 (Ofícios nºs 150, 151, 152 e
156/2009, de 17 do corrente, respectivamente).......
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Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 94 e 88, de 2009 (Ofícios nºs 164 e 165/2009,
de 24 do corrente, respectivamente)..................
1.2.3 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Lei da
Câmara nºs 64, 86, 88, 90, 91 e 94, de 2009, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário...............................................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetos de Decreto Legislativo nºs
59, de 1996; 71, 73, 152, de 1999; 13, de 2000; 442,
de 2001; 329, de 2002; 198, 253, 394, 395, 405, 409,
427, de 2008; e 7, 8, 38, 41, 54, 106, 114, 116, 121,
123, 124, 125, 145, 164, 179, 182, 186, 193, 194, 200,
205, 207, 215, 234, 248, 254, 260, 273, 288, 302, 305
e 306, de 2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do
Ofício nº 75, de 2009, de 10 do corrente, da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a aprovação das matérias, em
caráter terminativo...........................................................
1.2.4 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2009,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acresce
dispositivos à Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986,
que define os crimes contra o sistema financeiro
nacional, e dá outras providências.........................
Projeto de Resolução nº 30, de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui
o Conselho de Defesa das Prerrogativas Parlamentares do Senado Federal. ......................................
1.2.5 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a Mesa, ao Projeto
de Resolução nº 30, de 2009, lido anteriormente......
1.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 784, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia, solicitando informações ao Ministro
de Estado da Integração Nacional..........................
Nº 785, de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando informações ao Ministro de Estado da Justiça. ..................................
1.2.7 – Comunicações
Do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação dos Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado nºs 101, de
2009; 429, de 2008; 26, de 2009; 197 e 415, de 2008;
e a inclusão das matérias na pauta da próxima reunião,
para apreciação, em turno suplementar (Ofícios nºs
65, 71, 72, 76 e 80/2009, de 23 do corrente). ............
1.2.8 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo para oferecimento de emendas
aos Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado nºs 197,
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415 e 429, de 2008, 26 e 101, de 2009, até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte. ..................
Alteração do despacho anteriormente dado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, encaminhando-o às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; de Serviços de Infraestrutura; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e
de Constituição, Justiça e Cidadania. ........................
1.2.9 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 531, de
2009 (nº 1.353/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo dos
Estados Unidos da América para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em
Brasília, em 27 de maio de 2008............................
1.2.10 – Comunicação da Presidência
Remessa à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, do Projeto de Decreto Legislativo nº 531, de 2009, lido anteriormente, e abertura
do prazo de cinco dias úteis para recebimento de
emendas, tendo a referida Comissão o prazo de 15
dias úteis para opinar sobre a matéria, prorrogável
por igual período. . .................................................
1.2.11 – Discursos do Expediente
SENADOR MARCO MACIEL – Homenagem
às Forças Armadas brasileiras pelas ações desenvolvidas após a queda do avião da Air France.......
SENADOR PAULO PAIM – Manifestação sobre os projetos de interesse dos aposentados e
pensionistas, que se encontram na Câmara. Agradecimento à Câmara Municipal e ao Prefeito de
Goiânia pela concessão a S. Exª do Título de Cidadão de Goiânia. Registro de moção de aplauso a S.
Exª, aprovado pela Câmara Municipal de Panambi/
RS. Preocupação com a obtenção da restituição
do imposto de renda que incide sobre a venda dos
dez dias de férias dos trabalhadores e com o fato
de inúmeros trabalhadores não estarem mais recebendo o auxílio insalubridade.................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Comemoração
pela aprovação da CPI do Dnit e agradecimentos aos
seus pares pelo apoio. Considerações sobre a votação
na Câmara dos Deputados, na próxima terça-feira, de
projetos de interesses dos aposentados....................
SENADOR ALVARO DIAS, como Líder – Considerações sobre as denúncias publicadas na imprensa acerca da crise no Senado Federal. Importância da instalação da CPI da Petrobras. ............
SENADOR ROMEU TUMA – Apresentação
de dados do Relatório da ONU sobre o consumo
de drogas................................................................
SENADOR PEDRO SIMON – Reflexão sobre
a crise por que passa o Senado Federal. Recomen-
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dação ao Senador José Sarney para que se afaste
da Presidência do Senado. . ..................................
SENADOR PAULO DUQUE, como Líder – Leitura de nota à imprensa, do Presidente José Sarney,
sobre matéria divulgada pelo jornal O Estado de S.
Paulo, a respeito do net o de S. Exª; e de nota da
autoria do Sr. José Adriano Cordeiro Sarney, neto
do Presidente José Sarney.....................................
SENADORA MARISA SERRANO – Comemoração dos 21 anos de fundação do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB). Defesa de
projeto de lei de sua autoria que regulamenta a
propaganda de alimentos. .....................................
1.2.12 – Apreciação de matérias
Requerimentos nºs 628 e 762, de 2009, lidos
em sessões anteriores. Aprovados.......................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Discursos
SENADOR JAYME CAMPOS – Preocupação
com o aumento do número de casos de dengue
no Estado do Mato Grosso. Cobrança do governo
federal, de uma política ampla e permanente no
combate à doença. ................................................
SENADOR SÉRGIO ZAMBIASI, como Líder
– Manifestação a respeito da divulgação dos atos
secretos do Senado Federal. Comemoração pela
aprovação do projeto de lei contra a violência nos
estádios e da proposta de emenda à Constituição
que acaba com a exigência da separação judicial
para efetivação do divórcio. Registro da presença
do Presidente Lula em Porto Alegre, para participar
da cerimônia de lançamento do projeto Território de
Paz, que faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Considerações a respeito da reforma no Palácio
do Planalto e de cessão de instalações do Banco
do Brasil para a Presidência da República. ...........
SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Registro
dos resultados positivos alcançados durante o primeiro
ano de vigência da Lei Seca para motoristas. ..........
SENADOR JOSÉ NERY – Defesa da instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para
investigar as denúncias de corrupção no Senado.
Pedido de informações a respeito da recomposição
do Conselho de Ética do Senado Federal..............
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Registro de visita à Escola de Tempo Integral Padre Jósimo Morais Tavares, em Palmas, Tocantins. Elogios
ao Prefeito de Palmas, Raul Filho. Pedido de apoio
para aprovação do projeto de lei de sua autoria,
que determina a obrigatoriedade de políticos eleitos
matricularem seus filhos em escolas públicas........
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SENADOR MÃO SANTA – Defesa da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Petrobras. Registro de matéria publicada pelo jornal Correio Braziliense, intitulada “Os xeiques da
Petrobras”, denunciando altos salários de diretores
e conselheiros da estatal. ......................................
1.5 – ENCERRAMENTO
2 – EMENDA
Nº 1, apresentada ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 22, de 2009-CN.......................
SENADO FEDERAL
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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
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
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
7 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº
17, de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº
40, de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
CONGRESSO NACIONAL
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8 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência (CCAI) (Lei nº 9.883, de 1999)
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Ata da 105ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 25 de junho de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti e José Nery.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 1 minuto, e encerra-se às 19 horas e 56 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Brasília, 25 de junho de 2009. Estamos no Senado da
República do Brasil. Quatorze horas e um minuto.
Esta é mais uma sessão deliberativa ordinária.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 798, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de
1996 (nº 140/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Sul Matogrossense de
Emissoras Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso
do Sul.
Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 59, de 1996 (nº 140, de 1989, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rede Sul Matogrossense de Emissoras
Ltda, para serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso
do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orientase, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de renovação, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 59, de 1996, não evidenciou
violação da legislação que disciplina a matéria, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que renova a concessão outor-
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gada à Rede Sul Mato Grossense de Emissoras Ltda.
para serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Delcídio Amaral,
Relator – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.
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IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 59, de 1996.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 799, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de
1999 (nº 654/98, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão deferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 71, de 1999 (nº 654, de 1998, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso
do Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
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serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orientase, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de renovação, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 71, de 1999, não evidenciou
violação da legislação que disciplina a matéria, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
deferida à Sociedade Rádio Clube de Corumbá Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Delcídio Amaral,
Relator – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 71, de 1999.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 800, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de
1999 (nº 657/98, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Central do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 73, de 1999 (nº 657, de 1998, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Central do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
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serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orientase, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de renovação, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 73, de 1999, não evidenciou
violação da legislação que disciplina a matéria, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão
da Rádio Central do Paraná Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio Arns,
Relator – Senador Sérgio Zambiasi, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 73, de 1999.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 801, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 152, de
1999 (nº 733/98, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Curitiba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 152, de 1999 (nº 733, de 1998, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Curitiba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
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serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orientase, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de renovação, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 152, de 1999, não evidenciou
violação da legislação que disciplina a matéria, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que renova a concessão da Rádio
Cultura de Curitiba Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio Arns,
Relator, Senador Sérgio Zambiasi, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 152, de 1999.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
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....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 802, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13,
de 2000 (nº 211/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Jerônimo T. Minamihara & Cia.
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Assaí,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 13, de 2000 (nº 211, de 1999, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Jerônimo T. Minamihara & Cia. Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaí, Estado do Paraná. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. l04-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições, em caso de
decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
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serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orientase, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de renovação, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 13, de 2000, não evidenciou
violação da legislação que disciplina a matéria, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que renova a concessão da Jerônimo T Minamihara & Cia. Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Assaí,
Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio
Arns, Relator – Senador Sérgio Zambiasi, Relator
ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 13, de 2000.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64. § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 803, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 442, de
2001 (nº 354/99, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Progresso FM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
São Pedro do Piauí, Estado do Piauí.
Relator: Senador Cícero Lucena
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
442, de 2001 (nº 354, de 1999, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Progresso FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro do
Piauí, Estado do Piauí. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
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de e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de l9de fevereiro
de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 442, de 2001, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 442, de 2001, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que outorga autorização a Rádio Comunitária
Progresso FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Pedro do Piauí, Estado
do Piauí, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Cícero
Lucena, Relator – Senador Roberto Cavalcanti, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e lnformática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 442, de 2001.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 804, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 329,
de 2002 (nº 1.531/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária União Sul
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.
Relator: Senador Flávio Arns
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 329, de 2002 (nº 1.531/2001, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária União Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Joinville, Estado de Santa Catarina. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49. XII,
combinado com o art. 223, § 3º ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 329, de 2002, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 329, de 2002, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Rádio Comunitária União Sul para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Flávio Arns,
Relator, Senador Sérgio Zambiasi, Relator ad hoc.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão

A Comissão Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 329, de 2002.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
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observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
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art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual período, se cumpridas as exigências desta lei e demais disposições
legais vigentes. (Redacão dada pela Lei nº 10.597, de
11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 805, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 198,
de 2008 (nº 376/2007, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Fundação Antena
Azul para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Cícero
Dantas, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 198, de 2008 (nº 376, de 2007, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Antena Azul para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Cícero Dantas, Estado da Bahia. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orientase, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução nº 3, de
2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de renovação, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 198, de 2008, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
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opinamos pela aprovação que renova a concessão
outorgada à Fundação Antena Azul para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cícero Dantas, Estado da Bahia, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Antonio
Carlos Júnior, Relator.
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IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 198, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 806, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 253,
de 2008 (nº 631/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Rádio
Comunitária Esperança FM para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado
de Pernambuco.
Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator ad hoc: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
253, de 2008 (nº 631, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Rádio Comunitária
Esperança FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jaboatão dos Guararapes,
Estado de Pernambuco. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 253, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 253, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
de Difusão Rádio Comunitária Esperança FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Sérgio
Guerra, Relator – Senador Papaléo Paes, Relator
ad hoc.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 253, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou pemissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
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Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redacão dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 807, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 394, de
2008 (nº 834/2008, na Câmara dos Deputados), aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Som Araguaia de Palmas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Guaraí,
Estado do Tocantins.
Relatora: Senadora Katia Abreu
Senador ad hoc: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
394, de 2008 (nº 834, de 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato de outorga de permissão à Rádio
Som Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Guaraí, Estado do Tocantins. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
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constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 394, de 2008, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que outorga permissão à Rádio Som Araguaia
de Palmas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Guaraí,
Estado do Tocantins, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senadora Kátia Abreu,
Relatora – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 394, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 808, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 395, de 2008
(nº 836/2008, na Câmara dos Deputados), aprova o ato que outorga permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Babaçulândia, Estado do Tocantins.
Relatora: Senadora Katia Abreu
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 395, de 2008 (nº 836, de 2008, na Câmara dos Deputados), o qual aprova o ato que outorga
permissão à Folha Popular Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Babaçulândia, Estado do Tocantins. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. l04-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições, em caso de
decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem servi-
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ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 395, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do
ato que outorga permissão à Folha Popular Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Babaçulândia, Estado do
Tocantins, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senadora Kátia Abreu,
Relatora – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 395, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64. § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 809, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 405,
de 2008 (nº 593/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação de Ecologia e
Meio Ambiente de Piranhas – Grupo Ema
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranhas, Estado
de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
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ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição Federal. Constata-se que
o referido projeto não contraria preceitos ou princípios
da Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante
à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de
técnica legislativa, observa-se que o projeto está em
perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 405, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
405, de 2008 (nº 593, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Ecologia e Meio Ambiente de
Piranhas – Grupo Ema para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piranhas, Estado de
Goiás. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação
foi instruída em conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 405, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, voto pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de
Ecologia e Meio Ambiente de Piranhas – Grupo Ema
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Piranhas, Estado de Goiás, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Demóstenes
Torres, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior,
Relator ad hoc.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 405, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

III – Voto
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 96, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 810, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de
2008 (nº 641/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária para o
Desenvolvimento Sócio Cultural de Jataí
(ACONDEJ) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jataí,
Estado de Goiás.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
409, de 2008 (nº 641, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Comunitária para o Desenvolvimento
Sócio Cultural de Jataí (ACONDEJ) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jataí,
Estado de Goiás. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante a sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 409, de 2008, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 409, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opino pela aprovação
do ato que outorga autorização à Associação Comunitária para o Desenvolvimento Sócio Cultural de Jataí (ACONDEJ) para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Jataí, Estado de Goiás, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Demóstenes
Torres, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior,
Relator ad hoc.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 409, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão. antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e da outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão comunitária.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaooração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 811, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Iformática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 427, de
2008 (nº 841/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Abaíra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Abaíra,
Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 427, de 2008 (nº 841, de 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Abaíra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Abaíra,
Estado da Bahia. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regirnento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
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O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização das certidões constantes do processado – que
demonstram situação regular da entidade junto ao
INSS, FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como aquelas relativas à condição de
pessoa fisica de seus dirigentes –, não sejam óbice
à aprovação do presente ato de outorga, uma vez
constatado que a vencedora do certame licitatório
apresentou tempestivamente ao poder concedente
toda a documentação exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais provas consideradas, à
época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 427, de 2008, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovaçAo do ato que outorga permissão à Rádio Abaíra
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Abaíra, Estado
da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Antonio
Carlos Júnior, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 427, de 2008.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 812, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 7/2009 (nº
282/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Xinguara Ltda. para explorar
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serviço de radiodfusão sonora em onda média
na cidade de Xinguara, Estado do Pará.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 7, de 2009 (nº 282, de 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. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre
à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão
e autorização para serviços de radiodifusão sonora e
de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os
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elementos a serem informados pela entidade pretendente e pelo Ministério das Comunicações que devem
instruir o processo submetido à análise da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 7, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição, constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 7, de 2009, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do 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, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Wellington Salgado, Presidente eventual – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 7, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 813, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 8/2009
(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.
Relator: Senador Demóstenes Torres
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 8,
de 2009 (nº 541, de 2008, na Câmara dos Deputados),
destinado a aprovar 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. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
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ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 8, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 8, de 2009, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, voto pela aprovação
do 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, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Demóstenes
Torres, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior,
Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Prresidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 814, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 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.
Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
38, de 2009 (nº 741, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Jacuípe FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Jacuípe, Estado de Alagoas. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
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cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 38, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 38, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Rádio Comunitária Jacuípe FM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Jacuípe,
Estado de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009.– Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernando Collor,
Relator – Senador Marco Maciel, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 38, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 815, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o
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.
Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
41, de 2009 (nº 806, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar 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. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
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e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 41, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 41, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 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,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernando Collor, Relator – Senador Marco Maciel, Relator
ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 41, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do ad.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 816, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o 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.
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 54, de 2009 (nº 969, de 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. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem servi-
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ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 54, de 2009, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do 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, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Antonio
Carlos Júnior, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 54, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 817, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de
2009 (nº 899/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cristo Rei para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Laranjal, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
106, de 2009 (nº 899, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Cristo Rei para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Laranjal, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, §3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-

Sexta-feira 26

27203

de e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 106, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 106, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Cristo Rei para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Laranjal, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Wellington
Salgado, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

Sexta-feira 26

27205

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao poder concedente outorgar à
entidade interessada autorização para exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta lei e normas reguladoras das condições de exploração do serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez anos,
permitida a renovação por igual período, se cumpridas as
exigências desta lei e demais disposições legais vigentes.
(Redação dada pela Lei nº 10.597, de 11-12-2002)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 818, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 114, de
2009 (nº 911/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Organização Não Governamental de
Olho em São Sebastião para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Sebastião, Estado de Alagoas.
Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 114, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
114, de 2009 (nº 911, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Organização Não Governamental de Olho em
São Sebastião para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Sebastião, Estado de
Alagoas. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 114, de 2009, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Organização Não Governamental
de Olho em São Sebastião para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião, Estado
de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernando Collor,
relator – Senador Marco Maciel, relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 114, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 6º Compete ao Poder Concedente outorgar à
entidade interessada autorização para explotação do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, observados os
procedimentos estabelecidos nesta Lei e normas reguladoras das condições de exploração do Serviço.
Parágrafo único. A outorga terá validade de dez
anos, permitida a renovação por igual periodo, se cumpridas as exigências desta Lei e demais disposições
legais vigentes. (Redação dada pela Lei nº 10.597,
de 11-12-02)
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 819, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 116, de
2009 (nº 913/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Óbidos, Estado do Pará.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
116, de 2009 (nº 913, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Óbidos, Estado do Pará. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados,
destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob exame,
atende aos requisitos constitucionais formais relativos à
competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223 da
Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior, nada havendo,
pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que
o projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 116, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 116, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Rádio Comunitária Sant’Ana de Óbidos para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Óbidos, Estado
do Pará, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Wellington Salgado, Presidente eventual – senador Flexa Ribeiro, relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 116, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

Sexta-feira 26

27211

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 820, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 121,
de 2009 (nº 924/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Pioneira Comunitária Aldeiense de Radiodifusão, para a
Promoção da Cultura, Artes e Educação
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuparaque, Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
121, de 2009 (nº 924, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Pioneira Comunitária Aldeiense
de Radiodifusão, para a Promoção da Cultura, Artes
e Educação para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuparaque, Estado de Minas
Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
IV – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
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difusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 121, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 121, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Pioneira Comunitária Aldeiense de Radiodifusão, para
a Promoção da Cultura, Artes e Educação para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cuparaque, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Eduardo
Azeredo, relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 121, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessao ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 821, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 123, de
2009 (nº 930/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à associação de Desenvolvimento
Comunitário de Martins Soares para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Martins Soares, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
123, de 2009 (nº 930, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Martins Soares para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marfins Soares, Estado
de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do
Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
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cumpre à Comissão de Ciência, tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 123, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 123, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Martins Soares
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Martins Soares, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Wellington
Salgado, relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 123, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessao ou permissão
dependerá de aprovação de. no mfnimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 822, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 124, de
2009 (nº 931/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização a Associação de Radiodifusão Nova
Tropical de São Sebastião do Anta para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião do Anta,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Wellington Salgado
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
124, de 2009 (nº 931, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização a Associação de Radiodifusão Nova Tropical
de São Sebastião do Anta para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião
do Anta, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de
mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radio-
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difusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 124, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 124, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização a Associação de
Radiodifusão Nova Tropical de São Sebastião do Anta
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Sebastião do Anta, Estado de Minas
Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão em 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Welligton
Salgado, relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 124, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 823, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de
2009 (nº 938/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de Caetanópolis para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Caetanópolis, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
125, de 2009 (nº 938, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura de
Caetanópolis para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caetanópolis, Estado de Minas Gerais. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,

Sexta-feira 26

27221

permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 125, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 125, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
de Comunicação e Cultura de Caetanópolis para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caetanópolis, Estado de Minas Gerais, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Eduardo
Azeredo, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 125, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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....................................................................................
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 824, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de
2009 (nº 987/ 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio RMS Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Coronel Macedo,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 145, de 2009 (nº 987, de 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
RMS Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Coronel Macedo,
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 145, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio RMS
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Coronel Macedo,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Gerson
Camata, Relator – Senador Valdir Raupp, Relator
ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada neste data, aprova o Projeto de Decreto
legislativo nº 145, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

Junho de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 26

27225

27226

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................

Junho de 2009

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 825, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 164, de 2009
(nº 1.042/ 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Noroeste de Comunicação Ltda. –
EPP, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 164, de 2009 (nº 1.042, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Noroeste de Comunicação Ltda.
– EPP, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Osvaldo Cruz,
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização das
certidões constantes do processado – que demonstram
situação regular da entidade junto ao INSS, FGTS,
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como
aquelas relativas à condição de pessoa fisica de seus
dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do presente
ato de outorga, uma vez constatado que a vencedora
do certame licitatório apresentou tempestivamente ao
poder concedente toda a documentação exigida pela
legislação regulamentar, tendo sido tais provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 164, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão ao Sistema
Noroeste de Comunicação Ltda. – EPP, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Eduardo
Azeredo, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 164, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 826, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 179, de
2009 (nº 748/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Renascer para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mar Vermelho,
Estado de Alagoas.
Relator: Senador Fernando Collor
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel
I – Relatório
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ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 179, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
179, de 2009 (nº 748, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Renascer para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mar Vermelho, Estado de Alagoas. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 179, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Renascer para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mar Vermelho, Estado
de Alagoas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Fernando Collor, Relator – Senador Marco Maciel, Relator
ad hoc

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 179, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

III – Voto
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
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PARECER Nº 827, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 182,
de 2009 (nº 776/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Capivari
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 182, de 2009 (nº 776, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fator Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Capivari do Sul, Estado do Rio Grande do
Sul. O ato foi submetido à apreciação do Congresso
Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 182, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Fator Radiodifusão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Capivari do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Sérgio
Zambiasi, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 182, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
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PARECER Nº 828, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 186,
de 2009 (nº 839/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Extra Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Maquiné,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 186, de 2009 (nº 839, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Extra Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 186, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Extra Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Maquiné, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Sérgio Zambiasi,
Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 186, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

Junho de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 26

27237

27238

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................

Junho de 2009

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 829, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 193,
de 2009 (nº 880/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à SCPB – Sistema de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Sérgio Zambiasi
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 193, de 2009 (nº 880, de 2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à SCPB – Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Santiago, Estado do Rio Grande do Sul. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
E entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 193, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à SCPB –
Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santiago, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Sérgio
Zambiasi, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 193, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

27240

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2009

Junho de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................

Sexta-feira 26

27241

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 830, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 194,
de 2009 (nº 883/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão na Rede Metropolitana de Rádio e
Televisâo Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Oriximiná, Estado do Pará.
Relator: Senador Flexa Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 194, de 2009 (nº 883, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rede Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Oriximiná, Estado do Pará. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 194, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga concessão à Rede
Metropolitana de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Oriximiná, Estado do Pará, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Wellington Salgado, Presidente Eventual. – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 194, de 2009.
Sala das Comissões, 10 junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 831, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de
2009 (nº 901/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Otacílio Risonho para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Mauá, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator Ad Hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
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sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 200, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
200, de 2009 (nº 901, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Otacílio
Risonho para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mauá, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 200, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovado do ato que outorga autorização à Associação
Cultural e Comunitária Otacílio Risonho para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mauá,
Estado de São Paulo; na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Marcelo
Crivella, Relator. – Senador Antonio Carlos Júnior,
Relator ad hoc.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 200, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

III – Voto
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XII – apreciar os atos de concessão e renovação
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....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR
Nº 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração. a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
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LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o regulamento do Serviço de
Radiodifusão.
....................................................................................
PARECER Nº 832, DE 2009
Da comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de
2009 (nº 945/ 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Xaraés Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Porto
Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Delcídio Amaral
Relator ad hoc: Senador João Ribeiro
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
205, de 2009 (nº 945, de 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Xaraés
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
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sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 205, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Xaraés
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do Sul, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão,10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Delcídio Amaral,
Relator. – Senador João Ribeiro, Relator ad hoc.
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IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 205, de 2009.
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Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 833, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 207,
de 2009 (nº 948/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Exitus Sistema de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Magno Malta
Relator Ad Hoc: Senador Roberto Cavalcante
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 207, de 2009 (nº 948, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Ribeirão Bonito, Estado de São
Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
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missão ou autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo projeto de decreto legislativo o
instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 207, de 2009, não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga permissão à Exitus Sistema de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Ribeirão Bonito,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Magno Malta, Relator. – Senador Roberto Cavalcanti, Relator Ad Hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 207, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

27254

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 834, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 215,
de 2009 (nº 977/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária de
Tatuí, para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tatuí, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador Gerson Camata
Relator ad hoc: Senador Valdir Raupp
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
215, de 2009 (nº 977, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Tatuí para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tatuí,
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronun-
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ciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 215, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 215, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Tatuí para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tatuí, Estado de São
Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Gerson Camata,
Relator – Senador Valdir Raupp, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 215, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Das Atribuições do Congresso Nacional
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º não renovação da concessão ou permissão
dependera da aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial:
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
PARECER Nº 835, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 234, de
2009 (nº 1.045/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Agreste de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Timbaúba, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Sérgio Guerra
Relator Ad Hoc: Senador Papáleo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
234, de 2009 (nº 1.045, de 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema
Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Timbaúba, Estado de Pernambuco. O ato foi submetido à
apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem
presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o
art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
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missão ou autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 234, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Sistema
Agreste de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Timbaúba, Estado de Pernambuco, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Sérgio Guerra,
Relator. – Senador Papaléo Paes, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 234, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

27258

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2009

Junho de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49 É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................

Sexta-feira 26

27259

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
....................................................................................
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão Judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

27260

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 836, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 248, de
2009 (nº 851 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Sócio
Cultural Kiriris para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tomar do Geru, Estado de Sergipe.
Relator: Senador Antônio Carlos Valadares
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
248, de 2009 (nº 851, de 2008, na Câmara dos Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Sócio Cultural Kiriris,
para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tomar do Geru, Estado de Sergipe. O ato
foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
O Parecer do Ministério das Comunicações,
documento que integra os autos, informa que a
presente solicitação foi instruída em conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme Determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicida-
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de e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 248, de 2009, evidenciou obediência às formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 248, de 2009, obedece a
legislação pertinente, e não havendo reparos quanto
aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que
outorga autorização à Associação Comunitária Sócio
Cultural Kiriris, para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Tomar do Geru, Estado de
Sergipe, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente. – Senador Antonio
Carlos Valadares, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 248, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 837, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de
2009 (nº 941/ 2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Natureza Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São
Carlos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Magno Malta
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 254,
de 2009 (nº 941, de 2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Natureza Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação
do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII, cumpre à
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática opinar acerca de proposições que versem
sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão,
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão,
permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos
termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se,
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nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e pelos
critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 254, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Natureza
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
São Carlos, Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Magno
Malta, Relator – Senador Roberto Cavalcanti, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 254, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 838, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de
2009 (nº 1.040/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Maior de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Magno Malta
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 260, de 2009 (nº 1.040, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Maior de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Junqueirópolis, Estado de São
Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio de mensagem presidencial, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 260, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Sistema
Maior de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dós Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Magno Malta, Relator – Senador Roberto Cavalcanti, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 260, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependera de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 839, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de
2009 (nº 1.076/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Água Doce
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Calçoene, Estado do Amapá.
Relator: Senador Papaléo Paes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 273, de 2009 (nº 1.076, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Empresa de Radiodifusão Água Doce Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Calçoene, Estado do Amapá. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos Termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 273, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Empresa
de Radiodifusão Água Doce Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Calçoene, Estado do Amapá, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Papaléo
Paes, Relator.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 273, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 840, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de
2009 (nº 1.108/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Neves & Oliveira Andrade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Paraibuna,
Estado de São Paulo.
Relator: Senador Arthur Virgílio
Relator ad hoc: Senador Eduardo Azeredo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em
caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo
(PDS) nº 288, de 2009 (nº 1.108, de 2008, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Neves & Oliveira Andrade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Paraibuna, Estado de São Paulo. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, per-
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missão ou autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 288, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Neves &
Oliveira Andrade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Paraibuna,
Estado de São Paulo, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Arhtur Virgílio, Relator – Senador Eduardo Azeredo, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 288, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 841, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de
2009 (nº 1.134/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Serrinha dos Pintos, Estado
do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador José Agripino
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
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sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 302, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 302, de 2009 (nº 1.134, de 2008, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Associação Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Serrinha dos
Pintos, Estado do Rio Grande do Norte. O ato foi
submetido à apreciação do Congresso Nacional por
meio de mensagem presidencial, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 302, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Progressiva de Serrinha dos Pintos para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serrinha dos Pintos, Estado do Rio Grande do
Norte, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente – Senador José Agripino, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior, Relator ad hoc.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 302, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

III – Voto
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§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis,
conforme determina o parágrafo único do
art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona.
....................................................................................
LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO N° 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 842, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 305,
de 2009 (nº 1.159/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Metrópole Regional FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Ouro Verde, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Marcelo Crivella
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para apreciação em caráter terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 305, de 2009 (nº 1.159, de 2008, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Metrópole Regional FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ouro Verde, Estado de São Paulo. O
ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional
por meio de mensagem presidencial, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator. Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, incumbindo-lhe pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições, em caso
de decisão terminativa.
O processo de exame e apreciação dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de
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radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do
Legislativo, pelas formalidades e pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 3, de 2009, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo
o instrumento adequado, conforme preceitua o art. 213,
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da
Lei Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à
sua constitucionalidade material.
É entendimento pacífico que a desatualização
das certidões constantes do processado – que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS,
FGTS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem
como aquelas relativas à condição de pessoa física
de seus dirigentes –, não sejam óbice à aprovação do
presente ato de outorga, uma vez constatado que a
vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação
exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais
provas consideradas, à época, satisfatórias.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 305, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que outorga permissão à Rádio
Metrópole Regional FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ouro Verde, Estado de São Paulo, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009. – Senador
Flexa Ribeiro, Presidente – Senador Marcelo Crivella, Relator – Senador Antonio Carlos Júnior, Relator ad hoc.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo n° 305, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 843, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 306/2009
(nº 1.216/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Rádio Comunitária Castilho FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Castilho, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Renato Casagrande
Relator ad hoc: Senador Roberto Cavalcanti
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para exame em caráter
terminativo, o Projeto de Decreto Legislativo (PDS)
nº 306, de 2009 (nº 1.216, de 2008, na Câmara dos
Deputados), destinado a aprovar o ato que outorga
autorização à Rádio Comunitária Castilho FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castilho, Estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso Nacional por meio
de mensagem presidencial, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, informa que a presente solicitação foi
instruída em conformidade com a legislação aplicável,
o que levou ao seu deferimento.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania daquela Casa, o projeto foi
considerado jurídico, constitucional e vazado em boa
técnica legislativa.
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sonora e de sons imagens, incumbindo-lhe pronunciarse também sobre a constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa dessas proposições, em caso de
decisão terminativa.
O serviço de radiodifusão comunitária encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, de
3 de junho de 1998.
A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Executivo sob
exame, atende aos requisitos constitucionais formais
relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts.
49, XII, e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da Lei
Maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua
constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica
legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 306, de 2009, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 306, de 2009, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Rádio Comunitária Castilho FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castilho, Estado de
São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de junho de 2009.

II – Análise

IV – Decisão da Comissão

Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, nos termos do seu art. 104-C, VII,
cumpre à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática opinar acerca de proposições que versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão, televisão, outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão

A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em Reunião Extraordinária, realizada nesta data, aprova o Projeto de Decreto
Legislativo nº 306, de 2009.
Sala das Comissões, 10 de junho de 2009. – Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1° O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2° e § 4°, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2° A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos
do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3° O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4° O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5° O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de
Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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PARECER Nº 844, DE 2009
Da Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania, sobre a Mensagem nº 92, de 2009
(nº 470/2009, na origem), da Presidência da
República que “Submete à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor José
Rômulo Plácido Sales, Defensor Público da
União no Estado do Piauí, para exercer o
cargo de Defensor Público-Geral da União,
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na vaga decorrente do término do mandato
de Eduardo Flores Vieira”.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em votação secreta realizada em 24 de junho de 2009,
sobre a Mensagem nº 92, de 2009, opina pela aprovação da indicação do Senhor José Rômulo Plácido
Sales, para exercer o cargo de Defensor Público-Geral
da União, por 17 votos favoráveis, 1 (um) contrários e
zero abstençãoe 1 (um) voto em branco.
Sala da Comissão, 24 de junho de 2009.
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Relatório
Relatora: Senadora Lúcia Vânia
O Presidente da República, por intermédio da
Mensagem n° 92, de 2009, submete à consideração
do Senado Federal o nome de José Rômulo Plácido
Sales para exercer o cargo de Defensor Público-Geral
da União, na vaga decorrente do término do mandato
de Eduardo Flores Vieira.
Segundo o art. 52, inciso III, alínea f, da Constituição Federal, o Senado Federal tem competência
privativa para aprovar previamente, por voto secreto,
após arguição pública, a escolha de titulares dos cargos que a lei determinar, sendo que o art. 6° da Lei
Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 1994, estabelece que o chefe da Defensoria Pública da União
deve ser nomeado pelo Presidente da República, dentre
integrantes da carreira maiores de trinta e cinco anos,
após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta
dos membros do Senado Federal, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução, precedida de
nova aprovação do Senado Federal.
A esta Comissão cabe proceder à sabatina do
indicado, além de emitir parecer sobre a indicação.
Verifica-se que o indicado encaminhou o seu curriculum vitae e prestou as declarações e informações
que passamos a resumir.
O indicado nasceu em 16 de junho de 1968 e é
natural de Luzilândia, Piauí. Sua formação acadêmica
deu-se no curso de Direito, pela Universidade Federal
do Piauí. Já obteve aprovação em diversos concursos
públicos, entre os quais para o cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Circunscrição
do Piauí, em janeiro de 1992, onde exerceu as funções
de Assessor do Desembargador Presidente, Assessor da Diretoria-Geral, Chefe Substituto da 63ª Zona
Eleitoral, Coordenador Substituto de Jurisprudência e
Documentação, Coordenador Substituto de Material e
Patrimônio, parecerista-assistente em processos licitatórios e membro do serviço Disque-Eleições.
Na Defensoria Pública da União, também ingressou por concurso público, no cargo efetivo de Defensor
Público da União, em dezembro de 2001, quando deixou o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Nesse novo
cargo, foi Chefe de Gabinete do Defensor Público-Geral da União, Assessor do Defensor Público-Geral da
União e Defensor Público-Chefe da Defensoria Pública
da União no Piauí.
Por três vezes participou em listas tríplices da Associação Nacional dos Defensores Públicos da União
para escolha do Defensor Público-Geral da União: em
2004, 2007 e 2009.
O indicado teve atuação como palestrante em
eventos na área jurídica, discorrendo sobre o papel do
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Defensor Público e do funcionamento da Defensoria
Pública. Além disso, já participou de seminários e cursos
sobre temas relacionados à administração pública.
Diante do exposto, entendemos que os membros
desta Comissão dispõem de suficientes elementos
para deliberar sobre a indicação do Defensor Público
José Rômulo Plácido Sales para exercer o cargo de
Defensor Público-Geral da União.
Sala da Comissão, 24 de junho de 2009. – Senador Demóstenes Torres, Presidente – Senadora
Lúcia Vânia, Relatora.
PARECER N° 845, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara n°
64, de 2009 (n° 2.406/2007, na origem), de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que dispõe sobre a criação de cargos de
provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas no Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região, sediado em São
Luís – MA, e dá outras providências.
Relator: Senador Lobão Filho
I – Relatório
O projeto de lei sob exame, advindo do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), dispõe sobre a criação de
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções
comissionadas no Tribunal Regional do Trabalho da
16ª Região, sediado em São Luís – MA, e dá outras
providências.
Visa, assim, a criar, na Secretaria do referido Tribunal Regional do Trabalho (TRT), consoante o caput
de seu art. 1°, cargos de provimento efetivo constantes
do Anexo I, a serem providos na forma estabelecida no
inciso II do art. 37 da Constituição Federal, e cargos
em comissão e funções comissionadas constantes do
Anexo II, anexos esses que acompanham o projeto.
O parágrafo único do art. 1° da iniciativa veda a
nomeação para as referidas funções comissionadas
de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro
grau, inclusive, dos respectivos membros ou Juízes
vinculados, salvo a de servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em
que a vedação é restrita à nomeação ou designação
para servir junto ao Magistrado determinante da incompatibilidade.
O art. 2°, finalmente, prevê que as despesas decorrentes do projeto que se quer aprovar serão custeadas pelos recursos próprios do Tribunal Regional do
Trabalho da 16ª Região.
A justificação assinala que a proposta foi encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, ficando
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parcialmente aprovada para a criação de alguns cargos, e ressalta que o TRT da 16ª Região possui, hoje,
21 Varas do Trabalho, das quais apenas 17 já foram
instaladas. Porém, com o advento da Lei n° 10.770,
de 21 de novembro de 2003, a jurisdição da Região
foi ampliada, o que acarretou um aumento da cobertura trabalhista de 81 para 185 municípios do Estado
do Maranhão.
Ainda consoante a justificação, o volume das
ações trabalhistas vem crescendo, sem a correspondência de pessoal suficiente para atender a tanta demanda. Menciona-se a Lei n° 9.957, de 12 de janeiro
de 2000, que instituiu o procedimento sumaríssimo
no processo do trabalho, evidenciando a necessidade de servidores adequadamente qualificados para
viabilizar a manutenção da celeridade da prestação
jurisdicional.
Aponta-se, ainda, a necessidade de novas especialidades de formação na área tecnológica, devido à
evolução nesse setor, o que também tornou o quadro
de pessoal insuficiente para manter todos os serviços
atualmente instalados.
Os esforços já empreendidos pelo indigitado Tribunal na requisição de servidores não foram suficientes,
notadamente pela possibilidade sempre presente de
eles terem de voltar aos órgãos de origem. Por isso,
afigura-se imprescindível a criação dos cargos efetivos
propostos, bem como dos cargos em comissão e das
funções comissionadas, cujas atividades demandam
de seus executores muito zelo, dedicação, qualificação
e responsabilidade.
O projeto veio acompanhado da legislação citada e do parecer do Conselho Nacional de Justiça,
que analisou a medida em virtude do disposto no art.
88, inciso IV, da Lei n° 11.178, de 20 de setembro de
2005. O referido dispositivo exige que os projetos de
lei com o teor ora analisado sejam acompanhados de
parecer do Conselho, quando se tratar de proposições
de iniciativa do Poder Judiciário e do Ministério Público da União.
Na Câmara dos Deputados, não foram apresentadas emendas.

Junho de 2009

II – Análise
O projeto mostra-se em plena consonância com
as normas constitucionais e jurídicas. A Lei Maior assegura aos Tribunais Superiores, como o TST, a competência privativa para propor a criação de cargos
nos seus quadros de pessoal, em virtude do comando
contido no art. 96, inciso II, alínea b.
Não padece, ainda, de nenhum vício de injuridicidade e está redigido em boa técnica legislativa.
Quanto ao mérito, merece também acolhida, pois
vai ao encontro do grande interesse público de possibilitar ao Poder Judiciário cumprir sua missão com maior
celeridade, elemento essencial para a consecução da
verdadeira justiça. Com efeito, andamento processual
moroso é algo extremamente nocivo, e a maior celeridade e eficiência nos processos só são viáveis se
houver quantidade de servidores na proporção direta
da quantidade das demandas.
Importa ressaltar, ainda, que já existe, para o corrente ano, previsão orçamentária para a efetivação das
medidas intentadas pelo TRT da 16ª Região, contida
no Anexo V da Lei Orçamentária Anual, em que estão
relacionadas as autorizações específicas de que trata
o inciso II do § 1° do art. 169 da Constituição Federal.
De acordo com esse dispositivo, a criação de cargos
ou a concessão de vantagens, entre outras coisas, só
são permitidas se houver autorização específica na lei
de diretrizes orçamentárias.
Dessa forma, não há empecilhos que possam
desaconselhar a acolhida do projeto sob comento,
que, a nosso ver, aprimorará grandemente a prestação jurisdicional do Tribunal Regional do Trabalho da
16ª Região.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 64, de 2009, por ser constitucional, jurídico, conveniente e oportuno.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
....................................................................................
Seção I
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na
forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
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declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
....................................................................................
Seção I
Disposições Gerais
....................................................................................
Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas
de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correicional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou
de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169,
parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
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f) conceder licença, férias e outros afastamentos
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes
forem imediatamente vinculados;
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no
art. 169:
a) alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................
CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas
Seção I
Normas Gerais
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.
§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras,
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
II – se houver autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído
pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
....................................................................................
LEI N° 10.770, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a criação de Varas do
Trabalho nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências.
....................................................................................
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LEI N° 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000
Mensagem de Veto n° 75
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 14 de maio de 1943,
instituindo o procedimento sumaríssimo no
processo trabalhista.
....................................................................................
LEI N° 11.178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2006 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 88. Os projetos de lei sobre transformação
de cargos, a que se refere o art. 85, § 2º desta Lei,
bem como os relacionados a aumento de gastos com
pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados de:
I – declaração do proponente e do ordenador de
despesas, com as premissas e metodologia de cálculo
utilizadas, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da
Lei Complementar n° 101, de 2000;
II – simulação que demonstre o impacto da despesa com a medida proposta, destacando ativos e inativos,
detalhada, no mínimo, por elemento de despesa;
III – manifestação, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no caso do Poder Executivo, e
dos órgãos próprios dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, sobre o mérito
e o impacto orçamentário e financeiro;
IV – em se tratando de projetos de lei de iniciativa
do Poder Judiciário e do Ministério Público da União,
parecer sobre o mérito e o atendimento aos requisitos
deste artigo, respectivamente, do Conselho Nacional de
Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, de
que tratam os arts. 103-B e 130-A da Constituição;
....................................................................................
Ofício n° 150/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 64, de
2009, que “Dispõe sobre a criação de cargos de provi-
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mento efetivo e em comissão e funções comissionadas
no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, sediado
em São Luís – MA, e dá outras providências”, de autoria
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 846, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara n°
86, de 2009 (n° 4.942/2001, na origem), de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que cria funções comissionadas e cargos
de provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região (SP) e dá outras providências.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
O projeto de lei sob exame, originário do Tribunal
Superior do Trabalho, tem por objetivo criar, no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 2a
Região, as funções comissionadas previstas no seu
Anexo I, ou seja: seis funções de Assessor, seis de
Assessor Técnico da Presidência e 128 de Assessor
de Juiz, sendo todas no nível FC-9 (art. 1°). De acordo com o parágrafo único do dispositivo, a ocupação
das três funções será privativa de servidor efetivo do
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região, observados os requisitos de qualificação
e de experiência previstos em regulamento.
O art. 2° intenta criar, no Quadro de Pessoal da
mesma instituição, os cargos de provimento efetivo previstos no Anexo II – cem cargos de analista judiciário
–, a serem providos por concurso público, de provas ou
de provas e títulos, na forma da legislação em vigor.
O art. 3° assinala que as despesas decorrentes
do projeto que se quer ver erigido em lei correrão à
conta de recursos orçamentários consignados ao TRT
da 2ª Região.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, mediante substitutivo oferecido na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa,
para melhor adequá-lo aos ditames constitucionais e
jurídicos e à boa técnica legislativa.
A justificação da proposição ressalta que o Tribunal,
sediado na cidade de São Paulo e com jurisdição sobre a
Grande São Paulo e Baixada Santista, detém movimentação processual anual representativa de dezenove por
cento das ações trabalhistas do País. Mas a instituição
não dispõe, desde há muito, dos recursos humanos ne-
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cessários para viabilizar prestação jurisdicional satisfatória,
o que resulta em prejuízos para os jurisdicionados.
Há mais de duas décadas não é acrescido ao
Quadro de Pessoal nenhum cargo destinado às atividades de apoio judiciário, com exceção dos cargos de
informática, que, ainda assim, foram criados há mais
de oito anos. Essa carência se agravou com a edição
da Lei n° 9.957, de 12 de janeiro de 2000, que determinou o rito sumaríssimo para as causas trabalhistas
com valor de até 40 salários mínimos, e com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, em virtude
da Emenda Constitucional n° 20.
Assim, os cargos que se pretende criar são essenciais ao funcionamento dos órgãos da Justiça do
Trabalho, para se promover melhor atendimento à população de São Paulo.
II – Análise
O projeto se afina plenamente com as normas
contidas na Constituição Federal referentes ao Poder
Judiciário, sobretudo com a alínea b do inciso II do
seu art. 96, segundo o qual compete privativamente
aos tribunais superiores propor ao Poder Legislativo
respectivo a criação e a extinção de cargos.
Mostra-se redigido em boa técnica legislativa e
louvável quanto ao mérito, pela intenção de dotar o
Tribunal da 2ª Região de estrutura humana capaz de
satisfazer a exigência de maior celeridade no cumprimento da missão a ele confiada. A consecução da verdadeira justiça requer a devida rapidez nos julgamentos,
impossível de ser realizada se não houver quantidade
suficiente de servidores lotados na instituição.
O acesso ao Poder Judiciário é direito fundamental que figura no art. 5° da Constituição Federal,
cujo inciso XXXV proclama que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de
direito. Essa garantia, cláusula inamovível pelo poder
de reforma constitucional, só pode ter plena viabilidade e eficácia se os tribunais puderem contar com
elementos humanos em quantidade suficiente para o
bom andamento das causas impetradas.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados concluiu o parecer pela adequação
orçamentária e financeira da proposição, com o que
concordamos.
Dessa forma, o projeto merece ser acolhido no
âmbito desta Comissão, tendo em vista sua total adequação às normas constitucionais e jurídicas, e ainda
pela grande conveniência de aprimorar a estrutura do
indigitado tribunal no terreno dos recursos humanos.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n° 86, de 2009.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;
....................................................................................
Do Poder Judiciário
Seção I
Disposições Gerais
Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas
de processo e das garantias processuais das partes,
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dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correicional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou
de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169,
parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
f) conceder licença, férias e outros afastamentos
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes
forem imediatamente vinculados;
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no
art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................
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LEI N° 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000
Mensagem de Veto nº 75
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
instituindo o procedimento sumaríssimo no
processo trabalhista.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20,
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de transição e dá
outras providências.
....................................................................................
Ofício n° 151/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta data, esta
Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 86, de 2009, que “Cria
funções comissionadas e cargos de provimento efetivo
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho
da 2a Região (SP) e dá outras providências”, de autoria
do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER N° 847, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n° 88, de 2009 (n° 5.357/2005, na
Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que dispõe sobre a
criação de cargos de Juiz do Trabalho Substituto, de cargos de provimento efetivo e em
comissão e de funções comissionadas no
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região (SP).
Relator: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 2009, de
autoria do Tribunal Superior do Trabalho (TST), propõe
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a criação de dois cargos de Juiz do Trabalho Substituto, dez cargos de provimento efetivo, dois cargos
em comissão e dezesseis funções comissionadas no
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região, não previstos na Lei n° 9.697, de 2 de
setembro de 1998, que criou Varas do Trabalho nas
cidades de Cotia e Mogi das Cruzes, no Estado de
São Paulo.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi examinado pelas Comissões de Trabalho, de Administração
e Serviço Público, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania, que o aprovaram, por
unanimidade, sendo que nesta última com duas emendas do Relator, que ajustaram o projeto às normas de
técnica legislativa.
No Senado Federal a proposição não recebeu
emendas.
II – Análise
Nos termos do art. 101, I e II, f, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), compete a esta CCJ
opinar, em caráter terminativo, sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa
e, no caso, também sobre o mérito da proposição.
No que tange à constitucionalidade, a proposição obedece aos requisitos da Constituição Federal
(CF) relativos à competência legislativa da União (CF,
art. 22, XVII), às atribuições do Congresso Nacional
quanto à criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas (CF, art. 48, X), à iniciativa reservada dos tribunais (CF, art. 96, II, b), e à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário
(CF, art. 99). Foram igualmente atendidas as restrições
impostas pelo § 1° do art. 169 da Constituição Federal,
conforme registra o parecer aprovado pela Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.
O Projeto de Lei da Câmara n° 88, de 2009, atende aos requisitos de juridicidade, regimentalidade e está
formulado em adequada e correta técnica legislativa,
em conformidade com as normas da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei
Complementar n° 107, de 26 de abril de 2001.
Conforme se lê na justificação, a proposta de
criação de dois cargos de Juiz do Trabalho Substituto
vem preencher uma lacuna deixada pela Lei n° 9.697,
de 1998, que criou Varas do Trabalho nas cidades de
Cotia e Mogi das Cruzes, no Estado de São Paulo,
mas não previu os respectivos cargos para viabilizar
a estrutura de funcionamento dos novos órgãos e assegurar a prestação jurisdicional.
O Ministro Presidente do TST destaca ainda que
a previsão para que se criem dois cargos em comissão,
destinados às diretorias dos Serviços de Distribuição
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dos Feitos de Cotia e de Mogi das Cruzes, observa
o disposto no art. 713 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), segundo o qual “nas localidades em
que existir mais de uma Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara de Trabalho, haverá um distribuidor”,
enquanto as funções comissionadas, típicas das unidades de primeira instância, destinam-se aos que exercem atribuições de maior nível de responsabilidade e
complexidade, a serem desempenhadas por servidor
de melhor qualificação profissional.
A proposição é altamente meritória e necessária para dar um atendimento jurisdicional adequado à
população daquelas cidades. O Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região exerce jurisdição sobre os mu-
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nicípios da Grande São Paulo e do Litoral Santista,
áreas de grande adensamento populacional e de elevado número de trabalhadores e empresas.
É evidente e inquestionável, portanto, a importância do projeto, que atenderá a uma maior demanda
processual, a partir do aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional trabalhista na 2a Região.
III – Voto
À vista do exposto, opino pela constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e,
no mérito, voto pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n° 88, de 2009.
Sala da Comissão, 24 de junho de 2009.
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Ofício nº 165/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 24 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta data, esta
Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara nº 88, de 2009, que “Dispõe
sobre a criação de cargos de Juiz do Trabalho Substituto,
de cargos de provimento efetivo e em comissão e de funções comissionadas no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (SP)”, de autoria do
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 848, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 90, de 2009 (nº 1.354/2007, na origem), de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da
17ª Região (ES), cria cargos de provimento
efetivo e em comissão e funções comissionadas, e dá outras providências.
Relator: Senador Renato Casagrande
I – Relatório
Vem ao exame desta Comissão, em decisão
terminativa, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 90,
de 2009 (nº 1.354, de 2007, na origem), de autoria do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), cuja ementa se
encontra transcrita na epígrafe deste.
A proposição objetiva alterar para doze juízes, mediante o seu art. 1º, a composição do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 17ª Região, sediado na cidade
de Vitória, Estado do Espírito Santo, e com jurisdição
sobre o território daquela unidade da Federação.
Com esse escopo, ficam criados, conforme prevê
o caput do art. 2º do projeto, quatro cargos de Juiz, vitalícios, a para serem providos em consonância com o
art. 115 da Constituição Federal. Ademais, por meio de
seu parágrafo único, o art. 2º estabelece a divisão do
indigitado TRT em turmas, com quatro juízes cada.
O art. 3º prevê a criação, no Quadro de Pessoal
da Secretaria do referido Tribunal, de 54 cargos efeti-
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vos, sendo quatro de juiz, já mencionados, 28 de Analista Judiciário e 22 de Técnico Judiciário; também são
criados 6 cargos em comissão, de nível CJ-3, e, por
fim, 38 funções comissionadas, das quais 18 de nível
FC-5, 6 de nível FC-4 e 14 de nível FC-3, conforme
consta do Anexo I do projeto.
Por meio de seu art. 4º, o projeto determina que
as despesas decorrentes da aplicação da lei que se originar da sua aprovação correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas ao TRT da 17ª Região.
Finalmente, o art. 5º veicula a usual cláusula de
vigência imediata.
Ao justificar o projeto, afirma o Senhor MinistroPresidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST):
... impõem-se urgentes providências no sentido
de dotar a estrutura do Tribunal Regional do Trabalho
da 17ª Região dos meios indispensáveis ao desempenho satisfatório de suas atribuições, pelo que se propõe
a alteração da sua composição para doze Juízes do
TRT, criando-se os cargos de provimento efetivo e em
comissão e as funções comissionadas constantes do
presente anteprojeto de lei ora submetido à apreciação
de Vossas Excelências, representando as medidas aqui
consubstanciadas inadiáveis necessidades de recursos
humanos do referido Tribunal Regional.
É ainda a mesma autoridade, que é também Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
(CSJT), que encaminha ofício ao Senhor Ministro de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão para
informar-lhe que o projeto, tanto sob o aspecto financeiro quanto no quantitativo de cargos/funções a serem criados, está contemplado no Anexo V da Lei nº
11.451, (11.514 é o número correto), de 7 de fevereiro
de 2007 (LOA 2007), combinado com o artigo 92, §
3º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007, e de
acordo com os limites fixados pelo Ato Conjunto TST
CSJT nº 003/2007 (DOU de 5-3-2007).
Aprovada na Câmara dos Deputados, vem a
proposição à revisão desta Câmara Alta onde não recebeu emendas.
II – Análise
Os requisitos formais de constitucionalidade são
atendidos pelo Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2009,
tendo em vista que a matéria deve ser disciplinada em
lei ordinária (CF, art. 48, X), de iniciativa privativa do
respectivo Tribunal Superior (CF, art. 96, II, b), não havendo, igualmente, reparo algum a fazer no tocante à
constitucionalidade de material e a juridicidade.
A proposta foi encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, em observância ao disposto no inciso
IV da Lei nº 11.178, de 20 de setembro de 2005, que
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
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Orçamentária de 2006 e dá outras providências, tendo sido aprovada parcialmente por esse Conselho, em
sessão realizada em 24 de abril de 2007, ao examinar
os Pedidos de Providências nºs 1.133 e 1.265.
No tocante ao mérito, verifica-se que, essencialmente, o PLC nº 90, de 2009, é justificado pelo aumento das
atividades sob responsabilidade do Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região, haja vista a ampliação da competência da Justiça do Trabalho por força da Reforma do
Poder Judiciário (Emenda Constitucional nº 45, de 2004),
que resultou na transferência para essa justiça especializada de 83.821 processos da Justiça Comum, sendo
45.719 da Justiça Federal e 38.102 da Justiça Estadual,
somente no período de julho a dezembro de 2005.
A aprovação desta proposição representa, assim,
providência urgente e correta para permitir a adequada
prestação da justiça trabalhista no Estado do Espírito

Junho de 2009

Santo, que se apresenta em franco desenvolvimento
socioeconômico.
Finalmente, quanto à adequação financeira e
orçamentária do projeto, seu impacto financeiro anual
está estimado em R$1.291.534,21, valor este que não
excede os limites impostos pela Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2006 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), conforme parecer técnico do Conselho Nacional de Justiça a respeito do pedido de providência que
lhe foi submetido pelo TST.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 90, de 2009, tanto por
seu mérito quanto por seus aspectos relacionados à
constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias
de competência da União, especialmente sobre:
X – criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, de 2001)
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
Seção I
Disposições Gerais
Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas
de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
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b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correicional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo
único, os cargos necessários à administração da Justiça,
exceto os de confiança assim definidos em lei;
f) conceder licença, férias e outros afastamentos
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes
forem imediatamente vinculados;
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no
art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................
Seção V
Dos Tribunais e Juízes do Trabalho
Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando
possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presi-
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dente da República dentre brasileiros com mais de trinta
e menos de sessenta e cinco anos, sendo: (Redação
dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
....................................................................................
LEI N° 11.178, DE 20 DE SETEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2006 e dá
outras providências.
....................................................................................
LEI N° 11.439, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2007 e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 92. Para fins de atendimento ao disposto no art.
169, § 1°, inciso II, da Constituição, observado o inciso I
do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de
quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação
de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura
de carreiras, bem como admissões ou contratações de
pessoal a qualquer tíulo, até o montante das quantidades
e limites orçamentários constantes de anexo específico
da Lei Orçamentária de 2007.
....................................................................................
§ 3º Os Poderes e o Ministério Público da União
publicarão, até 30 (trinta) dias após a publicação da
Lei Orçamentária de 2007, demonstrativo dos saldos
das autorizações para admissões ou contratações
de pessoal a qualquer título mencionadas no caput
deste artigo, constantes do anexo específico da Lei
Orçamentária de 2006, que poderão ser utilizadas no
exercício de 2007, desde que condicionadas ao valor
a que se refere o § 1º deste artigo.
....................................................................................
LEI N° 11.451, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007
Mensagem de veto
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2007.
....................................................................................
LEI N° 11.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2007
Mensagem de veto
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária
de 2008 e dá outras providências.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004
Altera dispositivos dos arts. 5°, 36,
52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107,
109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128,
129, 134 e 168 da Constituição Federal, e
acrescenta os arts. 103-A, 103-B, 111-A e
130-A, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
Ofício nº 156/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em reunião ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 90, de
2009, que “altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; cria
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções
comissionadas; e dá outras providências”, de autoria
do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 849, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara nº
91, de 2009, (nº 1.651 de 2007, na origem), de
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho
que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (CE); cria cargos de provimento efetivo e em comissão e
funções comissionadas no seu quadro de
pessoal, e dá outras providências.
Relator: Senador Inácio Arruda
Relator Ad Hod: Senador Tasso Jereissati
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I – Relatório
O projeto de lei sob exame, advindo do Tribunal
Superior do Trabalho, tem por objetivo criar, na forma
de seu Anexo I, 6 (seis) cargos de Juiz do Trabalho de
2º grau no Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região,
passando a composição do Pleno de 8 (oito) para 14
(quatorze) juízes togados (art. 1º). Visa a criar, ainda,
no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região, os cargos de provimento
efetivo previstos no Anexo II, (art. 2º) e os cargos em
comissão e as funções comissionadas previstas no Anexo III (art. 3º). Os cargos de provimento efetivo deverão
ser providos na forma da legislação em vigor.
O art. 4º desse projeto ressalta que as despesas
decorrentes da lei que se quer aprovar correrão à conta
dos recursos orçamentários consignados ao Tribunal
Regional do Trabalho da 7a Região.
O projeto veio acompanhado de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça em 22 de maio
de 2007.
A sua justificação ressalta que o referido tribunal,
sediado em Fortaleza, necessita da criação dos cargos
de juízes mencionados, por ser o único dos tribunais
mais antigos que possui composição aquém do mínimo recomendado.
A despeito disso, para melhor justificar a necessidade do Tribunal Regional da 7ª Região, faz-se
oportuno entender como está estruturada a Justiça
do Trabalho, o que nos remete ao conhecimento dos
três graus de jurisdição, que se encontram muito bem
segmentados.
A Primeira instância é composta pelas Varas do
Trabalho (designação dada pela Emenda Constitucional
nº 24/99 às antigas Juntas de Conciliação e Julgamento). Nelas são julgados apenas dissídios individuais, que
são controvérsias surgidas nas relações de trabalho
entre o empregador (pessoa física ou jurídica) e o empregado (este sempre como indivíduo, pessoa física).
Esse conflito chega à Vara na forma de reclamação
trabalhista. A jurisdição da Vara é local, abrangendo
geralmente um ou alguns municípios. Sua competência
é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador,
ainda que tenha sido contratado em outro local ou no
estrangeiro. A Vara compõe-se de um juiz do trabalho
titular e um juiz do trabalho substituto. Em comarcas
onde não exista Vara do Trabalho, a lei pode atribuir a
jurisdição trabalhista ao juiz de direito.
A Segunda instância é composta pelos Tribunais
Regionais do Trabalho (TRT). Neles julgam-se recursos ordinários contra decisões de Varas do Trabalho,
ações originárias (dissídios coletivos de categorias
de sua área de jurisdição – sindicatos patronais ou de
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trabalhadores organizados em nível regional), ações
rescisórias de decisões suas ou das Varas e os mandados de segurança contra atos de seus juízes. A
Justiça do Trabalho conta com 24 Tribunais formados
pelas regiões.
Quanto à instância superior, esta é formada pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nele são julgados
recursos de revista, recursos ordinários e agravos de
instrumento contra decisões de TRT e dissídios coletivos de categorias organizadas em nível nacional,
além de mandados de segurança, embargos opostos
às suas decisões e ações rescisórias.
No que tange especificamente ao Estado do
Ceará, cuja população já atingiu mais de 8 milhões
de habitantes, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª
Região, que conta com oito juízes de 2º grau e 52 de
1º grau, com 14 Varas do Trabalho na Capital e 12,
apenas, no interior, revela a surpreendente estatística. A relação de juízes do trabalho por cada 100 mil
habitantes é apenas 0,73, ou seja, sequer podemos
dizer que tem um magistrado para cada 100 mil habitantes. O número de servidores efetivos é da ordem
de 698. Em 2008, os números revelam uma média de
mais de 800 novos processos por magistrado ao ano.
O custo da Justiça do Trabalho do Ceará é de R$23,74
por habitante, a segunda mais barata do País, contra
R$125,52 da 19a Região. A taxa de congestionamento
na fase de execução no 1º grau é a 3a maior do Brasil,
com 57.869 novos casos (80,5%), perdendo apenas
para Alagoas (80,9%) e Paraíba (94,6%).
Portanto, esses dados corroboram para justificar
não somente a criação de novos cargos de magistrados, como também de analistas e técnicos judiciários,
no sentido de mitigar o recrudescimento do número de
demandas trabalhistas pendentes de solução.
Ademais, há quase 20 anos o seu quadro de
pessoal não é acrescido de nenhuma função comissionada, bem como nenhum cargo foi destinado às
áreas de apoio judiciário. Essa carência de pessoal
se agrava com a criação do rito sumaríssimo pela Lei
nº 9.957 de 2000, que aumentou consideravelmente
o volume de serviços. Portanto, urge que sejam tomadas providências para dotar a estrutura do Tribunal dos
meios indispensáveis ao bom desempenho de suas
atribuições.
II – Análise
O projeto se compatibiliza plenamente com as
normas constitucionais e jurídicas, sobretudo com o art.
96 da Lei Maior que, na letra b do seu inciso II, assegura aos Tribunais a competência privativa para propor a
criação de cargos nos seus quadros de pessoal.
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Além disso, mostra-se redigido em boa técnica
legislativa, e no mérito conveniente e oportuno. O aumento dos cargos de juízes e servidores no Tribunal
vem ao encontro do crescente clamor de maior celeridade no cumprimento da missão do Poder Judiciário.
A verdadeira justiça requer a devida eficiência nos julgamentos, que não pode prescindir de decisões mais
céleres, para as quais é necessária a quantidade ideal
de elementos humanos na instituição.
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A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados concluiu o parecer pela adequação
orçamentária e financeira da proposição.
Dessa forma, o projeto merece acolhida no âmbito desta Comissão.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 91, de 2009, por constitucional, jurídico, conveniente e oportuno.
Sala da Comissão, 17 de junho de 2009.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário
Seção I
Disposições Gerais
Art. 96. Compete privativamente:
I – aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus
regimentos internos, com observância das normas
de processo e das garantias processuais das partes,
dispondo sobre a competência e o funcionamento dos
respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares
e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo
exercício da atividade correcional respectiva;
c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os
cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
d) propor a criação de novas varas judiciárias;
e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo
único, os cargos necessários à administração da Justiça,
exceto os de confiança assim definidos em lei;
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f) conceder licença, férias e outros afastamentos
a seus membros e aos juízes e servidores que lhes
forem imediatamente vinculados;
II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio
de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 41, de 19-12-2003)
....................................................................................
LEI N° 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000
Mensagem de Veto nº 75
Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943
de maio de 1943, instituindo o procedimento
sumaríssimo no processo trabalhista.
....................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 24,
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1999
Altera dispositivos da Constituição
Federal pertinentes à representação classista na Justiça do Trabalho.
....................................................................................
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Ofício nº 152/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara
nº 91, de 2009, que “Altera a composição do Tribunal
Regional do Trabalho da 7a Região (CE); cria cargos
de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas no seu Quadro de Pessoal; e dá outras
providências”, de autoria do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 850, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2009 (nº 1.989 de 2007, na
origem), de iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho, que altera a composição e a
organização interna do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região com sede em
Campinas, Estado de São Paulo (SP) e dá
outras providências.
Relator: Senador Adelmir Santana
I – Relatório
O projeto de lei sob exame, advindo do Tribunal
Superior do Trabalho, tem por objetivo aumentar a
composição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região para cinquenta e cinco juízes, de acordo com o
seu art. 1º, sendo que um quinto dos cargos deverá ser
destinado à representação da Ordem dos Advogados
do Brasil e do Ministério Público do Trabalho, na forma
da Constituição Federal (parágrafo único).
O art. 2º intenta criar, ainda, dezenove cargos de
Juiz togado vitalício, a serem providos em consonância
com o art. 115 da Lei Maior, para atender à composição
a que se refere o art. 1º. O provimento de tais cargos
obedecerá ao que dispõe a Constituição e a legislação
pertinente (art. 3º).
O art. 4º visa determinar que, dentre os juízes togados, três exercerão as funções de presidente, vice-
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presidente administrativo e vice-presidente judicial do
Tribunal, e dois exercerão as funções de corregedor e
vice-corregedor regional.
Pelo art. 5º, o Tribunal deverá ser dividido em turmas, além do Tribunal Pleno, e deverá ter no mínimo
uma Seção Especializada.,
O Regimento Interno do Tribunal deverá dispor
sobre o número de turmas e seções especializadas
e, na hipótese de serem criadas mais de uma seção,
apenas para uma delas serão distribuídos os processos de dissídio coletivo de natureza econômica e/ou
jurídica. Desses dissídios, participarão o juiz presidente e o vice-presidente Judicial. Os juízes da seção (ou
das seções) serão substituídos por juízes vinculados
às turmas, nos casos previstos em lei e no Regimento
Interno (§§ 1º a 4º).
Pelo art. 6º, ficam criados os cargos em comissão
de Assessor de Juiz, privativos de Bacharel em Direito,
código CJ-3, e os Cargos em Comissão de Secretários
de Turma, código CJ-3, na forma do Anexo II do Projeto,
que prevê a criação de 42 cargos. Os primeiros serão
preenchidos mediante livre indicação dos magistrados
junto aos quais forem servir (parágrafo único).
O art. 7º tenciona criar, no quadro de pessoal da
Secretaria do Tribunal, os cargos de Carreiras as Judiciárias constantes do Anexo III (68 cargos de analista
judiciário e 135 de técnico judiciário) a serem providos
na forma estipulada na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei
nº 9.527, de 1997, e na Lei nº 11.416, de 2006.
Finalmente o art. 8º menciona que as despesas
decorrentes do projeto que se quer erigir em lei correrão à conta dos recursos orçamentários consignados
ao TRT da 15ª Região.
O projeto veio acompanhado da legislação citada, e de cópia da certidão do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, que decidiu, unanimemente, pela
aprovação da medida.
A justificação da iniciativa pontifica que seu objetivo é promover o ajustamento da estrutura do Tribunal,
para que a instituição possa prestar serviços adequados à sociedade. Lembra o aumento considerável do
volume de processos em virtude da evolução das relações de trabalho e crescente desenvolvimento econômico do País, com o consequente comprometimento
da qualidade da prestação jurisdicional. Assinala que
o número de juízes do Tribunal mantém-se inalterado
desde a edição da Lei nº 8.473, de 1992, que modificou sua composição.
A criação da função de vice-presidente administrativo é justificada pela necessidade de se subdividi-
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rem as atribuições inerentes ao cargo, em razão das
diferentes áreas de atuação.
Argumenta, ainda, que se faz necessária a criação dos cargos em comissão destinados a bacharéis em Direito para assessorarem os novos juízes, e
também a criação dos cargos de provimento efetivo
para dar suporte administrativo ao gabinete do vicepresidente administrativo, aos 19 gabinetes de juízes
e às novas turmas.
II – Análise
A iniciativa do projeto mostra-se em consonância com as normas constitucionais relativas ao Poder
Judiciário, em especial com o art. 96 da Lei Maior que,
na letra b de seu inciso II, garante aos tribunais a competência privativa para propor a criação de cargos nos
seus quadros de pessoal.
Com efeito, a garantia fundamental firmada no
inciso XXXV do art. 5º da Constituição, pertinente ao
direito da cidadania à prestação jurisdicional do Estado, só pode ser viabilizada se as instituições do Poder
Judiciário puderem contar com recursos humanos capazes, qualitativa e quantitativamente, de dar o necessário suporte à atividade jurisdicional.
Com o crescente aumento das demandas judiciais, o reduzido número de juízes impossibilita a devida
celeridade no julgamento dos processos, fato que prejudica enormemente os cidadãos na busca da justiça
e no exercício de seus direitos. Embaraça, ademais,
a realização do direito à duração razoável do proces-
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so, também alçado à estatura constitucional (art. 5º,
LXXVIII) pela Emenda nº 45, de 2004.
A falta de suficiente assessoramento nos tribunais também dificulta o bom andamento dos trabalhos,
daí a conveniência de se dotar a instituição de maior
quantidade de servidores para esse fim.
A exemplo dos tribunais de outras regiões, o TRT
da 15ª Região vem enfrentando problemas devidos à
quantidade de pessoal muito aquém do ideal, sendo
que ele possui jurisdição trabalhista sobre 95% do
território do estado, englobando 599 municípios com
quase 20 milhões de habitantes. Parecer da Ministra
Ellen Gracie, de 15-5-2007, ressaltou que o Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região possui o melhor
índice de produtividade por magistrado de toda a Justiça do Trabalho e uma carga de trabalho bem acima
da média nacional.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados concluiu o parecer com voto pela adequação orçamentária e financeira da proposição.
Dessa maneira, cremos que o projeto pode seguir
seu curso por se mostrar louvável quanto ao mérito, e
plenamente compatibilizado com as normas constitucionais e jurídicas.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 94, de 2009, por constitucional, jurídico, conveniente e oportuno.
Sala da Comissão, 24 de junho de 2009.
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Ofício nº 164/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília 24 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 94,
de 2009, que “Altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, Estado de São Paulo,
e dá outras providências”, de autoria do Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 150/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
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data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº
64, de 2009, que “Dispõe sobre a criação de cargos
de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª
Região, sediado em São Luís - MA, e dá outras providências”, de autoria do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 151/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 86, de
2009, que “Cria funções comissionadas e cargos de
provimento efetivo no Quadro de Pessoal do Tribunal
Regional do Trabalho da 2a Região (SP) e dá outras
providências”, de autoria do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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Ofício nº 152/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara
nº 91, de 2009, que “Altera a composição do Tribunal
Regional do Trabalho da 17ª Região (CE); cria cargos
de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas no seu quadro de pessoal; e dá outras
providências”, de autoria do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 156/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 90, de
2009, que “altera a composição e a organização interna
do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; cria
cargos de provimento efetivo e em comissão e funções
comissionadas; e dá outras providências”, de autoria
do Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 164/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 24 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº 94,
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de 2009, que “Altera a composição e a organização
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, Estado de São Paulo,
e dá outras providências”, de autoria do Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 165/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 24 de junho de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 88,
de 2009, que “Dispõe sobre a criação de cargos de
Juiz do Trabalho Substituto, de cargos de provimento
efetivo e em comissão e de funções comissionadas no
quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região (SP)”, de autoria do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência aos ofícios lidos, fica aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei da Câmara nºs 64, 86, 88, 90, 91 e 94,
de 2009, cujos parecerem foram lidos anteriormente,
sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 75, de 2009, da
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, comunicando a aprovação em
caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 59, de 1996; 71, 73, 152, de 1999; 13, de
2000; 442, de 2001; 329, de 2002; 198, 253, 394, 395,
405, 409, 427, de 2008; e 7, 8, 38, 41, 54, 106, 114,
116, 121, 123, 124, 125, 145, 164, 179, 182, 186, 193,
194, 200, 205, 207, 215, 234, 248, 254, 260, 273, 288,
302, 305 e 306, de 2009, cujos pareceres foram lidos
anteriormente.
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Nos termos do art. 91, inciso III, do Regimento
Interno, combinado com a Resolução nº 3, de 2009,
do Senado Federal, fica aberto o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que as matérias sejam
apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
Of. nº 75/2009 – CCT
Brasília, 10 de junho de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou,
em caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos; 59 de 1996; 71, 73, 152 de 1999; 13 de 2000;
442 de 2001; 329 de 2002; 198, 253, 394, 395, 405,
409, 427 de 2008; 7, 8, 38, 41, 54, 106, 114, 116, 121,
123, 124, 125,145, 164, 179, 182, 186, 193, 194, 200,
205, 207, 215, 234, 248, 254, 260, 273, 288, 302, 305
e 306 de 2009.
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 290, DE 2009
(De autoria do Senador Pedro Simon)
Acresce dispositivos à Lei nº 7.492, de
16 de junho de 1986, que “que define os crimes contra o sistema financeiro nacional,
e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os artigos 1º e 3º da Lei nº 7.492, de 16
de junho de 1986, passam a vigorar acrescidos dos
seguintes dispositivos:
Art. 1º.....................................................
Parágrafo único. Equiparam-se, para os
fins penais desta Lei, à instituição financeira:
I – ..........................................................
II – .........................................................
III – a pessoa natural ou jurídica que,
contratada ou não por agentes econômicos
envolvidos em transações financeiras, efetue
a análise e a avaliação sobre:
a) Os riscos que envolvam os agentes
econômicos interessados em operações de
crédito, aplicações e quaisquer outros tipos
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de investimentos, transações e operações no
setor financeiro, ou delas derivadas ou nelas
lastreadas;
b) A situação econômico-financeira de
grupos, empresas ou de economias nacionais,
no que se refere à situação fiscal; contábil; evolução de quantificadores, patrimônio e índices
macro-econômicos;
c) A qualificação e aferição do grau de
segurança, estabilidade, confiabilidade e credibilidade das instituições analisadas referidas
na alínea anterior.
Art. 3º.....................................................
§ 1º Incorre na mesma pena a instituição
financeira que fizer a divulgação pública, sem
a autorização da autoridade pública fiscalizadora, das informações relacionadas no inciso
III e suas alíneas do Art. 1º desta Lei, sem a
identificação completa e pública do contratante, e do responsável pela análise.
§ 2º Caso a divulgação prevista no parágrafo anterior ocorra no exterior, fica proibida
ou cancelada a autorização para funcionamento de filial, subsidiária ou pertencente ao
grupo da empresa divulgadora em território
nacional. (NR)
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A recente crise “especulativa” americana (agora
mundial), foi criada sobre uma super-valorização de
títulos de investimentos diversos, que estavam lastreados em negociações no setor imobiliário de baixa
credibilidade, liquidez e altíssimo risco. O chamado
mercado “subprime”.
Além dessa aposta inconseqüente, os investimentos foram evoluindo tanto em valor, como no status dos
investidores, chegando aos poderosos Lehman Brothers, Merril Lynch, Bearn Stears (o primeiro banco a
quebrar), sem controle de nenhum órgão de fiscalização, tais como: as chamadas agências de controle de
risco, como Moody’s e Standart & Poor’s, a completa
desatenção da maior seguradora do País, a AIG, da
SEC (equivalente à nossa CVM), do Federal Reserve
(Banco Central dos EUA) e do Tesouro Nacional.
A leviandade desta ciranda financeira chegou ao
ponto de os mega-bancos operarem com “alavancagem” (relação investimento/patrimônio-garantias) de
mais de 270 vezes (O Acordo da Basiléia recomenda
de no máximo 12 vezes), afiançados pelas agências
de avaliações de riscos, que lhes atribuíram notas máximas de segurança e garantia (chegando até a AAA+
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– Standart & Poor’s, QUE É A COTAÇÃO MÁXIMA DE
GARANTIA DE INVESTIMENTO SEM RISCO, E SOMENTE É ATRIBUÍDA AOS TÍTULOS DO TESOURO
AMERICANO).
Tem sido constante o papel, muitas vezes, desagregador de empresas de auditoria e das chamadas
agências de avaliação de situação econômica e de
riscos de investimento. Desde o advento das crises
da Rússia. México e Ásia, estas instituições funcionam
como um termômetro das aplicações no mercado financeiro. Além disso, com um simples diagnóstico, tais
analistas redimensionam, reescalonam e alteram as
classificações sobre a integridade de agentes financeiros e de economias nacionais.
Grande parte da crítica sobre a atual crise está
focada na necessidade de um controle e acompanhamento do mercado e de economias – inclusive as
dos Países ricos. Neste contexto, uma das soluções
vislumbradas seria a criação de uma agência multilateral, discute-se sua provável ligação ao FMI, que
seria, em tese, o último responsável por essa tarefa
de avaliação.
Entretanto, cumpre lembrar, como já foi dito, que
as atuais agências e consultorias de situação econômica exercem um fator de grande relevância no comportamento dos mercados, de empresas e de economias
nacionais: uma precipitada ou equivocada avaliação,
motivada até mesmo por má-fé, pode levar à bancarrota
instituições que, no mundo econômico real, possuem
indubitável solidez.
Portanto, dada a importância, a influência e a capilaridade destas empresas dentro do setor financeiro,
faz-se imprescindível atribuir-lhes responsabilidades
compatíveis com suas atividades.
Com efeito, as agências de avaliação e consultoria equiparam-se, inequivocamente, a órgãos auxiliares
às instituições financeiras – muitas vezes, fazem parte
e é um departamento da própria instituição, portanto,
nada mais lógico infligir-lhes as regras do setor.
Além disso, em muitos casos, as informações
podem ser de vital interesse estratégico para o setor
financeiro: sua divulgação a esmo pode ter como intento a prática de crimes contra a ordem econômicofinanceira – como dumping, por exemplo – e a todas
as condições e possibilidades de ataques especulativos. Daí a necessidade, quando há a intenção de
divulgação de informações, expressa da identificação
do contratante dos serviços e a autorização das autoridades monetárias responsáveis pela fiscalização
do mercado, como o Banco Central e a Comissão de
Valores Mobiliares.
Como exemplo mais recente da precipitação e
da grande margem de erro a que estão sujeitas essas
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análise e projeções, trago ao conhecimento de meus
colegas, matéria publicada – em vários jornais – na
coluna do jornalista Elio Gaspari, deste último domingo (21/06), intitulada “O Morgan Stanley avisa que
disse besteira”, no qual o banco americano, desde
dezembro passado, previra por três vezes o colapso
da economia brasileira, sendo que a última avaliação,
feita pelos analistas do banco em março, indicava uma
retração 4,5% do PIB neste ano e agora modificou,
mais uma vez – o prognóstico para – 1%. Justificou a
instituição que os “erros” – extremamente grosseiros
(com margem de 400%) – mas, indubitavelmente de
divulgação irresponsável, que nos faz questionar: e se
houvesse uma brutal evasão de investimentos? Quem
assumiria a responsabilidade por esse ato leviano? A
quem interessa e interessou essas avaliações brutalmente equivocadas?
Penso que é hora de termos que lidar com a máxima seriedade em relação ao sistema e aos agentes
financeiros, não cerceá-los ou inibi-los, mas termos
rigor e diligência na aplicação dos mecanismos de fiscalização e controle. Aliás, a imprensa divulgou, neste
fim de semana, matérias onde as grandes potências
(EUA e Comunidade Européia) alertam para a necessidade urgente de aprimorar esses seus mecanismos
e tecem rasgados elogios às nossas normas e aos
nossos órgãos que administram o sistema financeiro.
Creio que ainda há muitas falhas e lacunas neste setor, mas, temos lutado para saná-las. Esse projeto é
mais uma contribuição para melhorarmos nossos instrumentos de controle e responsabilização.
Sala das sessões, 25 de junho de 2009. – Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 7.492, DE 16 DE JUNHO DE 1986
Define os crimes contra o sistema financeiro nacional, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Considera-se instituição financeira, para
efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou
privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado)
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a
custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.
Parágrafo único. Equipara-se à instituição financeira:
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I – a pessoa jurídica que capte ou administre seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou qualquer
tipo de poupança, ou recursos de terceiros;
II – a pessoa natural que exerça quaisquer das
atividades referidas neste artigo, ainda que de forma
eventual.
Dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional
Art. 2º Imprimir, reproduzir ou, de qualquer modo,
fabricar ou pôr em circulação, sem autorização escrita
da sociedade emissora, certificado, cautela ou outro documento representativo de título ou valor mobiliário:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e
multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem
imprime, fabrica, divulga, distribui ou faz distribuir prospecto ou material de propaganda relativo aos papéis
referidos neste artigo.
Art. 3º Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira:
Pena – Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos;
e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O projeto de lei do Senado lido será publicado e remetido às Comissões competentes
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, projeto de resolução que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 30, DE 2009
Institui o Conselho de Defesa das
Prerrogativas Parlamentares do Senado
Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Fica criado o Conselho de Defesa das
Prerrogativas Parlamentares do Senado Federal, com
a finalidade de promover, junto com a Mesa Diretora,
a defesa do Senado Federal, seus organismos e seus
integrantes, em especial se atingidos em sua honra e
imagem perante a sociedade, em razão do exercício
do mandato e das prerrogativas institucionais.
Art. 2º O Conselho de Defesa das Prerrogativas
Parlamentares do Senado Federal é composto por integrantes, indicados nos termos regimentais, por Partido
que tenha, no mínimo, 03 (três) Senadores, número
equivalente à representação da cada Estado.
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Art. 3º Os membros do Conselho de Defesa das
Prerrogativas Parlamentares serão designados no início da primeira e da terceira sessão legislativa, para
mandato de dois anos.
Parágrafo único. Esgotado o prazo para a indicação sem que os líderes a tenham feito, o Presidente
do Senado fará, de ofício, a indicação dos membros,
que exercerão suas funções até a indicação dos líderes partidários.
Art. 4º O Conselho de Defesa das Prerrogativas Parlamentares contará com Presidente e VicePresidente.
§ 1º O Presidente designará relator, entre os integrantes do Conselho de Defesa das Prerrogativas
Parlamentares, para cada caso objeto de seu exame
e atuação.
§ 2º Todas as decisões do Conselho de Defesa
das Prerrogativas Parlamentares que impliquem ações
políticas, judiciais ou extrajudiciais serão submetidas
ao seu plenário.
Art. 5º O Conselho de Defesa das Prerrogativas
Parlamentares promoverá ampla publicidade reparadora do agravo ao Senado Federal, a seus órgãos e
a seus membros.
Parágrafo único. O Conselho de Defesa das Prerrogativas Parlamentares promoverá, por intermédio da
Advocacia-Geral do Senado Federal e do Ministério
Público, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
com vistas a obter reparação, inclusive aquela a que
se refere o inciso X do art. 5º da Constituição.
Art. 6º A Mesa do Senado Federal disciplinará o
disposto nesta Resolução e adotará as providências
necessárias no sentido da efetiva instalação do Conselho, dotando-o dos recursos humanos e materiais
necessários.
Art. 7º As despesas decorrentes desta Resolução
correrão à conta das dotações orçamentárias assinaladas ao Senado Federal.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 9º É revogada a Resolução nº 40, de 1995.
Justificação
A presente iniciativa inspira-se em norma de conteúdo semelhante adotada pela Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo. Trata-se, a nosso ver, de uma
atitude política e normativa de crucial importância para
o regime democrático, que só tem vida real e efetiva
com um Poder Legislativo forte e respeitado.
O respeito ao Poder Legislativo resulta, sobretudo,
do comportamento ético e eficiente de seus integrantes,
e tal deve ser cobrado pela mídia, pelas organizações
da sociedade civil e, sobretudo, pelos eleitores.
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Mas a respeitabilidade da instituição parlamentar
deve decorrer também de seu esforço de autodefesa,
sempre e quando atacada de forma injusta, desrespeitosa de suas prerrogativas e ofensivas à integridade
dos seus integrantes. Nesses casos, impõe-se à Casa
Legislativa o dever de defender-se, e de fazê-lo no
contexto do regime democrático, mediante as ações
próprias previstas na Constituição e no ordenamento
jurídico brasileiro.
Esse é o propósito da iniciativa que ora submetemos ao juízo de nossos pares, na expectativa de vê-la
transformada em norma jurídica eficaz para a defesa
da imagem do Poder Legislativo, quando injusta e levianamente atacada.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2009. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação;
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 1995
Institui a Procuradoria Parlamentar e
dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Mesa Diretora disporá do apoio da Procuradoria Parlamentar, cuja finalidade é a de promover, em colaboração com ela e por sua determinação,
a defesa perante a sociedade, do Senado de suas
funções institucionais e de seus órgãos e integrantes,
quando atingidos em sua honra ou imagem em razão
do exercício do mandato.
§ 1º A Procuradoria Parlamentar será constituída por cinco Senadores, designados pelo Presidente
do Senado, para mandato de dois anos, renováveis
uma vez.
§ 2º A designação dos membros da Procuradoria
Parlamentar ocorrerá até trinta dias após a instalação
dos trabalhos da sessão legislativa, observada, quanto
possível, a proporcionalidade partidária.
§ 3º Incumbe à Procuradoria Parlamentar:
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I – providenciar ampla publicidade reparadora de
matéria ofensiva ao Senado ou a seus integrantes, veiculada por órgão de comunicação ou imprensa, sem
prejuízo da divulgação a que este estiver sujeito, por
força de lei ou de decisão judicial;
II – promover e instalar, por meio do Ministério
Público, da Advocacia-Geral da União, da Advocacia
do Senado ou de mandatários advocatícios, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla
reparação inclusive aquela a que se refere o art. 5º, X,
da Constituição Federal.
§ 4º Quando se tratar de Senador, a Procuradoria,
conforme o caso, encaminhará o assunto à Corregedoria para as providências cabíveis.
Art. 2º Ato da Comissão Diretora do Senado
adotará as providências necessárias à instalação da
Procuradoria Parlamentar e à sua dotação, com apoio
funcional e recursos materiais.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1995. – Senador José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O projeto que acaba de ser lido vai à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário a abertura
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto de Resolução nº
30, de 2009, que acaba de ser lido, nos termos do art.
235, II, “a”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 784, DE 2009
Requeiro, nos termos dos arts. 50, parágrafo 2º,
da Constituição da República e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas ao Senhor
Ministro da Integração Nacional, Deputado Geddel
Vieira Lima, as seguintes informações:
O Estado do Amazonas solicitou socorro financeiro da ordem de R$ 280 milhões, sendo atendido em
apenas R$ 80 milhões, montante que não permite o
pronto atendimento a todo o contingente de afetados
pela situação de calamidade pública em decorrência
das enchentes em vários municípios.
Nesse sentido, pergunta-se para quando estaria
prevista a liberação do montante de R$ 200 milhões
de reais, que, segundo o plano de trabalho submetido
pelo órgão da Defesa Civil amazonense ao Ministério
da Integração Nacional, ainda são necessários para
combater e amenizar os efeitos da situação de calamidade, os efeitos dos alojamentos e prestar ajuda às
famílias desabrigadas.
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Justificação
A enchente que castiga Manaus e outros 51 municípios do Amazonas superou a que foi observada em
1953, até então a maior observada no nosso estado.
Várias cidades estão com a totalidade de suas áreas
alagadas. Em Manaus, as águas já atingem o centro
comercial, trazendo prejuízo de toda espécie.
Mas engana-se quem pensar que os problemas
não só da população da capital, como também os ribeirinhos, encerram-se com a vazante das águas, que,
espera-se, esteja próxima de começar.
A partir do recuo das águas, várias outras dificuldades surgirão. Doenças como leptospirose, hepatite A
e diarréia atingirão as populações, sobretudo as crianças. Casas e prédios públicos estarão seriamente danificados, a colheita estará comprometida e rebanhos
estarão perdidos, haverá pouca água potável, o ano
letivo dos alunos estará comprometido.
Dos R$ 80 milhões de reais repassados inicialmente pelo Ministério da Integração ao Governo do
Amazonas, R$ 60 milhões destinaram-se a ações de
desbarrancamento, que são pequenas, porém urgentes, obras para a recuperação de ruas, casas, muros
e contenção de encostas.
Outros R$ 10 milhões foram repassados para
51 municípios atingidos pelas cheias, a fim de que os
prefeitos pudessem providenciar auxílio emergencial
(colchões, redes, cobertores etc). Mais R$ 10 milhões
viabilizaram assistência imediata à população.
Mas isso ainda é pouco, muito pouco para pelo
menos amenizar o sofrimento dos atingidos pelas
cheias, os desalojados, os desabrigados.
Afinal, quais são os principais obstáculos e dificuldades existentes para a célere efetivação do repasse
dos recursos solicitados?
Confio na solidariedade humana, na empatia e no
espírito público dos nobres pares para a aprovação do
presente requerimento, cuja finalidade maior é exercer
uma pressão democrática, legítima e transparente para
que o Governo Federal disponibilize, sem tardança, os
recursos dos quais o estado e o povo do Amazonas carecem urgentemente, para se recuperar dos alagamentos
que arrasaram dezenas de municípios e cujos prejuízos,
mais recentemente se estenderam à capital.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2009. – Senador Jefferson Praia, PDT/AM.
(Á Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N° 785, DE 2009
Nos termos do art. 216, do Regimento Interno do
Senado Federal, combinado com o art. 50 da Constituição Federal, requeiro sejam prestadas pelo Senhor
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Ministro da Justiça, Tarso Genro, informações sobre a
suposta turnê à Europa do indígena Davi Kopenawa,
financiada por organismos estrangeiros (ONG britânica
Survival International).
Justificação
Este requerimento decorre da necessidade levar
ao conhecimento do Senado e de toda a sociedade
brasileira informações sobre denúncias veiculadas pela
mídia nacional sobre o financiamento de organismos
estrangeiros para turnês de representantes indígenas
brasileiros atuarem contra os interesses do País.
Sala das Sessões, 25 de junho de 2009. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
despachados à Mesa para decisão, nos termos do art.
216, III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
Of. nº 65/2009/CE
Brasília, 23 de junho de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Efraim Morais, ao Projeto de Lei do Senado nº 101, de
2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Cícero Lucena, que “Autoriza o Poder Executivo a criar
o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET)
de Catolé da Rocha, no Estado da Paraíba”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 71/2009/CE
Brasília, 23 de junho de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Alvaro Dias, ao Projeto de Lei do Senado nº
429, de 2008, de minha autoria, que “Autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Campina
da Lagoa, no Estado do Paraná”.
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2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 72/2009/CE
Brasília, 23 de junho de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Gilberto Goellner, ao Projeto de Lei do Senado nº 26,
de 2009, de autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Serys Slhessarenko, que “Autoriza a criação
do Centro Federal de Educação tecnológica de Sinop,
no Estado de Mato Grosso”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 76/2009/CE
Brasília, 23 de junho de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Roberto Cavalcanti, ao Projeto de Lei do Senado nº
197, de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador João Vicente Claudino, que “Autoriza o Poder
Executivo a criar o Centro Federal de Educação Tecnológica de Valença, no Estado do Piauí”.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 80/2009/CE
Brasília, 23 de junho de 2009
Assunto: Aprovação de Matéria
Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
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substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Raimundo Colombo, ao Projeto de Lei do Senado nº 415, de 2008, de autoria de Sua Excelência
o Senhor Senador Flávio Arns, que “Autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Ibaiti, no
Estado do Paraná”.
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência aos expedientes que acabam de ser
lidos, a Presidência comunica ao Plenário que aos
Substitutivos aos Projetos de Lei do Senado nºs 197,
415 e 429, de 2008, 26 e 101, de 2009, poderão ser
oferecidas emendas até o encerramento da discussão,
no turno suplementar, perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência altera o despacho anteriormente dado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2009, encaminhando-o às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; de Serviços de Infraestrutura; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 531, DE 2009
(Nº 1.353/2008, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em Brasília,
em 27 de maio de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Programas
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em
Brasília, em 27 de maio de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
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sultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer emendas ou ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º O artigo X do referido Acordo será promulgado com a seguinte redação:
“Artigo X
Ambas as Partes pretendem isentar a
cobrança de taxas para concessão de vistos,
inclusive toda e qualquer taxa de processamento, para cidadãos e nacionais dos Estados
Unidos da América e do Brasil e seus dependentes, envolvidos em programas realizados
sob os auspícios da Comissão, como descrito
no Artigo II deste Acordo. As Partes pretendem
iniciar a observância dessa isenção trinta dias
após o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Programas de
Intercâmbio Educacional e Cultural entrar em
vigor. Caso alguma das Partes rescinda essa
isenção, ela notificará a outra Parte com trinta
ou mais dias de antecedência.”
Art. 3° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
PARA PROGRAMAS EDUCACIONAIS
E DE INTERCÂMBIO CULTURAL
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo dos Estados Unidos da América (doravante denominados as “Partes”),
Desejando continuar e expandir programas para
promover o entendimento mútuo entre os povos da
República Federativa do Brasil (Brasil) e dos Estados
Unidos da América (Estados Unidos) por meio de intercâmbio educacional, cultural, científico, técnico e
profissional;
Considerando que esses programas foram executados pela Comissão para o Intercâmbio Educacional
entre o Brasil e os Estados Unidos (doravante denominada “a Comissão”) conforme as disposições do Acordo
sobre a Comissão para o Intercâmbio Educacional e o
Financiamento de Programas de Intercâmbio, feito no
Rio de Janeiro, em 5 e 19 de outubro de 1966;
Reconhecendo os benefícios mútuos derivados
de tais programas e o desejo das Partes de cooperar
e assistir no financiamento e expansão desses pro-
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gramas para o fortalecimento da cooperação bilateral,
Concordaram com o seguinte:
ARTIGO I
1. A Comissão continuará a ser reconhecida pelo
Governo do Brasil e o Governo dos Estados Unidos
como uma organização criada para facilitar a administração do programa educacional a ser financiado por
fundos tornados disponíveis por ambas as Partes, nos
termos do presente Acordo e por outras fontes apropriadas, conforme aprovação da Diretoria da Comissão, em conformidade com os objetivos do programa,
contidos neste Acordo.
2. A Comissão é criada com personalidade jurídica de acordo com a legislação brasileira e desfrutará de autonomia de gestão e administração, sujeitas
às disposições deste Acordo e às diretrizes e normas
estabelecidas pelas Partes.
3. A Comissão, seus recursos e receitas, serão
isentos de impostos até os limites previstos no Código Tributário Federal (o Código) dos Estados Unidos
e à legislação pertinente do Brasil. Contribuições à
Comissão serão dedutíveis até os limites previstos no
Código e na legislação brasileira aplicável.
4. Este Acordo e as atividades ora previstas sujeitar-se-ão às leis e regulamentos das Partes, conforme
se apliquem, incluindo aquelas que dizem respeito à
disponibilidade de fundos.
ARTIGO II
Os fundos tornados disponíveis pelas Partes, nos
termos deste Acordo, e por outras fontes, nas condições e limitações estabelecidas neste Acordo, serão
usados pela Comissão para os fins de:
a) financiar estudos, pesquisa, instrução
e outras atividades educacionais em nível universitário (a) de cidadãos e nacionais dos Estados Unidos, no Brasil, e (b) de cidadãos e
nacionais do Brasil, nos Estados Unidos;
b) financiar visitas e intercâmbios entre
estudantes, professores, pesquisadores e profissionais dos Estados Unidos e do Brasil, e
c) facilitar e financiar outros programas e
atividades educacionais e culturais relacionadas, tais como avaliação, testes e serviços de
orientação educacional; promoção da cooperação e troca de informações sobre sistemas
e práticas de ensino superior; e conferências
e cursos práticos.
ARTIGO III
A Comissão poderá, de acordo com as disposições do presente Acordo, exercitar todos os poderes
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necessários para executar os objetivos do presente
Acordo, incluindo os seguintes:
a) planejar, adotar e executar programas
em conformidade com os objetivos do presente Acordo;
b) submeter uma proposta anual detalhando as metas dos programas da Comissão,
os tipos de subvenções e as diretrizes gerais
para aprovação pela Diretoria;
c) preparar avisos e instruções de inscrição para todos os programas para garantir
transparência e competição aberta;
d) recomendar estudantes, professores,
pesquisadores e profissionais que são cidadãos do Brasil ao Conselho Diretor da Comissão J. William Fulbright de Bolsas de Estudos,
para participarem do programa;
e) reciprocamente, receber para aprovação, as listas de cidadãos ou nacionais dos
Estados Unidos, selecionados pelo Conselho
Diretor da Comissão Fulbright de Bolsas de
Estudos para estudos, pesquisa, instrução
e outras atividades educacionais no Brasil,
e facilitar sua afiliação a organizações apropriadas;
f) em conformidade com as condições e limitações ora estabelecidas, autorizar o desembolso de fundos e a realização de subvenções
para os propósitos autorizados neste Acordo,
incluindo-se o pagamento de tr���������������
an�������������
spo����������
rt��������
e, an���
�����
uidades e despesas de matrícula, manutenção
e outras despesas incidentes;
g) fornecer auditorias anuais das contas
da Comissão por pa��������������������������
rt������������������������
e dos auditores escolhidos pela Diretoria e disponibilizá-las a ambas
as Pa������������������������������������������
rt����������������������������������������
es. Se for reque������������������������
ri����������������������
do pel����������������
as��������������
Partes, a Comissão também permitirá outras auditorias de
suas contas por representantes de qualquer
uma ou de ambas as Partes;
h) adquirir, reter e eliminar propriedade
em nome da Comissão, conforme esta julgar necessário para levar a cabo os objetivos
deste Acordo, desde que sejam garantidas
as instalações adequadas para as atividades
da Comissão;
i) ��������������������������������������
an������������������������������������
gariar e aceitar contribuições, doações e dotações testamentárias de ou���������
tr�������
as fontes (indivíduos, fundações, empresas e outras
instituições públicas e privadas), desde que os
procedimentos para angariação e uso desses
fundos estejam em conformidade com as disposições deste Acordo e com as
�����������������
��������������
leis e regulamentos d�������������������������������������
as Pa��������������������������������
����������������������������������
rt������������������������������
es, para a fin����������������
�������������������
alidade de aper-
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feiçoar o programa de intercâmbio bilateral da
Comissão, conforme detalhado no Artigo II;
j) com aprovação de ambas as Partes,
administrar ou assistir na administração, ou
de outro modo facilitar outros programas para
realização dos objetivos deste Acordo.
ARTIGO IV
1. As Pa�������������������������������������
rt�����������������������������������
es concordam em fazer alocações ���
anuais de fundos e/ou contribuições em espécie à Comissão, para os fins deste Acordo, dependendo da
disponibilidade de fundos apropriados e outras leis e
regulamentos pe�����������������������������������
rt���������������������������������
inentes d������������������������
as ���������������������
Partes. Todos os compromissos, obrigações e despesas autorizados pela
Comissão serão feitos em conformidade com um pl��
ano anual de programa e orçamento aprovados pela
Diretoria.
2. Na preparação de orçamentos e contabilidade
dos fundos e nos relatórios financeiros e de programas apresentados ao Governo dos Estados Unidos,
a Comissão seguirá o Manual para Comitês e Fundações Binacionais do Departamento de Estado dos
Estados Unidos.
3. Na preparação de orçamentos e contabilidade
dos fundos e nos relatórios financeiros e de programas apresentados ao Governo do Brasil, a Comissão
seguirá procedimentos específicos exigidos pelas leis,
normas e regulamentos brasileiros.
ARTIGO V
1. A gestão e direção dos negócios da Comissão
serão atribuídas a uma Diretoria formada por doze
membros (doravante denominada “a Diretoria”), seis
dos quais serão cidadãos dos Estados Unidos e seis
dos quais serão cidadãos do Brasil. Ademais, o Ministro
das Relações Exteriores do Brasil e o Embaixador dos
Estados Unidos da América para o Brasil servirão como
Co-Presidentes Honorários da Diretoria, com direito a
participar das reuniões da Diretoria como membros sem
direito a voto. O Ministro das Relações Exteriores do
Brasil terá o poder de nomear e destituir três cidadãos
do Brasil, um dos quais será funcionário do Ministério
das Relações Exteriores. O Ministro de Educação do
Brasil terá o poder de nomear e destituir três cidadãos
do Brasil, um dos quais será funcionário do Ministério
de Educação. O Embaixador dos Estados Unidos da
América para o Brasil terá o poder de nomear e destituir os cidadãos dos Estados Unidos na Diretoria,
dois dos quais serão funcionários do Serviço Exterior
dos Estados Unidos no Brasil. Os membros restantes
da Comissão serão selecionados entre membros das
comunidades educacional, empresarial e profissional
dos dois países.
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2. A co-presidência da Diretoria será exercida
por um funcionário do serviço diplomático e consular
dos Estados Unidos nomeado pelo Embaixador dos
Estados Unidos da América para o Brasil, e um funcionário do governo brasileiro nomeado pelo Ministro
das Relações Exteriores.
3. Os membros não governamentais serão nomeados para mandatos de três anos e serão elegíveis
para renomeação por um período adicional de três
anos. No entanto, nenhum membro poderá servir por
mais de seis anos consecutivos. Os mandatos começarão no dia 1º de janeiro e terminarão no dia 31 de
dezembro. As vagas surgidas por motivo de renúncia,
término de serviço ou outros, serão preenchidas para
o restante do mandato, de acordo com os procedimentos de nomeações estabelecidas neste Artigo.
Os membros que estiverem servindo no momento em
que este Acordo entrar em vigor, continuarão a servir
o mandato aplicável no momento de sua nomeação,
a menos que esse membro seja destituído de acordo
com este Artigo.
4. Os membros servirão sem receber compensação financeira, mas a Comissão está autorizada a
pagar as despesas necessárias para que os membros
não governamentais possam participar das reuniões
da Diretoria.
5. Cada membro da Comissão terá direito a um
voto. As decisões da Comissão serão tomadas pela
maioria dos votos depositados. O quorum para uma
reunião será de sete membros.
6. As duas posições de co-Tesoureiros serão
exercidas por um membro do serviço diplomático e
consular dos Estados Unidos, nomeado pelo Embaixador dos Estados Unidos da América para o Brasil e
por um membro brasileiro nomeado pelo Ministro das
Relações Exteriores do Brasil. Os co-Tesoureiros desempenharão tarefas administrativas, conforme seja
designado pela Comissão.
7. A Diretoria adotará os estatutos e nomeará
os comitês que julgar necessários para conduzir os
assuntos da Comissão.
8. A Diretoria reunir-se-á, no mínimo, três vezes
a cada ano civil.
ARTIGO VI
1. A Diretoria nomeará um Diretor Executivo, que
será encarregado do trabalho administrativo da Comissão e nomeará os funcionários administrativos e auxiliares de escritório, e fixará sua remuneração e condições
de trabalho, sujeitas à aprovação da Diretoria.
2. O Diretor Executivo será nomeado para um
mandato de um ano, que poderá se renovado por mandatos adicionais de três anos, a critério da Diretoria.
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3. O diretor executivo será responsável pela direção e supervisão dos programas e atividades da
Diretoria, de acordo com as resoluções e diretrizes
da Diretoria e as disposições deste Acordo. Em caso
de sua ausência ou incapacitação, a Diretoria poderá
nomear um Diretor Executivo Interino pelo período de
tempo que julgar necessário ou desejável.
ARTIGO VII
A Comissão deverá apresentar às Partes um
relatório anual de todas as atividades realizadas e do
uso dos fundos tornados disponíveis a ela. Relatórios
especiais podem ser apresentados com maior frequência, a critério da Comissão ou a pedido de qualquer
das Partes.
ARTIGO VIII
O escritório principal da Comissão será localizado na capital do Brasil, mas as reuniões da Diretoria
e qualquer de seus comitês podem ser realizadas em
outros lugares, conforme a Diretoria determinar periodicamente, e as atividades de qualquer dos membros
ou funcionários da Comissão poderão ser realizadas
em outros locais, conforme aprovado pela Diretoria.
ARTIGO IX
As partes envidarão todos os esforços para facilitar os programas autorizados neste Acordo e para
solucionar os problemas que porventura surjam nas
operações aqui previstas.
ARTIGO X
Ambas as partes pretendem isentar a cobrança de
taxas para concessão de vistos, inclusive toda e qualquer
taxa de processamento, para cidadãos e nacionais dos
Estados Unidos da América e do Brasil e seus dependentes, envolvidos em programas realizados sob os auspícios
da Comissão, como descrito no Artigo II deste Acordo.
As partes pretendem iniciar a observância dessa isenção
trinta dias após o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América para programas de Intercâmbio Educacional e
Cultural entrar em vigor. Caso alguma das Partes rescinda essa isenção, ela pretende notificar a outra Parte com
trinta ou mais dias de antecedência.
ARTIGO XI
1. Este Acordo entrará em vigor quando as Partes notificarem uma para outra por escrito do término
de seus respectivos trâmites internos para a entrada
em vigor deste acordo. A data da última notificação por
escrito será considerada a data de entrada em vigor
do Acordo. Uma vez vigorando, este Acordo permanecerá em vigor até que uma das Partes o rescinda
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através de notificação por escrito à outra Parte, em
cujo caso o Acordo será rescindido trinta dias após
o final do primeiro ano civil que começar após a data
dessa notificação.
2. No caso de término deste Acordo, todos os
fundos e recursos da Comissão serão divididos entre
as duas Partes, proporcionalmente à suas respectivas
contribuições monetárias à administração da Comissão
durante o período em que o Acordo esteve em vigor, e
tornar-se-ão propriedade das Partes, sujeitos às condições, limitações e obrigações impostas anteriormente
à rescisão do Acordo.
3. O término deste Acordo não resultará no término de quaisquer compromissos existentes com os
bolsistas ou terceiros.
ARTIGO XII
O presente Acordo poderá ser emendado por meio
de troca de Notas diplomáticas entre as Partes.
ARTIGO XIII
O presente Acordo substitui o Acordo sobre a
Comissão para o Intercâmbio Educacional e o Financiamento de Programas de Intercâmbio, feito no Rio
de Janeiro, em 5 e 19 de outubro de 1966.
Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados a tanto por seus respectivos Governos,
assinaram o presente Acordo.
Feito em Brasília, em 27 de maio de 2008, em dois
exemplares originais, nos idiomas português e inglês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

MENSAGEM N° 839, DE 2008
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do disposto no art. 49, inciso I, combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, submeto à elevada consideração de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do Acordo entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América
para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural,
celebrado em Brasília, em 27 de maio de 2008.
Brasília, 29 de outubro de 2008. – Luiz Inácio
Lula da Silva
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EM Nº 255 MRE DCE/CGEUC/DAI/– BRAS EUA
Brasília, 5 de julho de 2008
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e os Estados Unidos da América para Programas
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, assinado em
Brasília, em 27 de maio de 2008, por ocasião da visita
ao Brasil da Secretária Adjunta para Assuntos Educacionais e Culturais dos Estados Unidos. da América,
Sra. Goli Ameri.
2. O Instrumento resultou de processo negociador entre representantes dos Ministérios das Relações
Exteriores dos dois países e tem como objetivo a promoção dos valores culturais e o estreitamento, em benefício mútuo, dos vínculos de amizade, entendimento
e cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos da
América através da ampliação dos programas de mobilidade acadêmica e de intercâmbio já existentes.
3. Em razão do êxito e dos benefícios angariados para ambos os países pela Comissão instituída
pelo Acordo para o Intercâmbio Educacional e o Financiamento de Programas de Intercâmbio de 1966,
as Partes acordaram em dar continuidade à referida
Comissão, ao negociar o anexo Acordo em substituição ao de 1966.
4. O Acordo que ora elevo à apreciação de Vossa
Excelência mantém as atribuições da referida Comissão e expande sua área de atuação, em benefício de
nacionais brasileiros nos Estados Unidos da América
e de norte-americanos no Brasil, no campo da cooperação educacional e do intercâmbio cultural.
5. O Acordo autoriza a Comissão a fomentar todos
os tipos de mobilidade acadêmica na área da educação
superior, bem como financiamento de outros programas
e atividades educacionais e culturais relacionadas à
mobilidade estudantil, docente e de pesquisadores e a
promoção da troca de informações entre os dois países
sobre sistemas e práticas no ensino superior.
6. O Acordo deverá entrar em vigor na data da
última notificação em que as Partes se comuniquem,
por escrito e por via diplomática, sobre o cumprimento
dos requisitos legais internos.
7. Uma vez que os procedimentos internos para
a vigência do presente Acordo requerem sua ratificação pelo Legislativo, nos termos do inciso I, artigo 49
da Constituição Federal, elevo a Vossa Excelência o
anexo projeto de Mensagem, para encaminhamento
do referido instrumento à apreciação do Congresso
Nacional.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA‑ GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
....................................................................................
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Projeto vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Agora, pela ordem, aquela que está na bandeira,
Ordem e Progresso.
Paulo Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Drª Claudia Lyra faz sua inscrição.
Pela ordem, Senador Mário Couto, o mais novo
esposo do Senado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, eu
queria duas informações. Primeiro, foi lido...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Ah, eu vou logo falar. Li, ontem, com muita emoção e
muita preocupação, porque só tinha 29 assinaturas...
A lei diz 27.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Essa é a
pergunta que eu quero fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Da vez passada, quatro tiraram.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E, desta
vez, alguém tirou?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Drª Claudia Lyra responde, com a competência que
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lhe é peculiar, que está sagrada, já passou o prazo
de tirar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Então, eu
quero pedir a V. Exª, assessorado...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Para V. Exª reconhecer a eficiência, a sensibilidade e
o respeito democrático do Presidente Sarney...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obrigado. Vou falar sobre isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu mesmo nunca pensei que, ontem mesmo, depois
do apelo de V. Exª, fosse agilizado.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vou falar
sobre isso e quero pedir a V. Exª, e chamar a atenção
da Secretária Cláudia, para que só se possa questionar
a composição dessa CPI no mês de agosto.
Então, gostaria que a CPI fosse formatada no
mês de agosto. Eu quero deixar logo esse pedido registrado em notas taquigráficas, porque sei que, se for
solicitado aos Líderes agora, entraremos no recesso e
poderemos prejudicar a CPI. Portanto,eu gostaria que
as indicações pudessem ser no mês de agosto para que
se pudesse formalizar a CPI durante o mês de agosto,
iniciar os trabalhos durante o mês de agosto.
A segunda pergunta era em que ordem eu estou
inscrito para falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V.
Exª é o número dois. O primeiro que convocamos para
usar da palavra é o Senador Marco Maciel, mas V. Exª
será atendido de acordo com a forma regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito obrigado. Eu agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E eu respondo pelo Presidente Sarney.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E agradeço ao Presidente Sarney. Eu vou à tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E
tranquilize-se o País. Ele comporta-se da mesma maneira
que se comportou no momento mais difícil de nossa história: a transição democrática. E nós, eu, que faço parte
também da Mesa Diretora, e todos os companheiros,
estamos trabalhando e estamos resolvendo.
Hoje mesmo, eu fui abordado pela imprensa porque as atribuições minhas foram aumentadas: tomar
conta dos imóveis em que residem os Senadores. E
eu quero dizer que nós, com toda a austeridade que
eu aprendi – e entendi que Clemenceau disse: entre
o direito e o crime, não há neutralidade –, todos nós
estamos do lado do direito. Então, no Senado, nessa
parte, nós já tivemos, vamos dizer... Três Senadores
devolveram porque, administrativamente, eles estavam
em apartamento e os pagaram. Um deles foi o João
Pedro, que me disse que tirou no banco. Eu disse: fez
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muito bem. E três Ministros, também, que não estavam
amparados pela lei, eu os fiz também que entrassem
para devolver os dinheiros. Então, é a austeridade.
Todas as reformas administrativas estão passando por mim. E têm alguns problemas de pequenas
pessoas, humildes, que ficaram nos aposentos térreos
dos vigilantes provisoriamente. Mas têm pessoas mais
importantes, têm pessoas da área judicial, com todo
o mérito, que entraram verbalmente, e outros funcionários. Então, está-se exigindo muito de uma pobre e
humilde pessoa que lá enviuvou. E o Presidente Sarney,
traduzindo a sua sensibilidade e a sua generosidade, o
permitiu, em momento difícil, caridoso, e ela se... Mas
nós estamos tendo todos os procedimentos jurídicos.
Mas nós não vamos ter dois pesos e medidas. A lei,
dentro da lei e com a lei. Como disse Rui Barbosa, só
tem uma salvação: a lei e a justiça.
Convidamos o Senador Marco Maciel. É o primeiro
inscrito. Marco Maciel traduz o que é o Senado da República. Se há democracia neste País, quem a sustenta
é o Senado; se há a Federação, é o Senado.
Reconhecemos que tivemos problemas administrativos, como tem em toda a história. Citaria a Igreja
– o Marco Maciel é o maior cristão que eu conheço,
apostólico –: a Igreja Católica sofreu, também, desvios administrativos e precisou um membro, botou 96
desvios administrativos na Igreja Católica, na matriz
da Alemanha, Lutero. Isso é normal. O Senado teve
uns erros administrativos, mas Senador nenhum está
envolvido. Nós somos o povo do Brasil.
Eu posso falar como Cícero, que simbolizou a democracia representativa. Antes era o povo, na Grécia,
que ia à praça, mas não dava para todo o povo falar.
Ele falava assim: “O Senado e o povo”. Nós podemos
falar: “O Senado e o povo do Brasil”. Um quadro vale
por dez mil palavras.
Aí está Marco Maciel, essa figura. Não é que todos
nós consigamos ser iguais a ele em virtude, mas existe,
na natureza, um fenômeno que se chama homeostase,
uma faixa que mais ou menos se aproxima.
Então, esta é a Casa dos pais da Pátria. Estão atirando muitas pedras no Senado, porque este País iria
tomar desvios na nossa cultura democrática. A nossa
cultura democrática foi na Grécia que começou, Aristóteles; na Itália, com o direito romano e com o Senado; na França, da liberdade, igualdade e fraternidade,
onde caiu o absolutismo e veio a alternância de poder,
melhorada aqui, no Brasil, por Rui Barbosa, que sofreu
exílio como Senador num governo muito duro do Marechal de Aço, e foi para a Inglaterra. Como líder maior,
ele trouxe modelos de democracia da Inglaterra e dos
Estados Unidos. É essa a nossa formação. A nossa não
é Cuba; não é a nossa cultura. Não é Venezuela, não é

Sexta-feira 26

27321

Equador, não é Bolívia, não é Paraguai. E quem garante
ao País a liberdade democrática somos nós.
Com a palavra Marco Maciel, cujas virtudes simbolizam as virtudes da média dos Senadores do Brasil.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa; Srs. Senadores Paulo Paim
e Mário Couto; Srªs e Srs. Senadores: “Esquecemo-nos
frequentemente de ligar cidadania a patriotismo, vocábulos que deveriam andar sempre juntos, para sabermos
afrontar com coragem e desprendimento certas situações
adversas.” Esta frase não é minha; é uma inspirada sentença do professor, jurista e filósofo Miguel Reale.
Faço tais considerações, Sr. Presidente, ao referirme ao trágico desastre com a aeronave do voo 447 da
Air France, iniciado no Rio de Janeiro com destino a
Paris, que fez tantas vítimas, entre brasileiros, franceses e outras nacionalidades, nas águas do Atlântico,
entre o Brasil e a África.
As famílias enlutadas e os amigos das vítimas
continuam sofrendo com as perdas, com as circunstâncias e com as falhas da tecnologia num setor onde
a ciência é o maior insumo e a maior garantia de segurança e sucesso.
Convém, todavia, ressaltar, em meio a tanto infortúnio, o papel da nossa Marinha de Guerra e da Aeronáutica, juntamente com as da França, no resgate
dos corpos e pertences dos passageiros e tripulantes,
além dos destroços do avião.
Sempre nos emociona ver os exemplos de solidariedade com que as comunidades e organizações se
mobilizam para apoiar as vítimas de catástrofes.
Destaco, no caso, o denodo, o desprendimento, a coragem pessoal, o dar-se e o dedicar-se, sem
limite de tempo, de nossos marinheiros e aviadores,
expressões que uso simbolicamente incluindo aí toda
a escala hierárquica e especializações das Forças Armadas brasileiras no mar, no ar e em suas instalações
em terra, armadas muito mais com almas do que com
armas, não só por obrigação, mas também por cooperação e solidariedade.
Às suas atividades se somam às contribuições
dos membros da Força terrestre, das forças auxiliares
e de organizações civis – estas, afinal, reservas das
Forças Armadas.
Sr. Presidente, nossos marinheiros e aviadores,
num sentido mais amplo, e seus parceiros franceses
comprovam o lema do mestre Miguel Reale, que citei
no início das minhas palavras, isto é: “Esquecemo-nos
frequentemente de ligar cidadania e patriotismo, vocábulos que deveriam estar sempre juntos, para sabermos afrontar com coragem e desprendimento certas
situações adversas.”
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocorre-me,
a propósito, lembrar tendência de certos governos de
não priorizar o reaparelhamento das Forças Armadas
e auxiliares sob a justificativa da necessidade de recursos para outros setores, esquecendo-se, muitas vezes,
da enorme contribuição das Forças Armadas no tempo de paz, principalmente nas ocasiões de catástrofes, quando muitas vidas, muito mais valiosas do que
os recursos financeiros economizados, são perdidas,
às vezes pela demora no atendimento ou quando as
equipes de socorro não estão devidamente equipadas
para as atividades de salvamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossas
homenagens, pois, às Forças Armadas brasileiras pelas ações desenvolvidas após a queda do avião da Air
France, revelando uma cultura e uma sólida formação,
caracterizadas em princípios morais e éticos. Daí por
que não posso deixar, neste momento, de fazer o registro do papel desempenhado pelo Brasil e pela França,
no sentido de socorrer e tanto quanto possível apoiar
ações que possam não somente dar uma resposta a
demandas da sociedade, mas também pela contribuição
que as Forças Armadas deram no sentido de apoiar os
esforços que foram feitos para que fossem minimizados
os impactos decorrentes da queda do referido avião.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Marco Maciel representa o DEM do Estado de Pernambuco e traduz o melhor das virtudes
democráticas deste País.
Marco Maciel exerceu por oitenta e seis vezes a
Presidência da República neste País sem nenhuma
mancha.
Agora estamos alternando. Para uma comunicação inadiável, Senador Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Estou encaminhando
à Mesa, Presidente, neste momento, denúncia que
recebi há poucos minutos. Fui abordado por uma pessoa que trabalha na Casa, mais especificamente na
Secretaria de Segurança, e que me pediu que eu lesse o documento e que tomasse alguma providência.
Li o documento, e a única providência que tenho que
tomar, que é minha obrigação, é endereçá-lo à Mesa.
Acho que é um assunto sério, cujo encaminhamento
V. Exª poderá dar.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª fez o encaminhamento?
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Intervenção
fora do microfone.) – Já está aí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está chegando. Daremos a resposta.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Paulo Paim. Ele representa o Estado do Rio
Grande do Sul e o Partido dos Trabalhadores. Ele fez sua
carreira como líder operário. É a vida política que mais se
aproxima da do nosso Presidente Luiz Inácio. Ele foi até
secretário de instituições operárias, quando Luiz Inácio
era Presidente. Ele representa o Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa; Senador Marco Maciel, ex– Presidente da
República; Senador Mário Couto, que tem caminhado
muito comigo nessa questão dos aposentados e pensionistas, permitam-me só anunciar este passo – e
tenho certeza de que V. Exª estará junto: quero convidar V. Exªs e os que puderem para, na terça-feira que
vem, às 9h30min, sermos recebidos, na Câmara dos
Deputados – porque é lá que estão os projetos –, pelo
Líder do Governo, o Deputado Henrique Fontana, que
falará em nome do Governo. Nessa conversa, vamos,
mais uma vez, pedir a aprovação, pela Câmara, do fim
do fator previdenciário, bem como do reajuste integral
para todos os aposentados e pensionistas. Além de
nós, estarão, com certeza, alguns Deputados e líderes
dos aposentados de todo o País.
Com esse registro, Sr. Presidente, quero também
dizer que, na terça, de manhã, às 11h, aqui, neste plenário, Senador Alvaro Dias, teremos uma sessão de
homenagem pelo transcurso dos 50 anos da Confederação Brasileira de Servidores Públicos. Falei há poucos
minutos com o Presidente João Domingos, e ele disse
que está havendo uma grande mobilização entre os
servidores públicos do Brasil para que, na oportunidade, eles estejam aqui, no plenário do Senado.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que seria importante que V. Exª registrasse, nos Anais da Casa, documento que vou encaminhar. Trata-se de um abaixoassinado feito pelos metalúrgicos do Rio Grande, pelos
bancários do Rio Grande, pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores do Rio Grande, por centrais e confederações que
apoiam esse movimento, ou seja, apoiam o fim do fator e
o reajuste integral para aposentados e pensionistas.
Quero dizer, também, aos meus companheiros do
Aeros que estamos interagindo junto ao Ministro Toffoli
para que seja acelerada a decisão final para que vocês
possam receber o que têm direito, mediante acordo que
foi feito junto ao Supremo Tribunal Federal.
Quero ainda, Sr. Presidente, agradecer à Câmara
de Vereadores de Goiânia e, também, ao Prefeito de
Goiânia, Íris Rezende, pois fui informado que, por unani-
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midade, foi-me concedido o título de cidadão de Goiânia
– e acertaremos uma data para que eu esteja naquela
cidade. E quero dizer aos senhores que não é porque
sou preto ou porque sou branco, até porque sou negrão
mesmo. É devido, Senador Mão Santa, a esse trabalho
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Estatuto da
Igualdade Racial e todos os projetos referentes a aposentados e pensionistas – inclusive, V. Exª foi Relator do
projeto relativo ao fim do fator previdenciário.
Quero ainda, Sr. Presidente, nesta tarde de agradecimentos, agradecer a Câmara de Vereadores de
Panambi, lá no Rio Grande do Sul. Também lá, por
coincidência, concederam-me o título de cidadão daquela cidade.
Passo a ler a moção que recebi:
Excelentíssimo Senhor Senador:
Comunicamos que a Câmara de Vereadores de
Panambi aprovou, na Sessão Ordinária do dia 1º/06/09,
Moção de Aplauso por seus esforços junto ao Senado
(e ao Governo) reivindicando o envio de mais recursos
aos Municípios gaúchos afetados pela estiagem.
Como suas reivindicações visam auxiliar quase 1
milhão de pequenos agricultores em aproximadamente
250 Municípios do Rio Grande do Sul (que merecem,
com certeza, um atendimento tanto do Governo de
Estado como do Governo Federal) (...)
Agradeço pela homenagem e agradeço, também,
à autora da moção, Vereadora Nara Viviane Graeff, do
PT. Ela foi subscrita pelos Vereadores Ibraim Chagas, do
PSDB, Leandro R. Berghahn, do PT, e Romário Heitor
Malheiros, do PDT. Respeitosamente, assina o documento, demonstrando seu total apoio também, o Presidente
da Câmara, Vereador Nelson Arno Radmann.
Sr. Presidente, fazendo esses registros, eu gostaria de, na tribuna, neste momento, discorrer sobre uma
preocupação de todos os trabalhadores: a obtenção
da restituição do Imposto de Renda que incide sobre
os dez dias de férias.
Sr. Presidente, trago a essa tribuna um assunto
que tem sido uma grande dor de cabeça, infelizmente,
para muitos assalariados brasileiros. Falo da devolução
do Imposto de Renda que incide sobre a venda dos dez
dias de férias do trabalhador ao seu empregador.
Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), a Receita Federal do Brasil havia
anunciado que editaria uma instrução normativa para regulamentar o assunto, de modo a estabelecer a devolução
automática do dinheiro arrecadado a mais, evitando com
isso, portanto, que o assalariado contribuinte fosse obrigado
a fazer e apresentar declarações retificadoras.
Infelizmente, isso não aconteceu. A Instrução Normativa nº 936, de 2009, que dispõe sobre o tratamento
tributário relativo a valores pagos a título de abono pe-
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cuniário de férias, tornou-se, na verdade, um grande empecilho para o cumprimento dessa justiça tributária.
As exigências da instrução normativa são extremamente complexas para a maioria da população economicamente ativa. O montante previsto para a restituição,
de mais de R$2 bilhões – repito, mais de R$2 bilhões –,
poderá, com as regras impostas, não ser devolvido, permanecer nos cofres públicos e servir, infelizmente, conforme diz o Diap, para ampliar o superávit primário.
Outro fator negativo é que a devolução automática, em 2009, do imposto cobrado em 2008 poderá não
acontecer. Para tanto, basta uma divergência entre o
que foi informado pelo empregador à Receita, por meio
da declaração do imposto retido na fonte, e o comprovante de rendimentos pagos e de retenção do Imposto
de Renda na fonte, entregue ao trabalhador para que
ele faça a sua declaração. De fato, é grave.
Confirmada essa tendência, além de não receber
o que foi retido indevidamente – e desde 2002, decisões judiciais reiteram a isenção deste tributo, mas o
entendimento e a insistência da Receita são de que
esses rendimentos são passíveis de tributação –, o
trabalhador terá o dissabor de cair na malha fina, de
comprovar e dar explicações ao Fisco sobre possível
erro que ele não cometeu. A norma é que, nosso entendimento, não está adequada.
Um alento para o assalariado contribuinte é a possibilidade de que o ressarcimento do imposto cobrado
sobre a venda dos dez dias de férias seja retroativo aos
últimos cinco anos. No entanto, para a conquista desse
direito, o trabalhador deverá fazer uma declaração retificadora para cada ano em que tenha ocorrido a incidência
da tributação, entre os anos de 2005 a 2008.
É necessário registrar que inúmeros trabalhadores
não guardam os recibos de férias e contracheques – e,
aí, eles estão prejudicados. Várias empresas, desde
2004, também já fecharam suas portas, e esses assalariados, trabalhadores contribuintes, serão privados
do acesso a esse direito.
Eu duvido que lá nos computadores da Receita
não estejam todos esses dados, para exigir toda essa
documentação.
Também fortifica a não obtenção dessa restituição
o fato de que os empregadores não estão obrigados a
fornecer os respectivos avisos de férias e, tampouco,
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte retificadora para que a devolução do que foi
cobrado em 2008 seja automática neste ano. É fundamental esse documento.
A não incidência de desconto do Imposto de Renda
sobre a venda de férias é um direito dos associados da
Associação Nacional dos Aposentados do Banco do Brasil
(Anabb) desde 1995, quando deixaram de pagar o Imposto
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de Renda incidente sobre a venda de férias, licenças-prêmio
e abonos, em razão de mandado de segurança coletivo
impetrado pela associação, que é filiada ao Diap.
O processo foi finalizado com êxito e beneficiou
todos os funcionários do Banco do Brasil, além de
abrir precedente para que as demais categorias de
trabalhadores possam buscar na Justiça o reconhecimento do direito.
Diante desse quadro angustiante, é o caso de
se perguntar: não haveria uma forma, um programa
de computador, como eu dizia antes, capaz de fazer a
devolução desses recursos de forma automática, como
faz, hoje, a Receita em caso de devolução de Imposto
de Renda? É claro, Sr. Presidente, que, no meu entendimento, existe. Enfim, que não seja usado o cumprimento de todas as exigências da IN nº 936 da Receita
Federal do Brasil, que cria esses obstáculos.
Concordo com o Diap, principalmente quando me
disse o Alysson Alves que é urgente e necessária a mobilização e a pressão dos movimentos sociais, sob pena
de não restar alternativa diferente do cumprimento de
todas as exigências da IN nº 936 para o efetivo recebimento do imposto cobrado sobre os dez dias de férias
de cada trabalhador brasileiro. Esse ressarcimento é
parte intrínseca da tão sonhada justiça tributária.
Quero registrar ainda, Sr. Presidente, para concluir,
outro tema importante, que é o fato de inúmeros trabalhadores não estarem mais recebendo o adicional de insalubridade, porque não existe mais base de cálculo.
Por isso, apresentei o Projeto nº 294, de 2008,
que dispõe sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade. Mas por que isso aconteceu? O Supremo
Tribunal proibiu a indexação do adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, como também não pode
qualquer instância judicial determinar a sua substituição por critério distinto do que eles entenderem, como
pretendia o Tribunal Superior do Trabalho.
Tendo em vista que uma nova normatização da
base de incidência para fins de cálculo do adicional de
insalubridade tem de ser feita, eu assumi essa responsabilidade, chamando-a para nós, e encaminhamos
projeto aqui no Senado, via Poder Legislativo, para
não termos mais esse problema e ser assegurado,
sim, o adicional de insalubridade sobre a remuneração
do trabalhador, já que o Supremo entendeu que não
deve ser sobre o salário-mínimo, como era antes – e
para mim entendeu corretamente –, mas sobre a remuneração mesmo, só que precisava de uma norma,
e a norma nós a apresentamos.
Em consequência, se de um lado, o adicional de
insalubridade não pode mais ter seu valor indexado ao
salário-mínimo e, do outro, não temos mais nenhum
ordenamento jurídico para que se estabeleça uma re-
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gra de cálculo para viabilizar o pagamento, está criado
o imbróglio, como falamos.
Diante dessa realidade, propomos nova base de
cálculo do adicional de insalubridade, que incidirá sobre o salário do trabalhador. Elevamos o valor da base
de cálculo desse adicional, onerando e estimulando,
assim, o empregador, para que promova ações que visem à eliminação das áreas consideradas insalubres,
penosas e periculosas.
Alguém disse, e eu repito, que quando mexem nos
bolsos, as pessoas sentem. Se não garantirem condições
boas, eu diria, para o desenvolvimento da atividade de
cada trabalhador, sem que ele seja exposto a áreas de
alto risco – com acidentes no trabalho, com doenças no
trabalho –, tendo em vista as condições de insegurança...
Porque, quando acontece o acidente, dizem que o ato é
inseguro. Não é que o ato seja inseguro, as condições
de trabalho é que são inseguras devido, além de situações precárias, à questão da insalubridade e do serviço
penoso, enfim, a fatores físicos ou químicos que prejudicam o trabalhador, como a periculosidade.
Por isso, pedimos a aprovação urgente desse
projeto também aqui na Casa.
Por fim, Sr. Presidente, quero dizer que, amanhã, o Presidente Lula estará no Rio Grande do Sul,
em amplo roteiro. Na oportunidade, Sua Excelência
será acompanhado por uma delegação de Senadores
e Deputados, inclusive eu estarei lá. Naturalmente,
Senador Mário Couto, eu, se houver espaço – espero
consegui-lo – falarei desses projetos tão importantes
para todos os trabalhadores e aposentados, que estão
em debate no Senado e na Câmara dos Deputados.
Aliás, aqui no Senado, já aprovamos todos, diríamos;
agora é lá Câmara dos Deputados.
Era isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o assunto é recorrente mas sempre merece
destaque. Eu falo do fim do fator previdenciário.
Recebi abaixo-assinados do Fórum Sindical de
Saúde do Trabalhador e da Federação dos Bancários
do Rio Grande do Sul, contendo inúmeras assinaturas
de pessoas que exigem o fim do fator previdenciário.
Assim como essas entidades, tantas outras têm
se manifestado pedindo a derrubada do fator.
Como todos já sabem, esse redutor de aposentadorias é um golpe certeiro na vida de trabalhadores
que não fizeram outra coisa senão suar a camisa pelo
desenvolvimento do nosso país.
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Mas, nós estamos na luta e não entregaremos
os pontos.
Agradeço o apoio recebido do Fórum Sindical de
Saúde do Trabalhador e da Federação dos Bancários
do Rio Grande do Sul e cumprimento a todos que estão
engajados nesta luta, que, de fato é por todos!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu gostaria de trazer a esta tribuna um
assunto que tem sido uma grande dor de cabeça para
muitos trabalhadores.
Falo da devolução do Imposto de Renda (IR),
que incide sobre a venda dos dez dias de férias do
trabalhador ao seu patrão.
Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), a Receita Federal do Brasil (RFB)
havia anunciado que editaria uma instrução normativa
para regulamentar o assunto, de modo a estabelecer a
devolução automática do dinheiro arrecadado a mais, evitando, portanto, que o assalariado-contribuinte fosse obrigado a fazer e apresentar declarações retificadoras.
Infelizmente isso não aconteceu. A Instrução
Normativa da RFB nº 936/2009, que dispõe sobre o
tratamento tributário relativo a valores pagos a título de
abono pecuniário de férias, tornou-se um grande empecilho para o cumprimento dessa justiça tributária.
As exigências da Instrução Normativa são extremamente complexas para a grande maioria da população
economicamente ativa. O montante previsto para a restituição, de mais de R$2 bilhões poderá, com as regras
impostas, não ser devolvido, permanecer nos cofres do
Governo e servir para ampliar o superávit primário.
Outro fator negativo é que a devolução automática em 2009 do imposto cobrado em 2008 poderá não
acontecer. Para tanto, basta uma divergência entre o
que foi informado pelo empregador à Receita por meio
da Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) e o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
do Imposto de Renda na Fonte, entregue ao trabalhador para que faça sua declaração.
Confirmada essa tendência, além de não receber o
que foi retido indevidamente – desde 2002 decisões judiciais reiteram a isenção desse tributo, mas entendimento
e insistência da Receita é de que esses rendimentos são
passíveis de tributação –, o trabalhador terá o dissabor
de cair na malha fina, comprovar e dar explicações ao
Fisco sobre possível erro que não cometeu.
Um alento para o assalariado-contribuinte é a possibilidade de que o ressarcimento do imposto cobrado
sobre a venda dos dez dias de férias seja retroativo aos
últimos cinco anos. No entanto, para a conquista desse
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direito, o trabalhador deverá fazer uma declaração retificadora para cada ano que tenha ocorrido a incidência
da tributação, entre os anos de 2005 a 2008.
É necessário registrar que inúmeros trabalhadores não guardam os recibos de férias e contracheques.
Várias empresas desde 2004 também já fecharam suas
portas e esses assalariados, trabalhadores-contribuintes, serão privados do acesso a esse direito.
Também fortifica a não obtenção dessa restituição
o fato de que os empregadores não estão obrigados a
fornecer os respectivos avisos de férias e tampouco
apresentar a Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) retificadora para que a devolução do
que foi cobrado em 2008 seja “automática” neste ano.
Sr. Presidente, a não incidência de desconto do
Imposto de Renda sobre a venda de férias é um direito
dos associados da Associação Nacional dos Aposentados do Banco do Brasil (ANABB) desde 1995, quando
deixaram de pagar o IR incidente sobre a venda de férias, licenças-prêmio e abonos, em razão de mandado
de segurança coletivo impetrado pela associação, que
é filiada ao DIAP.
O processo foi finalizado com êxito e beneficiou
todos os funcionários do Banco do Brasil, além de abrir
precedente para as demais categorias de trabalhadores
buscarem na Justiça o reconhecimento desse direito.
Diante desse quadro angustiante, é o caso de
se perguntar: não haveria uma forma ou programa de
computador capaz de fazer devolução desses recursos sem a necessidade de cumprimento de todas as
exigências da IN 936 da Receita Federal do Brasil?
Concordo com o assessor do DIAP, Alysson Alves, quando ele diz que é urgente e necessária a mobilização e pressão dos movimentos sociais, sob pena
de não restar alternativa diferente do cumprimento de
todas as exigências da IN 936 para o efetivo recebimento do imposto cobrado sobre os dez dias de férias
de cada trabalhador brasileiro. Esse ressarcimento é
parte intrínseca da tão sonhada justiça tributária.
Quero registrar ainda, Sr. Presidente, outro tema
importante, que é o fato de inúmeros trabalhadores não
estarem recebendo o adicional de insalubridade pois
não há base para cálculo.
Nesse sentido é de extrema importância a aprovação do Projeto nº 294/2008, de minha autoria, que
dispõe sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade.
Conforme decisão do STF, fica proibida a indexação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo,
como também não pode qualquer instância judicial determinar a sua substituição por critério distinto, como
pretendia o Tribunal Superior do Trabalho, tendo em
vista que uma nova normatização da base de incidên-
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cia para fins de cálculo de adicional de insalubridade é
competência exclusiva do Poder Legislativo.
Em conseqüência, se, de um lado, o adicional de
insalubridade não pode mais ter seu valor indexado ao
salário mínimo, de outro, não temos mais, em nosso
ordenamento jurídico, regra que estabeleça a base de
cálculo para viabilizar o seu pagamento.
Diante dessa realidade, estamos propondo nova
base de cálculo do adicional de insalubridade, que incidirá sobre o salário do trabalhador.
Elevamos o valor da base de cálculo desse adicional, onerando e estimulando, assim, o empregador,
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para que este promova ações que visem à eliminação
ou neutralização de fatores físicos ou químicos que
causam insalubridade em seu estabelecimento.
A aprovação dessa medida é de grande urgência!
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após brilhante pronunciamento de Paulo Paim, quero
lembrar a V. Exª que esses dias são muito importantes na sua vida pública e na do povo brasileiro. Há
um compromisso da Casa para resgatar o direito dos
aposentados.
Nós fomos ao Presidente Michel Temer, que nos
deu a palavra – e nós nele acreditamos – que colocaria de volta aquele seu projeto que derruba o redutor
– uma vergonha, uma nódoa –, que sacrifica os aposentados, do qual, com muita honra, fui Relator. Eu o
defendi, e ele foi aprovado aqui. No dia oito de julho,
há um compromisso da Líder, que já retardou a tentativa de derrubarmos o veto.
Senador Alvaro Dias, V. Exª está inscrito pela
Liderança.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Mas, atentai bem, porque V. Exª está amparado pelo
art. 66, não é?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não, sem
pressa, o que V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Porque os Líderes, tanto do PSDB, duplamente,
quanto o da Minoria, que V. Exª... Mas estamos alternando e, agora, há um orador inscrito, Mário Couto,
que ansiosamente aguarda. V. Exª está garantido como
Líder pelo art. 66, §1º: a ausência do Líder do PSDB
e o da Minoria...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se o meu
amigo Alvaro Dias tiver alguma pressa, eu posso ceder.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não. Não tem, não. E eu quero agradá-lo. Hoje, eu estava numa roda em que se falou no nome de V. Exª, o
pessoal do Piauí disse: “Ah, ele é tão simpático! Avalie
se essa conhecesse você, V. Exª Vereador, em 1969,
em Londrina pelo PMDB. Só teve esse erro. Devia ter
ficado no PMDB.
Com a palavra Mário Couto.
Mário Couto representa o Estado do Pará, o
grandioso povo trabalhador e rico, que ele defende
com muita garra. Tive um dos momentos felizes da
minha vida ao ir ao Pará, e ver o calor, o trabalho daquela gente, a culinária, enfim, um Estado de muito
trabalho, e mais: participar da festa de casamento de
V. Exª. O padre, Senador Romeu Tuma, deu três conselhos: o primeiro, orar – orar, oração. Aí eu disse ao
Flexa Ribeiro que orasse para a reeleição dele; o outro, namorar. Conselho número dois: namorar. Aí eu e
Adalgisa encampamos isso. E o terceiro: perdoar. Eu
o passei ao Arthur Virgílio para ele me perdoar alguns
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erros. E foi uma beleza de festa! V. Exª é muito querido
no Estado do Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Presidente Mão Santa, hoje, estou muito feliz,
Presidente. Vou falar da CPI do Dnit, já devidamente
aprovada por esta Casa. Antes, porém, quero saudar,
com muita alegria, o meu nobre companheiro de muitas lutas políticas no Marajó, especialmente na minha
querida terra onde nasci, a cidade de Salvaterra, o
Vereador Walter Nascimento, que se encontra aqui
nas galerias deste Senado, dando-nos este prazer
e esta alegria. É com grande satisfação que registro,
nos Anais desta Casa, o nome desse nobre, valente
e operoso vereador da minha terra.
Mas, Presidente, na semana que vem, antes de
entrar na CPI do Dnit, gostaria de ressaltar que, na
próxima semana, teremos grandes satisfações para
dar aos aposentados e pensionistas deste País. Até
que enfim, Senador Romeu Tuma, V. Exª que esteve
à frente dessa luta, juntamente com o Senador Mão
Santa, na terça-feira, a Câmara irá votar. Michel Temer
já falou que, aconteça o que acontecer, na terça-feira
irão votar os projetos do Paim. Espero, oxalá, tomara
que a gente possa aplaudir o Presidente Lula! Que
ele não possa formar um exército para derrubar esses
projetos! Se o Presidente Lula não se meter nesse
processo, eu não tenho dúvida nenhuma de que os
Deputados Federais aprovarão – não tenho dúvida
nenhuma. Mas, se o Governo interceder, aí, alguns
obedientes ao Governo vão ter, obrigatoriamente, que
votar contra. Esse é o meu grande receio, essa é a minha grande dúvida.
Mas quero deixar um recado, hoje, ao Presidente
Lula: Presidente Lula, dizem que Vossa Excelência vê
a TV Senado, mas, mesmo que Vossa Excelência não
a esteja assistindo, se algum assessor estiver monitorando as nossas falas, saiba, Presidente, que este
momento é de expectativa para uma classe que há
muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos sofre neste
País. Uma classe abandonada, uma classe que lutou
por este País, que trabalhou por este País, que não
cometeu nenhuma ofensa a Vossa Excelência, mas
que está morrendo aos poucos. A cada mês que olham
os seus contracheques, eles diminuem, mais do que
já estão diminuídos. Essa classe, daqui a cinco, seis
anos, mais ou menos, não poderá viver, terá sua condenação: a morte.
Senhor Presidente, tenho a certeza de que o
seu coração não vai deixar acontecer isso, Presidente.
Chame para si, chame um membro do seu partido, o
Senador Paulo Paim, brilhante Senador nesta Casa.
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Chame-o. Peça ao Líder do seu Governo que converse com o Paim. Não temos condições de medir forças
com Vossa Excelência. Vossa Excelência é poderoso.
A sua bancada na Câmara é 70% maior do que a nossa, e, com certeza, poderá nos vencer. Eu apelo à sua
sensibilidade, apelo ao seu coração: olhe a situação
dos aposentados! Aproveite este raro momento para
mostrar à Nação brasileira, para mostrar principalmente
aos aposentados e pensionistas deste País que V. Exª
não os odeia, que V. Exª não tem nada contra eles, que
V. Exª não quer o mal dos aposentados e pensionistas
deste País. Este é o grande momento, Presidente Lula,
de V. Exª mostrar isso.
Faça isto, Presidente: chame o seu líder, mande-o
sentar na terça-feira com o Paim, conosco, com todos
os Senadores que estão defendendo essa causa, com
o Alvaro Dias, o Romeu Tuma, o Mário Couto, o Geraldo
Mesquita, o Mão Santa, com todos os Deputados que
estão vendo a situação dos aposentados deste País.
Se não puder fazer de uma vez, Sr. Presidente, faça
aos poucos, mas faça. Derrube o fator previdenciário,
que castiga tanto os aposentados deste País! Derrube, Presidente! Cumpra com a sua palavra! Cumpra
com aquilo que V. Exª prometeu nos palanques, que
era olhar por essa classe, que era não permitir a maldade! E V. Exª não está permitindo, V. Exª está fazendo
claramente a maldade a eles.
Faça isso, Presidente! A Nação brasileira está
bem, a Nação brasileira mostra a sua economia. V.
Exª tem o privilégio de emprestar, de dar dinheiro para
outras nações. Até para o Fundo Mundial, V. Exª tem
condições de emprestar dinheiro. Por que maltratar a
classe dos velhinhos? Logo os velhinhos é que V. Exª
foi escolher para maltratar, Presidente Lula! Eu não
acredito nisso, Presidente!
Terça-feira é o grande dia. Os velhinhos irão
para lá, os velhinhos estarão atentos em todo o Brasil. Mostre a eles que V. Exª não tem nada contra eles,
Presidente Lula!
Pois não, Senador Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu tenho esperança de que esse grito de V. Exª seja ouvido, sem
dúvida nenhuma, e que haja a votação na terça-feira.
Eu acredito que, se V. Exª concordar, como está liderando esse movimento, nós também compareçamos
à Câmara...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É um
convite já feito.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...para estarmos presentes. E o resultado, sendo favorável, nós
assumimos um compromisso, aqueles que fizeram a
vigília por mais de uma vez aqui, de fazer, na Igreja
de Nazaré, que o Senador tanto elogia – eu já fui mais
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de dez vezes orar para Nossa Senhora de Nazaré nos
ajudar –, uma vigília em agradecimento à consciência
daqueles que têm que atender os aposentados, que
a cada ano estão sofrendo um prejuízo maior na sua
composição salarial.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Agradeçolhe. Sei que V. Exª é um homem sensível, já mostrou por
várias vezes isso. Em várias vigílias em que estivemos
aqui, vi as lágrimas nos olhos de V. Exª. A sensibilidade de V. Exª é muito grande, e eu, juntamente com V.
Exª, com Mão Santa, com Alvaro Dias, com Geraldo
Mesquita e tantos outros Senadores, poderemos fazer
isso. A sua sugestão é espetacular. Vamos ficar atentos na terça-feira. E, na terça-feira, vamos à Câmara,
todos juntos, conversar com cada um, mostrar essa
angústia por que passa o Brasil com relação a essa
classe social, tão deprimida e tão sofrida.
Terça-feira, próxima semana, é uma expectativa
muito grande para este País. Vamos ver se realmente
o Presidente Lula tem sensibilidade ou se tudo o que
ele faz é só pensando na parte política. É lógico que
os aposentados votam. Lógico! Mas eu não acredito
que o Presidente Lula faça, por exemplo, o Bolsa Família só pensando em politicagem. Sinceramente, não.
Eu torço para estar errado, eu torço para não ser isso.
Como é que se concebe alcançar um nível de maturidade tão grande, ao dar prosseguimento a um plano
do Fernando Henrique Cardoso e aumentá-lo com uma
profundidade de sensibilidade monstruosa, e aí pegar
uma outra classe social e dizer: “eu só vou favorecer
essa; esta aqui pode morrer”.
Aí não dá, Senador, para entrar na minha cabeça, eu não consigo entender por que isso, Senador.
Eu não consigo entender.
Pois não, Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mário
Couto, quem é que consegue entender, não é? Ainda
hoje – eu vou à tribuna daqui a pouco para falar sobre
isto –, o Correio Braziliense traz uma matéria que denomina de xeiques da Petrobras os atuais dirigentes da
empresa, que ganham salários de marajás, acima de
R$60 mil. Tiveram aumento de 90% de 2003 a 2007.
Imagine se os aposentados tivessem um aumento de
90% em quatro anos, não é? Estabelecer um parâmetro
de comparação aí fica até extemporâneo. É uma coisa
tão distante da outra, é algo inusitado. Isso consagra
a injustiça social de forma veemente, Senador Mário
Couto. Por isso, V. Exª tem toda essa veemência na
tribuna para defender os aposentados do Brasil. Nós já
dissemos, inúmeras vezes, que os argumentos utilizados pelo Governo não são honestos, porque o Governo
fala em déficit da Previdência, e nós contestamos, afirmando que a Previdência é superavitária; o Governo
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é que pratica o desvio de finalidade: os recursos que
deveriam ser orientados para atender os aposentados
brasileiros são transferidos para outros setores. Portanto, há desvio de finalidade, sim. E eu não conheço
finalidade mais sublime do que a de atender o ser humano, especialmente na terceira idade, os aposentados deste País. Por isso, nós estamos solidários com
V. Exª e estaremos juntos em todas as empreitadas a
favor dos aposentados nesta Casa.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado,
Senador Alvaro Dias. Já vi, sei da sua luta por essa
classe, da sua luta por aqueles aposentados do Aerus, que tiveram seus direitos burlados, e sei o quanto
aquela classe de aposentados sofre também. Por isso
eu acho que esta semana nós, com certeza, com o
apoio da Virgem de Nazaré, chegaremos a comemorar essa luta, que já se arrasta aqui neste Senado por
mais de cinco anos.
Outro assunto, meu Presidente – e gostaria que V.
Exª me concedesse mais alguns minutos –, é, primeiro, saudar e agradecer à Mesa Diretora que imediatamente atendeu ao meu pedido ontem. Pedi que fosse
lida a CPI do Dnit. E o Presidente Sarney, mesmo não
estando na Mesa, pediu ao Presidente que dirigia os
trabalhos, que era V. Exª ontem, que o fizesse. E nada
melhor do que V. Exª, que leu o arquivamento da anterior, ter lido de novo a CPI do Dnit na tarde-noite de
ontem. Por isso, inicialmente, quero agradecer a V. Exª,
ao Presidente Sarney, à Mesa Diretora desta Casa.
Foi arquivada, Sr. Presidente, foi arquivada. Sei
que muitos Senadores aqui acharam ruim ter eu citado o nome daqueles que retiraram as assinaturas.
Assunto passado. Não me interessa mais mexer nessa
ferida. Mas não baixei a cabeça. Em momento algum,
Presidente, pensei eu em desistir. Em momento algum,
Presidente Mão Santa, pensei eu em recuar do meu
objetivo. Na minha cabeça só passava uma coisa: eu
vou conseguir de novo coletar as assinaturas que a
Constituição nacional pede. Coletei de um por um. E,
a cada qual que eu perguntava se iria assinar, eu dizia
em seu ouvido: “Só assine se não for retirar; só assine
se for para ficar até o fim a sua assinatura!”. E assim
foi. Foram 29 assinaturas. Nenhuma foi retirada.
Terei oportunidade de ler os nomes daqueles
que assinaram e não retiraram. Passada a meia noite
de ontem, hoje eu posso comemorar dizendo que as
assinaturas dos meus pares, a quem agradeço neste momento, vão valer para que esta Nação saiba o
quanto existe de corrupção no Departamento Nacional
de Infraestrutura Terrestre deste País.
Ora, Senador Mão Santa, esse senhor que comanda o Dnit hoje tentou me intimidar de todas as
maneiras. Enganou-se. Não percebeu que aqui nesta
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tribuna está falando um Senador sério, um Senador
que não depende de cargos do Governo, um Senador
que não depende de cargos do Senado.
Aliás, Nação brasileira, é bom que se observe que
eu fui um dos primeiros a denunciar que nesta Casa
existiam servidores que não trabalhavam e recebiam.
E um deles, por incrível que pareça, Senador Mão Santa, é o Diretor-Geral do Dnit. É o Sr. Pagot. Teve ele a
imbecilidade, Senador, de me questionar na Justiça,
tentando me intimidar e tentando fazer com que eu
não pudesse mais usar esta tribuna para denunciá-lo.
Ousado! Covarde esse Diretor do Dnit!
Estou eu aqui, Sr. Pagot. V. Sª não vai me tirar
desta tribuna. Foram um milhão e meio de pessoas
que me concederam este direito, um milhão e meio
de paraenses que me mandaram para cá lutar pelo
Brasil e lutar pelo Pará. Não é V. Sª que vai me tirar
desta tribuna.
Agora, eu vou mostrar para a Nação, através de
uma CPI, o quanto o Dnit comete de corrupção. Aliás,
não sou eu que digo, Presidente. Quem diz é o próprio Tribunal de Contas da União. E eu vou começar
por ele: esse senhor, Nação brasileira, recebeu desta
Casa R$500 milhões. Colocou no bolso e sequer veio
trabalhar um dia nesta Casa! Eu denunciei. Denunciei
há dois anos. Questionei a sua indicação para o Dnit.
Fui vencido. Fui vencido por aqueles que querem usar
o Dnit para interesse próprio, por aqueles que usam os
órgãos do Governo para interesse próprio, são aqueles
que dependem de cargos para sobreviver politicamente. Eu, não. Eu não dependo disso.
E, agora, meu caro Senador, a CPI é uma realidade. A CPI é uma realidade. Eu quero saber por
que o Governo Federal gasta uma média de quase
R$5 bilhões por ano para a manutenção das estradas
brasileiras e nenhuma, Brasil, nenhuma se encontra
em boas condições! Nenhuma! Só aquelas que são
terceirizadas neste País é que se encontram em condições. O restante...
Quero saber para onde foi este dinheiro todo, este
dinheirão: quase R$5 bilhões para a manutenção das
estradas. Onde é que se coloca esse dinheiro todo?
Para onde vai esse dinheiro todo?
Será que a população brasileira, que paga seus
impostos religiosamente em dia, que tira do seu bolso todo dia para pagar um produto mais caro, porque
está cheio de imposto... Tirem do produto os impostos
para ver se o produto não fica pela metade do preço!
Tirem, por exemplo, os impostos do sabonete, que custa
R$2,00, e vejam se ele não cai para R$1,00! O povo
brasileiro paga isso aí. Será que esse povo brasileiro
não tem o direito de andar numa estrada boa? Será?
Será que este País não dá o direito àquele que paga
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seus impostos em dia de andar numa estrada boa? Por
quê? Porque o Sr. Pagot comete corrupção no Dnit.
Sabe há quantos anos, Presidente, a Transamazônica está para ser construída? Há mais de trinta,
Presidente. Sabe há quantos anos se fala em 163,
Presidente? Há mais de dez anos, Presidente. Sabe
quantas licitações foram anuladas agora, Presidente,
nos últimos anos? Quatro licitações. Pergunte para mim
por quê. Pergunte, Presidente, por que o Tribunal mandou anular as licitações. Por quê? Por que o Tribunal
mandou anular as licitações? Porque tem corrupção
cometida pelo Sr. Pagot.
E a minha terra sofre. E a minha terra não tem estrada. E o Pagot quer que eu me cale nesta tribuna.
Entra na Justiça, Pagot! Entra! Faz o que tu quiseres!
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Mas nunca... Eu não sou sujo, Pagot. Não tenho medo de
nada.
É por isso, Presidente, que eu tenho a honra de
bater no peito e falar o que eu quiser falar nesta tribuna. Não tenho rabo de palha.
Vou fazer a CPI. Não quero muita palhaçada. Não
quero, não. Quero uma CPI tranquila. Quero uma CPI
tranquila. Não quero confusão. Quero só em agosto
começar. Agora, todo ato de corrupção que tiver lá,
eu venho a esta tribuna denunciar à Nação brasileira.
Eu venho a esta tribuna denunciar à Nação brasileira.
Não me importo se os jornais não colocarem. Não me
importo. Tenho voz. Tenho voz.
O povo me mandou para cá para isso.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – E eu terei
aqui a obrigação de dizer à Nação brasileira por que
as estradas brasileiras são todas mal conservadas e
por que o povo, que paga imposto, não merece andar
numa estrada em condições. Porque o Sr. Pagot não
quer; porque o Governo Federal é irresponsável nessa
conduta; porque lava as mãos.
A roubalheira existe no Dnit, e nós vamos mostrar a este Senado.
Presidente Mão Santa, eu lhe agradeço pela
leitura. Estou bastante feliz, porque, depois de tanta
luta... Há mais de dois anos, desde que cheguei aqui,
tentam obstruir essa CPI. E, hoje, graças a Deus, vou
para minha casa dizendo que este País vai ter a oportunidade de saber...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – ...o que
está certo e o que está errado, por que as estradas

Sexta-feira 26

27331

brasileiras se encontram tão ruins. O povo quer saber,
a Nação quer saber, meu Estado quer saber. E nós
queremos mandar os responsáveis para a cadeia, os
responsáveis por tirar do cidadão o direito de andar
em uma estrada, já que ele paga imposto para merecer andar.
Presidente Mão Santa, eu lhe agradeço e digo
a V. Exª que fiquei triste quando cheguei, há alguns
meses, aqui, nesta tribuna, e V. Exª me comunicou
que a CPI tinha sido arquivada. Hoje, eu desço desta
tribuna dizendo a V. Exª que, em nenhum momento,
eu pensei em desistir. A persistência leva à vitória. A
persistência leva à vitória. Eu persisti, ganhei a primeira
etapa. Vou persistir e mostrar os erros do Dnit. Tenho
certeza de que a população brasileira estará feliz em
saber que o seu dinheiro, o dinheiro com que paga o
imposto, está sendo aqui cuidadosamente zelado por
este Senador da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Este é o vibrante Senador Mário Couto que usou da
palavra, emocionado, pela aprovação da CPI do Denit,
por que ele há muito tempo vem lutando.
A bem da verdade, quero dar o testemunho da
imparcialidade, do espírito democrático do Presidente
Sarney. Ele determinou que eu a lesse no mês passado
e, no dia seguinte, ele me perguntou sobre ela. E eu
disse que tinha ido ao Arquivo, porque Senadores... e
vi o constrangimento.
Então, o Presidente Sarney exercita a Presidência
desta Casa com espírito alto de respeito à democracia.
Isso me faz lembrar, em respeito ao Paulo Duque, que
sabe tudo – e está aí a grandeza do Senado – Mário
Couto, e a professora e Senadora brilhante Marisa
Serrano, de que Winston Churchill, na guerra, foi o
comandante das forças democráticas. Ele fora convidado para paraninfar uma turma, no início da guerra,
e retardou, mas ele chegou com o compromisso dos
jovens e disse: “Meus jovens, eu não podia faltar com
a juventude! Então, quero dizer que não desistam! Não
desistam, não desistam nunca mesmo! Eu vou ter de
ir embora porque vou ter de vencer a guerra”.
Então, Mário Couto, imbuído desse sentimento,
não desistiu, e está aí a CPI do Dnit.
Convidamos para usar da palavra agora – estamos alternando – o Líder Alvaro Dias, que é beneficiado
pelo art. 66, conforme nos informou a Secretária-Executiva, Claudia Lyra, porque, na ausência do Líder da
Minoria, ele é o Vice-Líder e, na ausência do Líder do
PSDB, ele é também o Vice-Líder. Então, duplamente
está assegurada a palavra a V. Exª.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vou abordar
outra vez a necessidade de instalação da CPI da Petrobras, mas, antes, de passagem, devo me reportar
aos fatos do dia que exigem opinião clara de cada
Senador desta Casa.
Entendo que não podemos permitir que se alimente a crise com conta-gotas de detalhes explorados diariamente, por meio da imprensa, chocando a
opinião pública brasileira. A cada dia, novos fatos de
uma mesma matriz da crise.
Não tenho o direito de pedir ao Presidente Sarney
que se afaste da Presidência. Não devo pedir a ele que
renuncie, já que foi eleito. Afastamento ou renúncia é
ato unilateral de vontade. Não me sinto, portanto, no
direito de postular nem uma coisa nem outra.
Mas acho que tenho o dever de pedir ao Presidente Sarney que seja enérgico, veemente, que responda às indagações suscitadas.
As denúncias, apresentadas por meio da imprensa, não podem ficar sem respostas de pronto. As
respostas não podem tergiversar. As respostas precisam ter a contundência compatível com a denúncia
formulada. As respostas devem ser céleres e, sobretudo, convincentes.
E, mais do que os esclarecimentos, as providências, Senadora Marisa Serrano, são necessárias em
nome dessa instituição.
Defendo a tese de que vale o sacrifício pessoal
na preservação da instituição que integramos.
Repito sempre que somos aqui passageiros,
circunstanciais, substituíveis e que esta instituição é
imprescindível, é definitiva, é insubstituível.
Então, que o sacrifício pessoal possa ser exigido em momentos de crise, para a preservação da
instituição.
Prefiro até correr o risco de cometer injustiças
na avaliação do comportamento de um e de outro do
que ser injusto com a instituição, porque estaria injustiçando a sociedade e, sobretudo, o processo democrático no País.
É claro que é muito triste ter de fazer esta abordagem. Tenho o maior respeito pelo Presidente Sarney
e desejo que S. Exª possa sair vitorioso deste episódio.
Mas devo, em nome daqueles que represento, cobrar
dele uma ação de energia e de eficiência nas respostas às questões que são suscitadas em função das
denúncias que lamentavelmente são repetidas nos
últimos dias praticamente diariamente.
Era isso, Sr. Presidente, antes de fazer a abordagem, que é responsabilidade desta Casa. Não há mais
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como duvidar da importância da CPI da Petrobras. O
fato de os governistas tentarem impedir a sua instalação retardando o início dos trabalhos ofereceu espaço
para que novas denúncias surgissem.
Ainda ontem, daquela tribuna, enumerei algumas
denúncias dos últimos dias, relativamente à atual gestão desta grande empresa brasileira.
Hoje, o Correio Braziliense aponta os xeiques
da Petrobras, em matéria do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, que teve acesso à declaração de renda dos
atuais dirigentes da Petrobras.
A remuneração dos diretores da Petrobras apresentou um reajuste médio de 90% entre 2003 e 2007. A
inflação do período foi de 28,16%. Vencimento e bônus
de cada um chegam a R$710 mil por ano. Senador Mão
Santa, há pouco, nós ouvimos o clamor do Senador
Mário Couto em favor dos aposentados brasileiros.
Veja o contraste gritante que denuncia a consagração da injustiça instalada no Governo da União. O
Governo do Presidente Lula, diz o jornalista, transformou os diretores da Petrobras em verdadeiros xeiques,
fazendo inveja, sim, aos maiores marajás deste País.
Salários que suplantam em milhares de reais o teto
constitucional. Mais de R$60 mil por mês, pelas contas
que faz o jornalista, estariam recebendo os dirigentes
da Petrobras, no ano de 2007.
E eu trago: Guilherme de Oliveira Estrella, Diretor
de Exploração e Produção, recebeu salário e bônus de
R$701.760,00; Paulo Roberto Costa, Diretor de Abastecimento, remuneração média de R$710 mil; Maria
das Graças Silva Foster, Diretora de Gás e Energia,
R$710 mil de remuneração média; Jorge Luiz Zelada,
Diretor da Área Internacional, R$710 mil, indicação do
PMDB da Câmara.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Por ano,
não é?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Por ano.
A Maria das Graças Silva, Diretora de Gás, é indicação do PT, da cota da Ministra Dilma Rousseff; o
Paulo Roberto Costa é indicação do PP, com apoio do
PMDB do Senado; o Guilherme de Oliveira Estrella é
indicação do PT. O Renato de Souza, Diretor de Serviços, tem salário de R$ 700 mil e é indicação também
do PT. Exatamente cumprindo à risca as determinações
impostas pelo loteamento a que foi submetida a Petrobras, razão certamente maior de todas as mazelas
que devem ser investigadas pela CPI.
Isso até 2007, mas eu trago a ata da assembléia
geral, ordinária e extraordinária, da Petrobras, realizada no dia 4 de abril de 2008. No último item dessa
ata, leio:
Pelo voto da maioria dos acionistas presentes, em conformidade com o voto da repre-

Junho de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sentante da União, foi aprovada a fixação da
remuneração global a ser paga aos administradores da Petrobras em R$9.812.750,00 (nove
milhões, oitocentos e doze mil e setecentos e
cinquenta reais), no período compreendido
entre abril de 2008 e março de 2009.
Portanto, para um período que compreende abril
de 2008 a março de 2009, quase R$10 milhões para
o pagamento da Diretoria Executiva e dos administradores. A ata fala em administradores e diz que estão
incluídos:
(...) no caso da Diretoria Executiva: honorários mensais, gratificação de férias, gratificação natalina (13º salário), participação
nos lucros e resultados [ou seja, os membros
da Diretoria Executiva possuem participação,
também, nos lucros e resultados], bônus de
desempenho, passagens aéreas, previdência
privada complementar, auxílio moradia, nos
termos do Decreto nº 3.255, de 19.11.1999.
Foi aprovada a delegação ao Conselho de
Administração competência para efetuar a
distribuição individual dos valores destinados
ao pagamento da remuneração dos membros
da Diretoria Executiva, observado o montante
global e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração.
Portanto, Sr. Presidente, o que deduzo do que
está escrito na Ata é que esses valores são referentes ao pagamento do Conselho de Administração e
dos executivos da empresa a que nos referimos anteriormente. Naquele período, até 2007, eram aqueles
os executivos da empresa. Autorizado o custeio das
despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função de conselheiro de administração.
Ou seja, essas despesas foram excluídas daquele valor total. Portanto, não são computadas para efeito de
gasto do orçamento estabelecido para remuneração
dos administradores da Petrobras e dos conselheiros
da Petrobras, conforme a Ata que acabo de ler.
Portanto, Sr. Presidente, é evidente que dirão:
“Mas isso é legal”. Não há dúvida, deve ser legal! Afinal, os atos foram praticados em função de normas
estabelecidas pela empresa, com o aval do Poder Executivo, já que quem preside o Conselho da Petrobras
é a Ministra Chefe da Casa Civil, portanto porta-voz
autorizada do Presidente da República.
Nós não estamos discutindo a legalidade. Nós
estamos questionando a moralidade. Ganham demais, Srs. Senadores! Ganham exageradamente! É
uma afronta àqueles que recebem parcos salários no
País e, sobretudo, neste momento, já que se discute
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a situação dos aposentados brasileiros, afronta maior,
especialmente, aos aposentados do nosso País. Talvez
seja por estas questões e tantas outras que surgem a
cada dia, para conhecimento da opinião pública. E é
por isso que a CPI é importante. Antes da sua instalação já produz, há consequências mesmo antes da
instalação da CPI. A perspectiva de instalação da CPI
fez com que a imprensa se aparelhasse para investigar
a empresa e os seus atos, os atos da sua direção, e,
a partir dessa investigação da imprensa nacional, os
fatos vieram à luz para análise de todos os brasileiros.
Certamente, hoje, um número maior de brasileiros conhece que há, tem conhecimento que há desmandos
na administração da Petrobras. Nós não podemos ficar
calados diante desses fatos.
Acompanhei ontem, Senador Mão Santa, a Senadora Ideli, em nome do Governo, contestando V.
Exª. por ter-se referido aos altos salários dos conselheiros. Nós não estamos aqui destacando os salários
de conselheiros. Nós apenas apresentamos aquilo
que o Correio Braziliense, no dia de hoje, mostrou
aos seus leitores, com base em documentos oficiais
do Imposto de Renda; o que receberam de salário e
bônus os administradores da Petrobras no período de
2003 a 2007. E houve um acréscimo a partir de 2008.
Nós tivemos um incremento do Orçamento para atender essas despesas, com salários e outras vantagens
dos administradores da Petrobras.
Para concluir, Sr. Presidente, nós não podemos
admitir que, na próxima semana, a CPI da Petrobras
não seja instalada. O que nós queremos é a preservação da empresa. A empresa, que foi loteada por este
Governo, não é propriedade dele – 700 mil acionistas e, evidentemente, todo o povo brasileiro. Não há
como não investigar, em razão das denúncias que se
tornaram oficiais, sobretudo porque a Polícia Federal
foi convocada a agir e instaurou três inquéritos nos
últimos tempos, com as operações Águas Profundas,
Royalties e Castelo de Areia.
Denúncias que levaram o Ministério Público a
fazer questionamentos, relativamente a superfaturamentos e pagamentos indevidos a usineiros ou transferência de recursos a ONGs, na forma de patrocínio
de eventos.
O Tribunal de Contas, da mesma forma, em razão
das denúncias, realizou auditorias que comprovaram
superfaturamento e pagamento indevido de aditivos
contratuais, na construção das plataformas de exploração de petróleo em alto mar. O principal superfaturamento, apontado pelo Tribunal de Contas, deu-se na
obra da refinaria de petróleo em construção, na sociedade que se estabeleceu com o Governo de Hugo
Chávez, em Pernambuco.
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Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
são fatos relevantes, que justificam investigação de
profundidade, para a necessária responsabilização civil
e criminal, se os ilícitos forem confirmados.
A CPI tem a função primacial de convocar o Ministério Público para instaurar os procedimentos, a fim
de que a responsabilização ocorra. A CPI tem a função
da transparência, colocar o mal à luz para chegar ao
conhecimento da população, que pressiona e exige
providências. Portanto, ela é indispensável. Não fosse
indispensável, a Oposição não insistiria; não fosse indispensável, não teria o apoio popular que detém hoje.
A maioria esmagadora da população brasileira apoia a
instalação da CPI, mesmo sabendo que há dificuldades, mesmo conhecendo as limitações da Oposição,
da Minoria, no enfrentamento com o rolo compressor
que sempre se instala numa comissão parlamentar
de inquérito. Mas a reação popular é favorável, tanto que os cúmplices da corrupção, que organizaram
manifestações públicas contra a instalação da CPI,
se frustraram.
A última delas realizou-se em São Paulo, na Avenida Paulista, e foi um verdadeiro vexame, Senador Pedro Simon. Durante 15 dias, mobilizaram, convocaram,
se organizaram. E eis que, no ato público, menos de
100 pessoas compareceram, segundo testemunhas
que foram ao local e, segundo o jornal O Estado de S.
Paulo, 150 pessoas estiveram presentes. Um fracasso,
portanto, absoluto, provavelmente fazendo com que
alguns petistas tivessem saudade dos bons tempos
da Oposição, quando era muito mais fácil mobilizar a
opinião pública a favor de suas bandeiras.
E aquelas entidades que são alimentadas também com recursos da Petrobras, que participaram
dessa organização, devem fazer uma análise melhor
do seu comportamento. Já foram entidades autênticas,
representativas de trabalhadores, que tiveram uma
participação importante em momentos cruciais da vida
democrática deste País, que muitas vezes foram às
ruas empalmando bandeiras que se constituíam em
sonho e esperança...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... do povo
brasileiro. Hoje, portanto, não podem, Senador Romeu
Tuma, conspurcar esse passado de luta e de dignidade
com atitudes menores em razão da relação promíscua
que se estabeleceu do Governo Federal com determinadas entidades representativas da sociedade, através
dos recursos públicos que são repassados por convênios que devem ficar, acima de tudo, sob suspeição,
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porque sem prestação de contas da aplicação dos
recursos repassados.
Portanto, Sr. Presidente, este é o apelo que nós
estamos formulando, mas com a esperança de que,
na próxima terça-feira, dia 30, essa CPI da Petrobras
possa ser instalada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esse foi o Senador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná,
justificando o pedido da CPI da Petrobras e trazendo
atas e reportagens de jornais do Brasil, demonstrando
que os funcionários e diretores da Petrobras ganham
muito, muito, muito acima do que ganha o trabalhador
do Brasil e são, como S. Exª disse, verdadeiros marajás, xeiques.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Romeu
Tuma, que representa o PTB e o Estado de São Paulo
e que é Corregedor da Casa. Em seguida, como orador
inscrito, por cessão do Senador Cristovam Buarque,
falará o Senador Pedro Simon.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Vou ser rápido, Sr. Presidente, porque estou inscrito e também vou fazer uma
comunicação.
Vou tratar de um problema de interesse público,
que é o relatório da Organização das Nações Unidas
(ONU) sobre o consumo de drogas e sobre os objetivos
atuais da ONU em informar aos outros países o comportamento com respeito a esse assunto tão grave.
Vários Senadores têm denunciado que está aumentando o consumo, principalmente do crack, em seus
Estados. Podemos dizer que, segundo a apuração, a
indústria da droga fatura anualmente cerca de US$50
bilhões e que as ações de repressão têm surtido efeito na busca de apreensões, com uma diminuição no
consumo de drogas. O Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crimes, ligado à ONU, divulgou, nesta quarta-feira, relatório anual que mostra a queda, ou
um cenário de estabilidade, dos maiores mercados de
consumo de maconha e de derivados do opiáceos –
ópio, morfina e heroína.
Então, faz-se aqui um levantamento, mas se
mostra algo um pouco triste: o aumento do consumo
na América do Sul. Isso tem trazido bastante preocupação a todos. O Brasil tem sido, infelizmente, um dos
países elencados em relação ao aumento do consumo de drogas, principalmente pelos adolescentes e
pelas crianças.
Então, o Escritório recomenda que haja o tratamento e a conscientização e o alerta de que há um
erro grave na percepção da descriminalização das drogas como forma de acabar com a criminalidade e com
o mercado negro. Nós temos nos batido contra isso.

Junho de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A “despenalização” é algo que a gente discute e que
está no projeto aprovado recentemente. O juiz pega o
usuário e o manda a tratamento, mas o Estado ainda
não tem o comportamento claro de dar o atendimento médico para tratamento e recuperação do usuário.
Tem de haver políticas públicas na função de, objetivamente, evitar o aumento do consumo, como diz o
relatório da ONU.
Nesse instante, liguei para a Drª Paulina, que é
Diretora da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) e que faz as propostas e os programas
de combate às drogas. Amanhã, vamos comemorar o
Dia Internacional Contra o Uso de Drogas. Temos de
buscar algumas informações.
Vi, na televisão, ontem – até aproveito a presença
aqui do Senador Pedro Simon –, que, amanhã, o Governo Federal vai lançar, em Porto Alegre, um projeto
do Programa Nacional de Segurança com Cidadania
(Pronasci) e da Senad no montante de R$54 milhões,
objetivando diminuir a violência e a criminalidade ligadas
à droga. É uma esperança de que possa haver, objetivamente, algo importante nesse Estado. São alguns
Estados só pelo mapa que a Globo mostrou ontem e
pelas informações passadas à sociedade pela Drª Paulina. Ela prometeu mandar todo o programa, para que
a gente possa examinar, e, provavelmente, os jornais
do Rio Grande do Sul, amanhã, farão a cobertura do
programa que será lançado pelo Presidente Lula, pelos dois órgãos, e que representa um investimento em
ações sociais no combate à violência e à criminalidade
oriundas do consumo indiscriminado de drogas.
Sr. Presidente, peço-lhe perdão e agradeço a V.
Exª e ao Senador Pedro Simon.
Minhas homenagens ao Rio Grande do Sul!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esse foi o Senador Romeu Tuma, que mostrou suas
preocupações com o uso de drogas no nosso País,
causando o aumento da criminalidade. O País tem de
parar. S. Exª engrandece o Senado da República. Pedro Simon foi o Cirineu que fez com que o Presidente
Sarney conseguisse a transição democrática do nosso
País. S. Exª era chefe da Polícia Federal, e houve uma
transição pacífica, exemplar, na história do mundo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presidente, peço-lhe desculpas e lhe agradeço a referência,
mas eu gostaria que V. Exª fizesse publicar o resumo
que fiz sobre o relatório, porque não quis atrapalhar
muito, dada a importância do discurso do Senador
Pedro Simon.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR ROMEU TUMA.
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O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
A bilionária indústria das drogas, que movimenta
anualmente mais de US$50 bilhões, em todo mundo,
recebeu um duro golpe. É que as ações dos órgãos de
repressão fizeram os entorpecentes ilícitos perderem
espaço, em escala global.
A constatação é do Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e crime (UNODC), ligado à ONU, que
divulgou nesta quarta-feira, relatório anual que mostra
a queda – ou um cenário de estabilidade – dos maiores mercados de consumo de maconha e derivados
do opiáceos – ópio, morfina e heroína.
Segundo o levantamento, a produção global estimada de cocaína, no mundo, recuou 15% em 2008,
em comparação a 2007. Na América do Norte houve
declínio no consumo de cocaína e estabilização, na
Europa. A Colômbia, maior produtora, puxou a queda,
diminuindo em 28% a sua produção estimada. Infelizmente, na América do Sul, foi apontado crescimento
do consumo.
O relatório firma posição contrária à legalização
de drogas ilícitas e ressalta que a melhora no enfrentamento do problema exige mais atenção à prevenção
e ao tratamento de usuários, por meio de investimentos sociais.
O documento do Escritório das Nações Unidas,
que reúne dados estatísticos encaminhados pelos governos dos países que integram a ONU, está totalmente
alinhado ao que sempre defendi. A descriminalização
das drogas não é o caminho para enfrentar um problema tão grave.
O próprio relatório aponta que a experiência tem
demonstrado que uma eventual liberação, mesmo de
drogas consideradas leves, como a maconha, estimularia o consumo. Não tenho dúvidas disso e vislumbro
um tenebroso cenário se a descriminalização acontecer: crianças e jovens terão porta aberta para drogas
cada vez mais pesadas.
A recomendação do Escritório das Nações Unidas
Sobre Drogas e Crime ainda traz como erro a percepção da descriminalização das drogas como forma de
acabar com a criminalidade e o mercado negro. O posicionamento firme da entidade ocorre em um momento
em que vários setores da sociedade civil defendem,
equivocadamente, a legalização da maconha.
Peço licença às senhoras e senhores senadores
para citar a afirmação do diretor executivo da entidade,
Antônio Maria Costa, e a ela fazer coro. Ele disse: “Um
mercado liberado acarretaria a criação de um mercado
paralelo criminoso. A legalização não é uma varinha
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mágica que acabaria tanto com o crime organizado
quanto com o abuso de drogas”.
O relatório demonstra ainda o argumento que
sempre defendi, durante toda minha vida pública: a
constatação de que o cultivo ilícito e a venda de drogas
se mostram mais fortes em regiões sem a presença
do Estado.
Para se ter uma idéia que o caminho não é a
descriminalização, basta analisar as 314 páginas do
relatório. Apesar do texto apontar o recuo de drogas no
mundo, elas continuam a ser uma ameaça. Segundo o
levantamento, há um crescimento no uso de uma séria
de compostos sintéticos, como anfetaminas, metanfetaminas e ecstasy. No capítulo dedicado aos países
emergentes, a UNODC alerta para a alta no consumo
dessas, a exemplo do Brasil.
Quanto ao tratamento dos dependentes, o relatório da entidade ligada à ONU também é claro. O
texto destaca que o vício das drogas é uma questão
de saúde: as pessoas que usam drogas precisam de
ajuda médica e de ações sociais efetivas que as afastem do vício, como emprego, educação, acesso a serviços públicos e lazer.
Amanhã, quando comemoramos o Dia Internacional contra o Tráfico e o Abuso de Drogas, convido
a todos para refletir sobre esse problema que coloca
em risco a humanidade. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido, de acordo com o Regimento.
Anuncio, agora, a concessão da palavra ao Senador Pedro Simon, símbolo maior da história democrática deste País e do meu Partido, o PMDB, e meu
candidato a Presidente da República. Jamais poderemos dizer que, no PMDB, não há nomes. Eis um nome
extraordinário!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Já somos seis, Sr. Presidente, que eu sei. Para 45 milhões,
faltam 44.999.994, mas chegaremos lá.
Sr. Presidente, subo a esta tribuna num momento realmente muito delicado da história deste Senado.
Este é um momento que, digamos assim, é fruto de
uma série de dúvidas e de equívocos, e sou responsável por muitos. Esta Casa se encontra no ápice de
uma crise, e o Brasil inteiro olha para esta Casa de
uma maneira como eu ainda não tinha visto. A classe
política é vista de uma maneira muito, muito dura pelo
povo! Nunca vi um olhar tão magoado, tão machucado,
tão triste quanto esse com que o povo brasileiro tem
olhado para esta Casa! Sou um dos Senadores que
recebe muitas, muitas mensagens, diariamente. Estou
caindo em depressão com o exagero destas mensagens: “O que V. Exª está fazendo aí, Senador? Vá para
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casa! Não há solução! O Senado tem de fechar mesmo! Para que Senado?”. As charges que nosso ilustre
Presidente Sarney e o Senado recebem diariamente
em todos os jornais do Brasil são duras e pesadas. O
jornal Zero Hora, de Porto Alegre, permanentemente,
tem uma, duas ou quatro páginas endereçadas ao
Senado e, já há algum tempo, em cima da página,
não coloca “Senado Federal”, mas, sim, “A Casa dos
escândalos” e publica as notícias.
Creio que está na hora de pararmos para conversar, para analisar e para refletir. Penso que a questão
aqui é muito delicada apenas para cobrar “quem é?”
ou “é este ou aquele?”. Em relação aos 81 Senadores
e aos oitenta que passaram por aqui nestes últimos
dez anos, nunca foi tão certa a frase bíblica “ninguém
pode atirar a primeira pedra”. Ninguém pode dizer
“não fui eu”; ninguém pode dizer “foi ele”. Há uma responsabilidade coletiva. Mas o triste, Sr. Presidente, é
que, hoje, não há apenas um sentimento de mágoa,
mas há também o sentimento de sermos considerados mortos e de que só falta sermos enterrados. O pior
é que eles não têm expectativa, pois, a cada dia, há
uma manchete diferente. E eles não têm expectativa.
Alguns dizem: “É a imprensa! É a imprensa!”. Eu não
aceito isso. Vi a luta da imprensa contra a ditadura e
como ela, com todas as dificuldades, ajudou-nos a
impor a democracia.
Penso que temos de começar a fazer alguma
coisa. Aí haverão de me responder: “Mas já estão
fazendo. Já demitiram um Diretor-Geral, o segundo
Diretor-Geral; já tomaram providências, com uma comissão, com outra comissão”. Mas, até agora, parece
que nada valeu.
Digo aqui com profundo sentimento de mágoa
– e eu não gostaria de dizer o que vou dizer: o Presidente Sarney tem de se afastar da Presidência. Lá no
início, já disse isso, não da tribuna, não na imprensa.
Mas falei isto: o Presidente Sarney deve se afastar
desse processo, para o bem dele, da família dele, da
sua história e deste Senado. Não é que a saída dele
signifique autoculpa, não é que a saída dele signifique
ele aceitar que é o responsável e que, por isso, está
saindo. Pelo contrário, a saída dele representa um ato
de grandeza, significa um ato importante de quem, para
fazer isso, tem a tranquilidade de que pode ter feito o
que fez, mas que fez muitas coisas boas, sem que a
má-fé fizesse parte do seu programa.
Há um mês, eu dizia: “É melhor o Presidente
Sarney sair antes que ele seja obrigado a sair”. Hoje,
repito: é bom que o Presidente Sarney largue a Presidência do Senado antes que sua situação na Presidência do Senado fique totalmente insustentável. Ele
tem de sair. Essa crise, dizem, vem de quinze anos. Há
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quinze anos, foi o primeiro mandato de Sarney como
Presidente do Senado, numa eleição em que parecia
que quem ia ganhar era o Senador Íris Rezende, que,
no dia da reunião da bancada, veio com roupa nova
e com discurso pronto. Os votos lhe eram garantidos.
No entanto, telefonemas do Presidente Fernando Henrique Cardoso, à época, a Parlamentares, inclusive
do Centro-Oeste, ali, do lado de Goiás, à última hora,
mudaram o voto, e elegeram o Sarney.
Ele foi Presidente. Nada lembro de anormal na
sua Presidência. Ele escolheu para a Direção-Geral
da Casa o Sr. Agaciel Maia, um homem que tinha boa
credibilidade na Gráfica, uma instituição que tinha boa
aceitação. Sarney ficou na Presidência por dois anos
e, depois, saiu. Todos os seus sucessores... Aliás, eu
gostaria de saber onde é que está o Líder do PMDB,
o Deputado Jader Barbalho, com todas essas notícias, com todas essas manchetes. Ele, que a imprensa aponta como superpoderoso, deveria acompanhar
essa questão, deveria estar aqui para nos orientar, para
dizer, para falar. Em algum lugar, ele deve estar.
Depois dele, todos os Presidentes do Senado
– Antonio Carlos Magalhães, Jader Barbalho, Renan
Calheiros – foram amigos pessoais dele. Ele voltou
uma segunda vez, foi reeleito. E, como os anteriores,
manteve o Diretor-Geral. Deu uma confusão: três Presidentes renunciaram, para não serem cassados. Três
Presidentes do Senado renunciaram. Os que vieram no
lugar dele mantiveram o Diretor-Geral. E voltou Sarney
pela terceira vez.
Manteve o Diretor-Geral. Hoje, a pergunta que se
faz: não é importante ter na Presidência do Senado
uma pessoa que não tenha nada a ver com tudo que
aconteceu nesses últimos 15 anos, aqui no Senado?
Se verificarmos, acho muita injustiça e exagero.
O Senador Sarney diz que ele é motorista, a imprensa diz que ele é mordomo. Agora, é um outro neto. E,
pela biografia e pela história que ele apresenta, é de
a gente ter admiração, carinho e até uma inveja cristã da formação, da qualidade, da competência desse
jovem que se formou em Paris, na Sorbonne, e nos
Estados Unidos, em Harvard, é uma pessoa fantástica. Mas a imprensa está apontando como alguém que
fez a sua ação dentro do Senado Federal, presidido
pelo seu avô.
Só isso é fácil de entender. A biografia do rapaz
é espetacular, a atividade dele também, mas, se nós
vamos apurar o que o Estadão e a Folha botaram em
manchete – é o que deve ser feito – não é bom que o
avô esteja na Presidência. Não fica bem para ele, não
é interessante para ele.
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Já se tem que ver o mordomo que dizem que
é da filha, e ele diz que é motorista do Senado, mas
tem que ver.
A cada dia tem uma manchete. A cada dia tem
uma questão diferente.
Olhe, estou com elas aqui. Não vou lê-las, não
vou lê-las. Mas estão todas elas aqui. Agora, com o
negócio do mordomo, só falta aparecer uma novela.
O culpado é o mordomo. É o que a imprensa está colocando: a culpa é do mordomo.
Não pode. Há um sentimento de que realmente, ao contrário do que dizia o querido Senador Darcy
Ribeiro, que o Senado é melhor do que o céu porque,
para ir para o céu, tinha que morrer e, para vir para o
Senado, não precisava morrer, o Senado hoje não tem
nada de céu. Não há lugar mais triste de estarmos do
que aqui no Senado. Ninguém confia em nós. Ninguém
acredita que esta Casa vai fazer alguma coisa.
Somos 81 Senadores, mais de nove mil funcionários. E aí todo mundo pode me perguntar – eu que
sou o mais antigo, eu e o Sarney: ”Ô Simon, onde você
estava quando aumentou de três mil para nove mil?”
É uma grande pergunta: onde eu estava? Omisso, olhando, assistindo, porque praticamente elegemos
a Mesa, e está feito. A Mesa elege um Diretor-Geral
e um Primeiro-Secretário, e está feito. E ficamos assistindo.
Os membros da Mesa anterior estão dizendo todos os dias: ”Mas o senhor assinou isto, o senhor assinou aquilo”. Eu assinei, porque pediram para assinar,
nem discutimos na reunião da Mesa e nem eu estava
lá, mas assinei, porque pediram para eu assinar.
Chega aqui o Senador Suplicy e lê a Ata que diz:
“o Senado aprovou, na reunião do dia tal, as conclusões da reunião da Mesa do dia tal”. Que conclusões?
Sei lá, não estava nem na Ata, que ninguém lembra!
E é disso que vai indo e vai indo e chegamos aonde
chegamos.
Não pode continuar. Tenho o maior respeito pelo
Primeiro-Secretário, aí está ele. Felizmente, a cirurgia foi
delicada, mas não foi grave. Mas não dá, Senador.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu vejo
as interpretações, as declarações de V. Exª, eu vejo
o esforço de V. Exª e as preocupações de V. Exª, mas
não dá.
Não dá. Hoje é um sentimento. Em primeiro lugar, a comissão de funcionários, a comissão que V.
Exª apresentou. Eu li com calma. Foi um trabalho burocrático. Pegou os novecentos atos, não sei o que, e
ainda assim com equívocos que eu não sei quem fez,
se foi o jornal, se foi ela ou quem foi. O caso típico de
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funcionários. O meu caso está lá com ato secreto. Não
teve ato secreto nenhum. Vou ver qual é o ato que foi
publicado. É que eu fui indicado para membro da comissão dos 180 anos do Senado Federal. Eu vou culpar o Estadão porque botou “Pedro Simon é um dos
quarenta que foi beneficiado com ato secreto”? Não
posso culpá-lo. Por que vou culpá-lo? Está lá. As coisas aconteceram. Mas vamos culpar a maneira como
essas coisas são feitas.
A primeira coisa que me perguntam quando estou falando: “E você não sabia?” E eu também estou
naquela... “Mas, Senador, o senhor não sabia que tinha
ato secreto? O senhor não sabia que hoje o Senado
tem nove mil funcionários? O senhor não sabia que
tinha negócio de banco, que entraram outros bancos,
que vinha o HSBC para fazer empréstimos de funcionários, fortunas entrando nessa transação? O senhor
não sabia que tem trezentos funcionários ganhando
o dobro do que ganha um Senador e muito mais do
que o teto estabelecido?” E, cá entre nós, a gente cai
no ridículo. “Não, eu não sabia”. “Mas o que senhor
está fazendo lá, Senador?” “Mas eu não sabia”. Não
dá. Ninguém acredita em nós, nesta Casa, em coisa
nenhuma.
O primeiro gesto que o Presidente Sarney deve
fazer, que é um gesto de grandeza, é afastar-se. Não
é ele que vai analisar se o problema do neto dele com
o estabelecimento bancário está certo ou está errado.
Acho até que está certo, não tem nada demais, mas não
é ele que vai dizer isso. Não é ele que vai responder
ao problema do mordomo. Não é ele que vai analisar
os catorze anos do Diretor-Geral, que ele criou e ele
manteve durante todo o tempo.
Afaste-se. Aliás, ele já está nesse sentido. No
momento em que ele entregou para o 1º Secretário a
escolha dos nomes de Diretor-Geral, etc e tal, e que não
é mais função dele, já está mostrando que quer afastarse. Afaste-se, e nós vamos partir para a decisão.
Nós temos que ter coragem. Houve uma época
em que esta Casa teve a coragem. Criamos a CPI dos
Anões do Orçamento. Pena que ela não continuou, porque o Presidente, que veio depois do Itamar, não deixou
continuar o trabalho, proibiu que o trabalho continuasse. Ali cassamos catorze Parlamentares, fizemos uma
limpa naquela Comissão e trabalhamos para valer. Eu
acho que nós vamos ter coragem de fazer isso.
Eu, com todo o respeito, meço as minhas palavras. Tenho pavor de parecer o dono da verdade, o
Joãozinho do passo certo.
Por isso, até venho me mantendo leve neste assunto, em que todos estão falando, vamos fazer justiça. Não é um assunto que está passando desperce-
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bido. Vários, muitos Senadores têm falado, debatido,
analisado.
Então, eu não achava o porquê de ter que entrar mais um. Entro porque sinto, da minha intimidade, a obrigação de fazer isso. E não minto: sinto, das
bases, dos amigos que me acompanham, um ato de
profunda mágoa: “Ó Simon, onde é que você está? As
coisas estão acontecendo, e você não está falando?!”.
Por isso, falo.
Primeiro, porque a peça principal...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do microfone.) – ... volto a repetir...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Um instante. Eu queria esclarecer que vou proceder
da mesma maneira como procedemos com Tião Viana e com Papaléo Paes. Teremos sensibilidade com
o tempo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Presidente, V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eram dez, já foram vinte, e cinco.
Eu queria lembrar ao companheiro que está na
tribuna que há dois pedidos de aparte ali: Heráclito Fortes, que é Secretário da Mesa, e Geraldo Mesquita.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E Senador Suplicy também. Estou com o microfone... Quero
apoiar a decisão de V. Exª, porque, como o Senador
Pedro Simon faz um discurso de extraordinária relevância para a história do Senado, que possamos aqui
ter o tempo necessário para aparteá-lo. O Senador
Pedro Simon, juntamente com o Senador José Sarney, ambos do mesmo Partido... Eu sou testemunha
da convivência cordial e respeitosa de ambos, ainda
que, às vezes divergindo. Mas ele fala hoje... É muito
importante...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Já é o aparte de V. Exª, não é? Porque têm os dois,
não é?
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Os apartes têm de seguir a ordem. Eu pedi em primeiro lugar...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
pedirei e aguardarei o meu momento, Sr. Presidente.
Quero apenas dizer que V. Exª tenha a flexibilidade,
porque todos queremos refletir sobre a história do Senado, dialogando com o Senador Pedro Simon. Então,
dê o tempo necessário a ele. V. Exª tem minha anuência, como Presidente – acredito que a de todos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
E entra em mim o espírito de Voltaire, que diz – atentai
bem –, no plenário da França: “Daria a vida para que
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V. Exª, cada um, tivesse o direito de falar o que quiser;
mas eu também não abro mão do direito de me opor
a determinado pensamento”.
Com a palavra Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi, portanto, Senador Suplicy, para que eu possa dizer que
eu tenho o maior respeito pelo Senador Sarney. Divergências? Tive. Eu achava que quem devia assumir a
Presidência era o Dr. Ulysses, não ele. Eu achava que
a Constituição diz que compete ao Vice-Presidente assumir no lugar do Presidente. Mas, como o Dr. Tancredo não tinha assumido, nunca assumiu, quem tinha de
assumir era o Presidente do Congresso. E, se acontecesse o que aconteceu, morreu o Dr. Tancredo, deverse-ia fazer uma nova eleição. Mas isso não impediu
que eu fosse Ministro de Sarney – com muita honra.
E disse várias vezes: durante o tempo em que fui Ministro do Sarney, levei a ele vários assuntos, os mais
graves, e tive a presença dele em tudo o que dissesse
respeito à dignidade e à seriedade. Disse e repito: ele
teve coragem de fazer a convocação da Constituinte.
Na minha opinião... A informação que eu tinha é de
que o Dr. Tancredo deixaria a Constituinte para o final
de seu governo. Ele convocou no início. Legalizou os
partidos comunistas, três ou quatro. Eu tenho o maior
respeito pelo Presidente Sarney. Quando ele diz que
sua biografia deve ser respeitada, deve ser respeitada.
Quando o Lula diz que deve ser respeitado, deve-se
respeitar o Sarney. Até por isso é que ele tem que sair
da Presidência, para que a figura dele continue a ser
preservada. Porque esse levantamento, esse debate
que será feito aqui vai envolver muitas questões, e o
Sarney deve ficar fora disso. Essa é a razão.
Pois não, Senador.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Pedro Simon, V. Exª pode ficar tranquilo que, se houver
neste plenário um fã clube de V. Exª, evidentemente
que será uma injustiça não me conferirem a carteirinha nº 1.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aí já é
amizade antiga, de longo período.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Claro, admiração antiga.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Porque
nós vivemos juntos a época das “vacas magras”.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E crescente.
Eu vejo o seu desabafo, a sua tristeza com relação à
crise que nós estamos vivendo. V. Exª reproduz aqui
o que as ruas lhe cobram. Não sabem disso, não sabem daquilo, e eu fico olhando para V. Exª... E estou
fazendo isso de maneira construtiva. Talvez o que as
ruas não saibam é que V. Exª seja o grande responsável pela crise que estamos vivendo, embora não tenha
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contribuído um milímetro para ela. Talvez as ruas não
se lembrem que grande parte do que nós estamos vivendo foi culpa de V. Exª. V. Exª foi procurado por um
grupo de Senadores, no qual eu me incluo, sentado
aqui na sua poltrona, no mês de novembro ou dezembro, e lhe fizemos um convite para ser candidato
suprapartidário...
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI. Fora do microfone.) – ... à Presidência do Senado. V. Exª deve se
lembrar desse episódio. Rejeitou de todas as maneiras. Eu até lembrei a V. Exª, na conversa... Acho que
o nosso Senador Geraldo Mesquita participou dela.
Eu disse: “O Sarney vai voltar, em janeiro, candidato”.
“Ah, mas por quê?”. “Porque ele vai sofrer pressão nas
bases e vai voltar candidato”. Naquela época, todos
diziam que essa candidatura já não existia mais. Se
V. Exª, naquele momento, tivesse pensado mais um
pouco nesta Casa e no Brasil, talvez nós estivéssemos
vivendo em outras águas aqui. No Senado, funciona
muito a teoria do Neném Prancha, aquele filósofo do
futebol carioca: “Quem pede, recebe; quem se desloca, tem a preferência”. Imagine V. Exª Presidente desta Casa neste momento. Nós estaríamos livres disto.
Nós não teríamos passado pelo constrangimento das
horas extras que os nossos Gabinetes deram aleatoriamente para os funcionários, e muitos de nós não
tivemos coragem de punir os ordenadores de despesa, dando o primeiro exemplo. Mas eu quero apenas
fazer justiça. Eu acompanhei a segunda Presidência
do Presidente Sarney, mas nesta em que eu sou 1º
Secretário, se ele quis errar, nem tempo teve. E, se
alguns fatos estão vindo a público, foram medidas tomadas pela atual Mesa. A primeira delas: crédito consignado. O crédito consignado criou aqui uma briga
de encartes que mandavam, porque esse crédito era
cobrado do servidor na prática da agiotagem, Senador
Simon, que chegava a 4%. Foi reduzido para 1,60, e
os grupos que se envolviam brigaram. Quando eu vejo
a matéria de hoje do Estadão, que envolve um neto
do Sarney nessa questão do crédito consignado, eu
somente fico intrigado com um fato: o avô ajudou ou
o avô prejudicou? Porque o avô, ao jogar o limite do
crédito a 1.6, acabou com a carreira do neto, se ele
era candidato a banqueiro, porque, a partir do momento em que limitou, os bancos desistiram. Vários deles,
inclusive, deixaram de operar, porque se acabou com
a agiotagem e com a especulação aqui dentro. O fato
mais grave que aconteceu. Depois, vemos a questão
dos atos secretos. No momento em que tomei conhecimento... O Senador Mão Santa é membro da Mesa
e é testemunha: tomei conhecimento do indício do ato
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secreto, imediatamente comuniquei à Mesa e pedi apuração, já com a comissão nomeada para investigação.
E os fatos estão mostrando que são graves, que os
atos não são contos da carochinha, eles são reais. E
eles serão, Senador Pedro Simon – garanto-lhe aqui
– apurados um a um. Eu não tenho compromisso com
erro, eu não tenho compromisso com o erro público,
com o malfeito na vida pública. A vida pública é minha
razão de ser. Estou nesta Casa, no Congresso, há 26
anos. Não vou permitir que o meu nome vá para o lixo
numa hora como essa. Daí por que quero tranquilizar
V. Exª. A única pessoa que não pode dar conselho ao
Presidente Sarney, num momento como este, sou eu,
porque sou do Colegiado, o qual ele preside. Agora,
a Mesa tem sido injustiçada. A atual Mesa, os seus
colegas de Mesa têm sido injustiçados, ou pelo esquecimento ou pela falta de reconhecimento de que,
pelo menos, nós estamos procurando acertar. Senador
Simon, entramos na questão dos terceirizados, coisa
em que ninguém mexia! Agora mesmo, vivi um conflito ao nomear dois diretores para substituir, e V. Exª
precisava ver a dificuldade. As pessoas correndo, com
medo, parece que tinha uma cascavel! Alguma coisa
os assombrava. Eu tive que caçar a dedo dois diretores
para fazer essa apuração. Estamos substituindo mais
dois, e vamos fazer assim. Fique tranquilo V. Exª, pois
o fã de carteirinha, nº 1, da sua vida e da sua história,
não vai, de maneira nenhuma, decepcioná-lo. Enquanto
eu estiver exercendo essa função delicada de 1º Secretário, meu compromisso é com a transparência e,
acima de tudo...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não tenho
nenhuma dúvida com relação a isso.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – ... fazer com
que esta Casa volte àqueles dias de glória, de alegria,
de honra. Por que, sabe o que está...
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) –... o que gosto de ser é parlamentar, é futucar o Governo, é criticar.
Não tenho feito nada! Estou sendo um bedel, um delegado, um gerente. Mas quero voltar à tribuna, porque
não posso perder, de maneira nenhuma, as oportunidades fantásticas de ouvi-lo, com seu brilhantismo
sempre crescente nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tenho
confiança em V. Exª e digo com alegria que V. Exª está
tomando atitude...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...está
trabalhando. Esse pronunciamento que V. Exª fez, verdadeiro, o Presidente Sarney não pode fazer, porque
ele não está interessado nisso. Ele tem minha idade,
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e, na nossa idade, isso não dá mais. Quando ele diz:
“Pensei que tinha sido eleito Presidente para cuidar da
política, e não para cuidar do lixo do Senado”....
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Mas quero confessar que ele está me apoiando em todas as
medidas que estou tomando. Pelo menos quero fazer
isso por dever de justiça.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele, Presidente Sarney, é responsável pelo lixo, sim. Todos
somos responsáveis pelo lixo do Senado, principalmente o Presidente do Senado! É muito bacana ser
Presidente do Senado só para fazer política. É bom, é
gostoso, é necessário, é importante, mas vamos ver
onde é que está o lixo.
Quando ele deixou V. Exª indicar o diretor-geral,
indicar outros diretores, enquanto ele caía fora, isso
é uma demonstração clara de que ele não quer. Eu,
Presidente, não faria isso, com o maior carinho que
eu tenho por V. Exª. Se sou Presidente, o diretor-geral
vou indicar. Posso até aceitar sugestão sua, mas eu
vou indicar. E ele fez questão de dizer que quem indicou foi V. Exª, e V. Exª teve coragem de aceitar; V.
Exª aceitou o desafio. Pois eu vou e escolho! Houve
mil dificuldades, mas escolheu. Mas o fato de o Presidente do Senado, em uma hora conturbada como
esta, dizer: “Não vou indicar o diretor-geral, nem o diretor tal, nem o diretor tal; deixa para o 1º Secretário”.
O que quer dizer isso? O que ele está dizendo com
isso? “Cansei. Não quero.”
Agora, V. Exª disse uma verdade, e concordo com
V. Exª. Chegou a mim um abaixo-assinado, com o nome
de V. Exª e mais 36 assinaturas, pedindo que eu fosse
candidato avulso no plenário. É verdade. Levei-o para
minha bancada e fiz uma reunião com toda a bancada.
Está aqui: sou candidato...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Era uma
candidatura suprapartidária.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade, mas sou partidário.
E aí botaram em votação. “Quero um movimento assinado por todo o Senado, menos pela bancada
do PMDB”. Todos os Parlamentares de todas as bancadas assinaram, menos a bancada do PMDB e a do
PT, claro – aliás, do PT, havia algumas assinaturas.
Aí botamos em votação. Minha bancada me deixou
falando sozinho! Tirando dois ou três, minha bancada
me deixou falando sozinho. Eu poderia fazer um debate em plenário, só que esse não é meu estilo. Tenho
uma vida partidária que vem de longo tempo, em que
a briga pessoal, no meu nome... Eu não fiz isso quando queriam que eu fosse candidato a Presidente da
República. Todos os governadores do MDB, reunidos,
decidiram: vai ser o Simon. O Dr. Ulysses não aceitou
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e disse: “Vou disputar”. Eu disse: “Não disputo com o
Dr. Ulysses.” E não disputei.
Mas não que o Pedro Simon não tenha aceitado.
Peguei, com muita honra e com muita emoção, as 36
assinaturas e levei-as para minha bancada. Aí botaram
em votação. Aceitamos ou não aceitamos a indicação
do Senado para que o Pedro Simon seja Presidente?
E a resposta: seis do meu lado e vinte e tantos do outro lado, contra. Não pode ser. Não aceitei. Lamento,
mas não aceitei e acho que não fiz mal. Mas também
vamos ser sinceros: achar que eu seria diferente ou
não seria diferente, não é por aí!
Acho – e a disposição do 1º Secretário mostra
isso – que, no momento em que o Sarney se afastar e
em que nós nos reunirmos para ver como é que vamos
conduzir essa sucessão; e num momento como este,
em que temos que nos integrarmos, em que temos de
dar as mãos, porque aqui não está em discussão nem
o Governo nem a Oposição... Aí está o Lula, flutuando
em cima da onda, com 80% de credibilidade, com o
Obama apaixonado pelo Lula...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...diz que
é até um caso de amor, uma declaração atrás da outra,
agora, recomendando que os Estados Unidos e que
o mundo devem olhar para o Lula, assim como o Lula
que, com capacidade e com competência, soube, no
Governo, fazer uma estrutura de administração que
somou tudo a favor do País – ele quer copiar o Lula lá
nos Estados Unidos. Com essa credibilidade, o Lula
vem e vem a favor do Sr. Presidente Sarney.
Acho isso bom, acho isso positivo. Faço aqui um
abaixo-assinado, um apelo dramático para fazermos
um movimento de endeusamento do Sarney. Fora da
Presidência do Senado. O Presidente Sarney será um
se largar a Presidência do Senado, se isso for possível hoje. Se isso acontecer, o Presidente Sarney será
outro.
Manchetes que são diárias: “Mãe como contratada
após exoneração do neto”; “Ato secreto estendeu exoneração a irmão do Presidente”; “Mais uma sobrinha
do Sarney tem vaga tirada por ato secreto”; “Sarney diz
que a crise é do Senado, mas tira sobrinha do gabinete
de Delcídio”; “Senado emprega parentes do genro de
Sarney, que recebe salário morando na Espanha”; Blog
do Josias: “Salário do mordomo de Roseana é pago
pelo Senado;” “Senado paga funcionários no mausoléu
de Sarney no Maranhão. Debaixo do pano”.
Não pode continuar isso! Se eu trouxesse aqui – e
não trouxe – as charges diárias de todos os jornais... E
sabemos que não há nada pior, Presidente, para mexer
com o nome de uma pessoa do que uma charge. Uma
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charge derruba. Num debate político, em que um líder
de oposição debate, discute e ofende, você responde
na mesma moeda; mas essas charges são uma coisa
que você não tem como responder.
Se o Sarney renunciar hoje...
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Simon, V. Exª me permite?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
concedo a palavra.
Se o Presidente Sarney renunciar hoje, termina
isso. Termina isso!
V. Exª, Sr. 1º Secretário, escolheu o Diretor-Geral? Escolheu. Mas a imprensa diz que ele é homem
da amizade do Sarney. V. Exª escolheu a Diretora de
Pessoal, mas a imprensa publica que ela era Chefe de
Gabinete da Roseana. Está tudo dando essa interpretação. E só pode parar de ter essa interpretação se
dermos ao Presidente Sarney o direito que ele tem de
respirar tranquilo.
Pois não, Senador.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Muito obrigado, querido amigo Senador Simon. Hoje,
eu estava indo para casa, e um membro do meu gabinete me ligou: “Senador, do gabinete do Senador Pedro
Simon pedem para que o Senador possa falar na sua
inscrição”. Talvez não tenham lhe dado o recado que
eu pedi que lhe dessem. Eu disse o seguinte: “Olha,
eu tenho uma coisa muito importante, hoje, para tratar,
por isso me inscrevi. E só vou ceder o lugar porque é
para o Senador Pedro Simon”. Não sei se lhe deram
o recado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Deram.
Muito obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Simon, estamos ambos nesse chamado grande partido, o PMDB, que é grande por umas coisas e
pequeno por outras. Aqui, não cabe a gente elocubrar
muito, mas eu diria só uma pequena parte. Eu acho que
ele é grande porque, mais do que outros partidos – e,
aqui, há partidos tidos como a fina flor da ética –, é o
partido que admite o contraditório internamente. Vou
lhe dar exemplos disso. Eu sou tido dentro do PMDB,
como V. Exª, um parlamentar dissidente da orientação
geral. V. Exª, por algumas razões, eu, por outras, algumas delas coincidentes ou não, mas somos considerados dissidentes – o Senador Mão Santa também,
o Senador Jarbas etc. Mas uma coisa que me deixa
muito confortável dentro do PMDB, Senador Mão Santa, são situações como esta, por exemplo: eu assinei
o requerimento de instalação da CPI da Petrobras. Eu
assinei, eu acho que V. Exª assinou, eu acho que o
Senador Mão Santa assinou, eu acho que o Senador
Jarbas assinou. Para variar, são sempre esses quatro
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que estão aí, dissentindo da orientação geral do PMDB.
Assinei e, como era de se esperar – aqui não vou fazer
nenhuma inconfidência –, o Líder do Governo me ligou
pedindo para retirar a assinatura. Passou meia hora
comigo, pendurado no telefone, tentando argumentar
e eu dizendo que não. O Presidente Sarney ligou para
mim: “Geraldo...” Eu disse: “Presidente, eu lhe atendo
em qualquer outra coisa. Nisso aí, não”. Em seguida,
poderia acontecer o seguinte, Senador Simon: “Olha, o
Geraldo é dissidente, ele está fora. Não vou atendê-lo
em mais absolutamente nada”. No dia seguinte, eu pedi
ao Senador Renan, Líder do Partido, que me inscreva
na CPI da Amazônia. Ele poderia se negar, mas ele foi
lá e me inscreveu na CPI da Amazônia, colocou meu
nome. A gente se cumprimenta com cordialidade, com
respeito, mesmo na divergência, Senador Pedro Simon.
Nesse tempo todo eu estou pensando – e não é só
agora, não, nesses dias agora, de grande conflito, de
grande tumulto –, Senador Simon, e registrando para
mim, particularmente, e para alguns companheiros,
que todos os fatos – todos, sem exceção de nenhum
–, todos os fatos que estão vindo à baila agora, na
chamada crise do Senado, todos eles, sem exceção,
têm origem antes da posse dessa nova Mesa diretora.
Todos os atos, todos os atos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Muitíssimos deles do conhecimento da imprensa
brasileira.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Todos eles. E, aí, Senador Simon, eu fico pensando o
seguinte: fosse qualquer outro ou qualquer outra Mesa
eleita, nesta Casa, será que esses fatos teriam vindo
à baila? Ou não?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Porque, olhe, a resposta a essa pergunta é uma coisa
muito complicada. Porque se os fatos não... Por exemplo, uma outra Mesa qualquer... Como bem lembrou o
Senador Heráclito, trata-se de um Colegiado. Se uma
outra Mesa qualquer tivesse tomado posse, esses fatos
teriam vindo à baila? E se não tivessem vindo à baila?
E, como eu disse, mesmo sendo, em grande parte, do
conhecimento da imprensa brasileira já há muito tempo.
Então, alguma coisa esquisita haveria nessa situação,
porque, necessariamente, eles teriam de vir à baila,
assim, de cambulhada mesmo, como estão vindo,
não é? Então, fiz aquela pequena introdução, do fato
de sermos dissidentes e tal, para dizer a V. Exª que
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eu não tenho qualquer tipo de vinculação obrigatória,
dentro do meu partido, com ninguém, Senador Simon,
com ninguém. V. Exª é testemunha disso. V. Exª é testemunha disso. Naquilo que eu acho que é relevante,
que é importante, que é pertinente, eu acompanho a
orientação da Liderança do meu Partido. Naquilo que
não, eu não acompanho. Naquilo que eu acho que o
Presidente Sarney, que é do nosso Partido... Se a orientação é correta, eu acompanho. Quando eu acho que
não, eu não acompanho. Portanto, isso me deixa muito a cavaleiro para dizer o que eu vou dizer agora. Eu
tenho outro... Eu posso ser ingênuo, Senador Simon,
mas eu tenho outro apego a um princípio...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Às vezes,
realmente é ingênuo. Lá, no Mercosul, foi de uma ingenuidade tremenda. Devia ser o presidente e terminou
renunciando e deixando a gente falando sozinho. Era
para ter ficado lá, no comando.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Mas eu acho que o resultado surtiu os efeitos esperados.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não sei.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Veja: eu estava dizendo que, às vezes, eu sou ingênuo.
Eu não sei se é ingenuidade o respeito que eu tenho
ao processo eleitoral. Essa Mesa foi eleita. Essa Mesa
foi eleita. Quando eu falo Mesa, eu quero frisar o fato,
Senador Simon, de que eu, quando olho para aquela
área do nosso plenário, enxergo a Mesa do Senado
Federal. É um Colegiado. As decisões, as omissões, as
iniciativas dizem respeito à Mesa do Senado Federal.
Preocupa-me muito, como eu disse, com base naquilo
que alguns podem dizer que é ingenuidade minha, o
apego ao princípio do processo eleitoral. Essa Mesa
foi eleita, e preocupa-me muito, Senador Simon... E
olha: ninguém aqui respeita mais V. Exª do que eu.
Ali, quietinho, às vezes a gente passa, eu lhe faço um
afago e o chamo de guru. V. Exª sabe disso, porque
V. Exª é meu guru. Mas, eu acho muito preocupante o
fato de nós estarmos colocando o pé numa área muito delicada. Eu acho que o ato do licenciamento é um
ato voluntário; o ato da renúncia é um ato voluntário,
a não ser que, por razões muito relevantes e fortes, a
pessoa seja, de fato, obrigada a ser defenestrada. Aí,
é outra situação. Mas eu acho que o afastamento, o
licenciamento, a renúncia são atos voluntários. O fato
é que estamos, aqui, cobrando essa postura do Presidente Sarney, mas devíamos cobrar da Mesa Diretora
toda – aqueles que cobram, eu não cobro. Mas aqueles
que cobram deviam cobrar de toda a Mesa Diretora.
Eu acho preocupante, Senador Simon, porque eu sei
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que não é o seu propósito, não é o intuito do Senador
Cristovam, não é o intuito de muitos, aqui, mas essa
verbalização passa e permite a ideia à população, de
uma maneira geral, de que estamos sendo golpistas.
Essa é uma realidade da qual não nos podemos furtar.
O Senador Heráclito lembra, aqui, as providências que
vêm sendo tomadas nesse início tumultuado de gestão
dessa Mesa Diretora. É uma pena que isso tudo esteja
acontecendo. Agora, faço questão de lembrar, pela segunda vez, que todos esses fatos ocorreram antes da
posse desta Mesa Diretora. Vamos relacioná-los: hora
extra – ocorreu antes da posse da Mesa Diretora; crédito consignado – ocorreu antes da posse desta Mesa
Diretora; a existência de conta, ato secreto – fico até
arrepiado quando falo em ato secreto, dá vontade de
rodar a baiana de novo, mas não vou rodar – também
ocorreu antes da posse desta Mesa Diretora. Então,
veja, Senador Pedro Simon, com todo o respeito que
tenho a V. Exª e a muitos Parlamentares aqui, como
disse V. Exª, ninguém aqui pode apontar o dedo para
ninguém, ninguém aqui pode dizer que não tem nada
com isso. Aliás, uma crítica eu a faria em particular ao
Senador Sarney, mas já que o assunto está aberto,
vou fazê-la, aqui, publicamente. Uma crítica que faria
a ele – e a farei publicamente – é que, no lugar dele,
eu teria dito, naquela famosa frase que ele proferiu,
que “a crise não é minha, é do Senado”, eu a teria
completado: “Mas sou o Presidente desta Casa e vou
resolvê-la”.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Digamos
que essa foi uma frase oculta. Ele não a disse, mas
deve ter pensado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Ele, necessariamente, teria que ter dito isso. Se crítica eu possa fazer ao Presidente desta Casa, nesse
tumultuado processo de crise, iniciaria por aí. Agora,
quando a gente fala, Senador Pedro Simon, quando
a gente verbaliza que “o Senador Sarney tem que se
afastar, que o Senador Sarney tem de renunciar”, estamos – alguns mesmo sem querer, outros talvez querendo – transferindo para a opinião pública a impressão
de que aqui se trama um verdadeiro golpe, um golpe
contra o processo eleitoral. Como disse, esta Mesa
foi eleita. Acho que quatro, cinco meses é um tempo
ainda, digamos, de afloramento de todos esses atos,
de todos esses fatos que estão, mal ou bem, sendo
investigados ou pela Casa ou pela Imprensa, seja lá
por quem for, mas estão surgindo e estão sendo alvo
de investigação. Precisamos, como Senadores, como
membros desta Casa, que a gente tanto preza, que
esse prazo seja um pouco maior, Senador Simon,
para que as conclusões sejam tiradas. Talvez a gente...Olhe, se nada acontecer – pode ocorrer isso –, se
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nada acontecer, dentro de algum tempo, aí, sim, Senador Simon, talvez seja o caso de a gente acusar esta
Mesa de omissa, de incompetente, de irresponsável,
e aí tomarmos uma decisão.
Mas, por enquanto, como diz o Senador Heráclito,
mal ou bem, os atos estão colocados sob investigação;
mal ou bem, como disse o Senador Heráclito – e ele
é insuspeito para falar; ele é o Primeiro-Secretário, e
o Presidente da Casa tem-lhe dado respaldo para o
que está sendo feito. Eu não sei se representa exatamente descompromisso com a Casa o fato de o Senador Sarney, numa reunião de Mesa e de Líderes,
ter acolhido a sugestão do Senador Heráclito quanto a
nomes que devem assumir cargos de comando nesta
Casa. Não sei. Se ele fizesse o contrário, talvez, aqui,
alguém estivesse dizendo: “Olha, o “cara”, numa atitude imperial, mesmo face a uma crise dessas, está
aí, não abre mão de indicar o presidente.” Então, a
situação é complexa, Senador Simon! Mas acho que
não é chegada a hora ainda de ficarmos reverberando
aquilo que nem na maior grave crise do Governo do
Presidente Lula, quando ele, envolvido até o pescoço
– e aqui não estou fazendo comparações –, na crise
do mensalão e em outras crises ocorridas neste País,
jamais se verbalizou isso nesta Casa. Com relação a
isso, o silêncio foi total.
(A Presidência faz soar a campainha.)
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Com relação a isso, o silêncio foi total. Portanto, eu
podia estar lá no meu gabinete ou em casa vendo o
tal jogo do Brasil com a África do Sul, fugindo deste
debate, fugindo deste debate. Mas eu não sou homem
de me omitir a um debate como esse.
O senhor me conhece. Não sou homem de me
omitir. Levo minhas críticas,...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
o aparte de V. Exª.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
...levo minhas cutucadas, mas não me omito. Eu não
partilho dessa tese.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
o aparte de V. Exª.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Simon, tenha calma com o seu amigo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como?
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Tenha calma com o seu amigo. Não me casse a palavra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha,
com todo o carinho, estamos dando um exemplo total:
V. Exª na grandeza do aparte, e eu, na grandeza de
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aguardar em silêncio. Estou batendo o meu recorde,
mas com o maior prazer.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Pensei que V. Exª estivesse batendo o martelo com
relação a minha fala.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com o
maior prazer.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Mas eu já estou concluindo, já estou concluindo. Eu
queria só alertar para isso.
(Interrupção do som.)
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Acho que esse movimento não contribui para a solução dos problemas que estamos vivendo no Senado.
Não me filio a ele, e acho lamentável que esteja tendo
curso aqui nesta Casa. Não sei onde vai levar, acredito
que a lugar nenhum, porque, como eu disse, trata-se
de atos voluntários, e não vou sugerir ao Presidente
Sarney que renuncie, que se afaste, porque, mal ou
bem, com toda a confusão armada dentro desta Casa,
tenho a impressão de que ele vem, juntamente com o
restante da Mesa Diretora desta Casa, operando no
sentido de buscar os resultados que façam com que
esta Casa se acalme e que tenhamos de volta o Senador Heráclito aqui. O tribuno crítico deste Governo,
o tribuno de fina ironia, que possa debater com V. Exª
e com os demais, assuntos que nos atraem, assuntos
que gostamos de fazer como Parlamentares. Senador
Simon, muito obrigado pela paciência com que V. Exª
me ouviu.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Sr. Presidente, apesar de não ser regimental, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª para observar o Regimento Interno, pelo menos em termos,
até porque têm vários oradores aqui aguardando. Se
cada aparte naturalmente for de vinte ou trinta minutos, imagino que nós não vamos ter a oportunidade de
falar, em que pese o assunto ser relevante, importante,
reconheço – aplausos do Senador Jayme Campos ao
Senador Pedro Simon –, todavia há vários oradores
que também querem ter a oportunidade de falar na
tarde de hoje.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
manifestação de V. Exª será levada em conta. Apenas
queria lembrar que eu presidi a Mesa quando o Tião
Viana – eu tive que me ausentar – e, regimentalmente,
o mais idoso, Romeu Tuma, o deixou...Mas todos nós
temos o bom senso – O Espírito da Lei –, e o Pedro
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Simon já deu o recado. V. Exª está inscrito. E a Mesa
recebeu um telefonema do Líder, e ele está amparado
pelo art. 66, parágrafo único.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Sr. Presidente, mas um erro não justifica outro. É bom que
saiba. Vamos esclarecer as coisas aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Mas nós vamos... Com O Espírito da Lei, eu apelo para
o bom senso. Aqui é a Casa dos pais da Pátria.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – Agradeçolhe. Mas espero que V. Exª cumpra pelo menos 10%
do Regimento, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Então, Pedro Simon, compreenda, porque hoje é
quinta-feira e têm alguns com voo marcado e estão
inscritos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não
entendo por que S. Exª ouviu com tanta atenção o longo aparte, e na hora em que eu vou começar a falar
ele levanta a questão de ordem. Parece que uma coisa
pessoal comigo. De qualquer maneira, tudo bem.
O Sr. Jayme Campos (DEM – MT) – V. Exª, tenha a certeza, que eu tenho a maior admiração pelo
senhor.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não,
não, V. Exª já falou. Já lhe ouvi. Dá para notar.
De qualquer maneira, digo ao Senador Mesquita
que fizemos justiça: ele me concedeu o seu tempo, e eu
lhe concedi metade do meu tempo. Quer dizer, quanto
a essa parte, realmente estamos quite.
Por outro lado, veja o Presidente Sarney como
ele não precisa estar aqui. As pessoas que o defendem estão aí. Nem o Presidente Sarney faria uma
defesa tão bonita e tão brilhante como fez o Senador
Mesquita. Fez uma defesa... Foi ao exagero, que acho
que eu não mereci. Querer dizer que há insinuação de
golpismo? Por amor de Deus!
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Fiz questão de ressalvar a sua fala.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não,
não, V. Exª já falou. Agora deixe-me falar. Fazer insinuação de questão de golpismo no que nós estamos
falando? Por amor de Deus, por amor de Deus!
E há outra coisa que deve ser salientada: os antecedentes foram antecedentes em que nem houve
isso; ninguém pediu ao Antonio Carlos Magalhães
renunciar. Ele renunciou porque quis. Na verdade,
ele renunciou porque ele ia ser cassado, porque as
conclusões a que se chegaram foi de que realmente
ele era corresponsável. Não fez nada no painel, não
foi ele o responsável com o que aconteceu no painel,
mas, quando o Senador foi lá e disse para ele que ti-
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nha feito, ele, como Presidente, não tomou a atitude
que deveria ter tomado. Ele renunciou.
O Senador Jader e o Senador Renan renunciaram para não serem cassados. Mas eles renunciaram;
ninguém pediu. Eu votei na cassação de Renan. Se
dependesse de mim, ele tinha não que renunciar, ficar aqui, e eu teria votado nessa cassação, que nem
eu votei.
Não é o que está acontecendo com o Sarney. Não
é o que está acontecendo com o Sarney! Ninguém está
levantando nódoa, nem debate, nem discussão com
relação ao Sarney. O que eu estou falando aqui é que,
para essa questão ir adiante, se aprofundar...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...para
ela ser feita com conteúdo, para nós, que não temos
nenhuma credibilidade na opinião pública, quando no
Senado se fala na corporação, nos interesses da corporação, nesse sentido, o Sarney se afastando, ele está
fazendo um bem para ele. E, junto, fazendo um bem
para ele, ele está fazendo um bem para a sociedade,
um bem para esta Casa. E será muito melhor para ele
que esses assuntos sejam conduzidos com ele afastado do que com ele na Presidência e as manchetes
diariamente o atingindo.
Agora, chamar isso de golpismo? Por amor de
Deus! Até porque as figuras mais simpáticas ao Presidente Sarney são aquelas figuras que, na história, tradicionalmente, estiveram envolvidas com movimentos
destinados à derrubada de presidente da República.
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Eduardo Suplicy, eu pediria brevidade, porque
V. Exª está inscrito para falar já, já. Estou apenas pedindo a sensibilidade. Jayme Campos está inscrito, e
chegou – e não posso obedecer ao Regimento – uma
ordem do Líder do PMDB passando a palavra ao Senador Paulo Duque.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como é?
Não entendi o que V. Exª falou, Sr. Presidente. Uma
ordem política?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não. Chegou um pedido do Líder do Governo, ou
melhor, do Líder PMDB outorgando a palavra a Paulo
Duque, que é o Vice-Líder, para falar logo em seguida a V. Exª.
E estão inscritos os Senadores Jayme Campos
e Marisa Serrano, que chegaram aqui e me disseram
que têm voo marcado.
Peço a sua sensibilidade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim,
vou atender. Mas, Senador Pedro Simon, primeiro V.
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Exª sabe que eu tenho expressado a minha vontade – e
quão justo eu acho – de que V. Exª seja Presidente do
Senado. Em diversas ocasiões isso já aconteceu.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Assim não vai ser possível. Nem o tempo regimental de
aparte V. Exª está me dando. Menos de um minuto! Por
favor, Sr. Presidente, peço a V. Exª que me dê mais do
que 42 segundos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Vou dar sim. Terminado esse primeiro tempo, concederei mais.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Pedro Simon, tenho cinco netos queridos. São duas
netas e três netos. Gostaria de dizer-lhe uma palavra,
bem como ao caro Presidente José Sarney. Ainda outro dia, quando eu aqui expliquei tudo o que aconteceu com as minhas cotas de passagem, da tribuna, da
Presidência ele mencionou: “Senador Suplicy...
(Interrupção de som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – “V. Ex
agiu com correção e nada há que possa ter infringido
qualquer norma ou lei.” Ele tem sempre agido comigo com correção, respeito e amizade. Quando, por
exemplo, li o seu livro Satiagra, salvo engano... Não.
Sagarana. É isso?
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª está
com o Protógenes na cabeça, no subconsciente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não.
O livro sobre... Saraminda – eu sabia que tinha a ver
com Sá. Obrigado.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Saraminda
ou Sarabanda?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Saraminda. Um livro de excepcional qualidade, que posso
recomendar a todos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, assim não dá. Vou começar o aparte e
V. Exª tira o meu som. E assim atrapalha, porque vai
acabar sendo mais longo, Senador Mão Santa. Dê o
tempo suficiente, porque o que vou falar é para a história do Senado. Então, quero dizer, Senador Pedro
Simon, que, sabendo que V. Exª é uma das pessoas
com maior grau de relacionamento, amizade e respeito,
mesmo em tempos de eventual divergência, com Presidente José Sarney, no seu lugar, com a delicadeza
como estão as coisas, e eu, se estivesse no lugar do
Senador José Sarney, tendo ocorrido uma coisa com
meus queridos netos, como agora se coloca, eu seguiria a recomendação de V. Exª, me afastaria por um
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tempo para dar toda a condição para se esclarecerem
inteiramente os episódios. Inclusive, sabemos – e eu
sou consciente disso e V. Exª também pois participamos ontem da Mesa Diretora – como o Presidente
José Sarney está apoiando as medidas que todos nós
Senadores estamos recomendando para corrigir os
problemas e tornar transparentes os atos do Senado.
Ele, inclusive, no seu discurso de terça-feira passada,
disse que apoiava a proposta que eu coloquei de tornar
transparentes todos os salários, respectivos vencimentos, cargos e funções dos servidores do Senado, assim
como também apoiou a proposta do Senador Arthur
Virgílio e fez questão de assinar junto um projeto de
resolução para que o Diretor-Geral seja aprovado pelo
plenário do Senado. Então, acredito que a sugestão de
V. Exª – e que o Senador Cristovam Buarque colocou
também no início desta semana – de que ele possa se
afastar, por um período que seja, de dois meses, da
Presidência, mas apoiando todas essas medidas que
ele próprio vem adotando, isso será para ele saudável.
Faço mais uma sugestão, Senador Pedro Simon: que
nós Senadores, os 81 Senadores, considerando que
a Presidência do Senado hoje é para aquele partido
que maior base tem no Regimento aqui, que possa o
próprio PMDB, durante esse período, eleger por um
período um Presidente. E V. Exª, assim como acredito
no Senador Heráclito Fortes, suprapartidariamente,
seria um Presidente consensual nesta hora grave, em
razão de eventual licença do Presidente José Sarney.
Gostaria de dizer mais. Agradeço o apoio de V. Exª e
por V. Exª ter estado comigo ouvindo o Presidente do
Sindilegis e outros servidores do Senado, quando vieram nos dizer: “por favor, cuidado com essa história
de estar revelando todos os salários dos servidores,
porque, imagine, pode acontecer um susto aí”. Um dos
servidores nos disse: “Imagine, Senador, se souberem
que, no ano passado, obtive um rendimento aqui na
folha, por razão de cumprimento...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Do Judiciário.
O Sr. Eduardo Suplicy (PMDB – RS) – ... da
Justiça. Foi uma remuneração maior do que a dos
três Srs. Senadores que o ouviam. Fico imaginando:
“Puxa, será que isso não seria, então, objeto de relevante transparência, para que então se explicasse por
que isso tudo aconteceu?” Gostaria muito que V. Exª
pudesse contribuir para tornar esta Casa inteiramente transparente nos seus atos e para fazer com que
haja a seriedade que todos sabemos e confiamos que
certamente imprimiria. Quero dizer que V. Exª, de fato,
não pode ser um dos que contribuiu para que haja um
número tão grande de servidores, como quando V. Exª
começou. Em consulta ao Portal da Transparência, que
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passou a ser divulgado de ontem para hoje, Senador
Mão Santa, agora sabemos que há Senadores aqui
que têm mais de 30, 40, 50 servidores nos seus respectivos gabinetes. Por esse Portal da Transparência,
por exemplo, o Senador Tasso Jereissati está com 15;
eu próprio estou com 16; V. Exª, com 18. Somos os
três com menor número. Portanto, não é no gabinete
de V. Exª que aconteceu um número tão exagerado
de servidores. Seria muito importante que V. Exª pudesse inclusive...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Essa vocação investigativa do Senador Eduardo Suplicy deve
ficar nos Anais da Casa. Ele está bisbilhotando o gabinete dos colegas.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É o
Portal da Transparência. V. Exª... Agora está aberto
ao público.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Essa curiosidade de V. Exª de procurar o gabinete do Senador
Tasso é curiosa! Parabéns.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não,
é porque... são os que têm menor número.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª deveria
ter procurado os que tinham o maior número.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O
maior número?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não
diga. Por favor, agora não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agora...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não.
Por favor, deixe para outra oportunidade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Graças
ao ato de S. Exª o Senador Heráclito Fortes isso vem à
luz, Sr. Presidente. O 1º Secretário deu transparência
no Portal da Transparência...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não
fui feliz no final do meu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Com
respeito, Senador Pedro Simon, sobre a questão do
crédito consignado, acho que precisamos mesmo saber melhor como é: afinal de contas, se podemos
obter junto ao banco que administra a nossa folha, o
Banco do Brasil, que propõe empréstimos, por que
precisaria haver outros bancos aqui atuando, e assim
por diante.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – É a lei. É
obrigado liberar, Senador. Não se pode limitar, não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tudo
bem. Então, que isso possa ser objeto de melhor conhecimento de todos nós. Muito obrigado, Senador
Pedro Simon.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não
fui feliz no meu encerramento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu só queria contestar que V. Exª me colocou até
contra o querido amigo Heráclito. Ele se apresentou
como carteira número um do fã clube de V. Exª, e estou a disputar com ele, V. Exª sabe.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em primeiro lugar, o meu querido amigo Senador do Acre: a
única mágoa que tenho com ele é que ele era o nosso
homem para ser o nosso chefe lá no Mercosul, o nosso
Líder, o nosso comandante, e, sem mais nem menos,
quando fomos ver, ele renunciou. E fiquei magoado.
V. Exª não podia ter renunciado. Tinha de estar lá na
Presidência, no comando.
Agora, S. Exª... Eu entendo, entendo bem, pelo
amor de Deus. S. Exª deixou claro que a referência
pode. Não passou pela cabeça de S. Exª que era o
Pedro Simon que estava falando. Mas aqui a imprensa
faz a relação. Veja, V. Exª diz: “Alguém pode dizer que
é golpismo”. V. Exª disse. Agora, vem o meu querido
amigo Suplicy e diz: “O Senador Pedro Simon está em
condições de ser o Presidente”. Daqui a pouco... Estou
pedindo aqui para sair o Sarney, em um ato de golpismo, e me oferecendo para ser o Presidente.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Esclareço
que não é candidato o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo amor
de Deus, vamos ser claros!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vai ficar
ruim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu estou
dizendo. Vamos deixar claro que não me passa pela
cabeça, Sr. Presidente. Se acho que o Sarney, que é
dois meses mais moço que eu... É V. Exª, depois sou
eu. O Sarney é da gurizada ali. O homem... Eu não vou
dizer para o Sarney sair, porque achava que eu que ia
entrar. Pelo amor de Deus, é claro que não! Entendo a
gentileza do meu querido amigo Secretário. Aliás, cá
entre nós, vamos ser muito sinceros: em termos de
cabo eleitoral, não tenho muita força. Um cabo eleitoral
meu para a Presidência do Senado sempre foi o Suplicy, e sempre deu em nada; e, para a Presidência da
República, é V. Exª, Senador Mão Santa, que também
não dá em nada. Então, em termos de cabo eleitoral,
cá entre nós, não vou muito longe.
Mas quero dizer aqui, com toda a sinceridade:
deixei o aparte do querido Mesquita, longo, para ele
mostrar. Ficou clara nessa reunião a simpatia que nós
temos pelo Sarney.
Não está acontecendo aquilo que aconteceu
no caso do Senador Renan, que renunciou, para não
ser cassado. Ia ser cassado. Não foi cassado, porque
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renunciou à Presidência. Não está acontecendo aqui
aquilo que aconteceu com o Senador Jader, que renunciou à Presidência, para não ser cassado. Nem
com o Senador Antonio Carlos Magalhães. Ninguém
está falando com relação ao Sarney.
Eu tenho dito, aqui, com toda a sinceridade...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... para
mim, o Presidente da República tem que ser Ulysses
Guimarães, e se fazer eleição geral. Mas fui Ministro
de Sarney, tive honra, foi um homem de bem, um homem digno, um homem correto, um homem decente.
Quanto a isso não tenho dúvida.
E não vejo nos atos da Mesa nada que diga respeito ao Presidente Sarney e em que ele tenha posto a mão, mas ele não deve continuar. Ele não deve
continuar. Ele deve entender que a melhor coisa que
pode fazer é se afastar literalmente. Ele já se afastou.
Cá entre nós, um Presidente do Senado, numa hora
de crise como essa, em que todo o debate está em
cima do Diretor-Geral, diz para o 1º Secretário “Indica
tu”, e o 1º Secretário é que indica. E, quanto aos outros dois cargos mais importantes, ele: “Indica tu”, e o
1º Secretário é que indica. É uma demonstração clara
não apenas da confiança que ele tem em V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... é uma
indicação clara de que ele cansou, está por obrigação.
E ele tem direito de descansar. Eu gostaria que o Presidente Sarney entendesse este meu pronunciamento. É alguém que quer o bem de S. Exª e desta Casa.
Se nós continuarmos aparecendo perante a opinião
pública...
Senador, perdão, V. Exª permite o aparte ao Senador Cristovam?
Eu prefiro dar a V. Exª, e, depois, o Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Professor Cristovam também já vai falar. Ele está
inscrito.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Simon, enquanto os dois decidem quem vai falar, eu
pediria um aparte a V. Exª, apenas para esclarecer que
a indicação foi feita pelo Presidente Sarney. Evidentemente, tive participação, dei sugestão. Mas não traga
essa imagem de que o Presidente Sarney me delegou
poderes excessivos, que não é verdade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas ele
disse isso na reunião. V. Exª não estava presente.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Foi um gesto simpático.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, mas
não foi só um gesto simpático. Ele disse isso, com todas as letras, na reunião da Executiva, a que eu estava presente, na reunião da Mesa, a que ele estava
presente. Ele disse que deixou a V. Exª a indicação. E
achei esse um gesto bonito dele; foi um gesto bonito,
de um lado...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Vou fazer
de conta que é verdade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É uma
demonstração de que ele quer cair fora.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Mão Santa, espero que, depois, haja tempo ainda
para o Senador Wellington falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª está inscrito.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Estou
inscrito, mas vai ser lá pelas caladas da noite. Apenas
quero dizer – acho que não posso deixar passar em
branco um discurso com esse – que estou de acordo
em que o pronunciamento do Senador Pedro Simon
se dá dentro de um espírito de respeito ao Senador
Sarney, não num espírito de antagonismo. Quanto ao
Senador Sarney – tenho dito isto, escrevi um artigo –,
penso que um dos erros que cometemos, ao elegê-lo,
foi o de colocar no cargo uma pessoa cuja biografia é
maior do que a função do cargo. Isso não dá certo. Não
dá certo colocar no cargo uma pessoa menor do que o
cargo, nem maior que o cargo. Esqueçamos as outras
coisas da vida do Presidente Sarney, o Maranhão, etc.
Nos cinco anos na Presidência, ele cumpriu fielmente
o que estava traçado para o processo democrático, e
isso é algo que deixa qualquer pessoa definitivamente na história. Ao ter ficado na política não como um
estadista velho, não pela idade, mas pela maneira
como se chama carinhosamente aqueles que ocuparam grandes cargos, ele guardou a biografia, ocupou
o cargo político e aí tem de enfrentar tudo isso. E, ao
enfrentar tudo isso, a biografia dele sai arranhada, e
o Senado sai arranhado. Senador Pedro Simon, hoje,
o que o povo está querendo mesmo é muito mais do
que a licença que eu, o senhor e outros sugerimos,
é mais do que até a renúncia. Vamos falar com franqueza: hoje, o povo quer eleições gerais neste País,
porque não confia em nenhum de nós. Se neste País
houvesse plebiscito...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Que bom
se aqui houvesse o parlamentarismo!
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É claro.
Não sou parlamentarista...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Hoje, estaríamos convocando eleição geral para o Congresso
Nacional.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não
defendi o parlamentarismo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Lula
estaria dissolvendo o Congresso e convocando uma
eleição geral.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas o
que o povo hoje quer é isto: a dissolução deste Congresso e a convocação de eleições gerais. E vamos
falar com franqueza, sem consultar nenhum instituto
de pesquisa, que raríssimos voltariam aqui. Esse é o
sentimento do povo. A licença do Senador Sarney nada
tem a ver com cassação, com renúncia. Essa licença
faria algo diferente do que ele disse. Ele disse que a
velocidade dele – e não adianta querer pressionar;
temos de respeitar – é uma velocidade vagarosa, e a
indignação do povo está indo numa velocidade rapidíssima; seríamos atropelados por essa indignação.
Por isso, reafirmo, primeiro, a ideia da licença como
sugestão, não como pressão sobre o Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É esse
nosso pronunciamento.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Essa
decisão é de foro íntimo dele.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É esse
nosso pronunciamento.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Segundo,
não vejo sua manifestação nem a minha como falta de
respeito, como antagonismo. É uma tentativa de querer
apressar a solução de tudo isso com credibilidade. Por
isso, eu até disse que nenhum de nós tem condições
de fazer essas comissões. Sugeri, como muitos, que
viessem de fora os que fossem fazer essas investigações. Nenhum de nós aqui tem autoridade hoje, diante
do povo, para ser Presidente dessas comissões, para,
no fim, se o parecer for favorável ao Senado, o povo
acreditar. Se o parecer for contra o Senado, aí o povo
acredita; se o parecer for a favor, não. Há outra coisa:
os bons estão querendo eleições gerais. Muitos estão
falando até em acabar com o Senado e criar...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu lembraria ao Senador Cristovam que está para
terminar o jogo, os noventa minutos.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Mão Santa, quem menos aqui pode falar em tempo é o
senhor. Desculpe, mas o senhor nunca teve tempo...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senhor é Deus, é o Presidente Sarney, que merece
respeito, é o Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Estou
falando com todo respeito. Hoje, existe a ideia de um
sistema unicameral no Brasil, o que, a meu ver, é um
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desastre. E falo como nordestino, como representante
de um pequeno Estado, como o Distrito Federal, pois
isso quebraria o equilíbrio entre os Estados. Mas é
isso que se está falando, até se esquecendo de que
corrupção houve na Câmara, que corrupção houve no
Executivo, que há, sim, corrupção no Judiciário, não
só no Senado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi feita
uma pesquisa numa rádio gaúcha, em Porto Alegre,
após longo debate. Perguntaram: o que o senhor acha?
Deve-se fazer uma reforma profunda e radical no Senado? O resultado foi: 7%. “Deve-se fechar o Senado?”
O resultado foi: 93%.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não
podemos fazer isso. Quero fechar, terminou o tempo, dizendo: os que estão contra essa proposta, essa
sugestão, tragam outra. Mas, se simplesmente continuarmos nesse ritmo, vamos ser atropelados pela
indignação popular.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado. Sr. Presidente. Posso dar um aparte ao Senador Wellington?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pode, é claro. Por que eu ia vetar um, se os outros
falaram?
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Senador Pedro Simon, para mim, é uma honra muito grande V. Exª me dar um aparte. V. Exª sabe
do respeito que tenho por V. Exª como político, como
homem do PMDB, como homem que fez história no
PMDB. Eu nunca poderia imaginar dar um aparte a V.
Exª. Mas há algumas condições, algumas situações que
tenho de apresentar, e fico um pouco constrangido de
fazê-lo a V. Exª. V. Exª sabe a admiração que tenho por
V. Exª. Muito bem. V. Exª me disse que, quando Tancredo morreu, V. Exª disse que ele não podia ter morrido
nunca. V. Exª me disse que “não o perdoou por ele ter
morrido”, não esqueço essa frase. Na porta do hospital,
perguntava-se: “Quem vai ser o Presidente?”. E aí um
general, alguém – V. Exª viveu a história – falou...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não foi um
general qualquer, não; foi o Ministro do Exército.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – O Ministro do Exército disse: “Vai ser o Sarney”.
E V. Exª disse: “Mas como? Não pode ser o Sarney”.
E Ulysses Guimarães disse...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ele me
mandou calar a boca. Ele me mandou calar a boca:
“Para de falar! É o Sarney”.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Essa é a história.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa é
a história.
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O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Foi assim a história, porque V. Exª a viveu e
me contou. E são essas as boas histórias do Senado.
Naquele momento, Ulysses achou que o Presidente
Sarney era um homem...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E há testemunhas, Senador. Há testemunhas.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Ulysses achou que Sarney era um homem capaz
de tocar aquele momento do País. E assim o Presidente
Sarney fez: tocou o País e levou-o à abertura.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tanto
concordo, que fui Ministro de S. Exª.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Está certo. Esse é um ponto da história. Vamos
ao segundo momento da história, outra vez em que V.
Exª se encontra com o Presidente Sarney, e não mais
acredito na sua história, mas vivo a história. Foi uma
reunião com dezenove Senadores presentes, dentro
do PMDB. Os dezenove Senadores pediram para o
Presidente Sarney ser Presidente. Inclusive, V. Exª
implorou para ele ser candidato a Presidente. Eu vi a
história. Ninguém me falou isso. Eu estava lá. Naquele
momento, ele não aceitou. E nós, todos os dezenove,
falamos: “V. Exª é nosso candidato a Presidente pelo
PMDB”. E V. Exª disse que não o seria. Por isso, V. Exª
não está aqui para derrubar Sarney, para ser Presidente: naquele momento, V. Exª o teria sido se quisesse.
Eu estava lá e vi a história. V. Exª não aceitou ser o
candidato do PMDB a Presidente do Senado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Desculpe-me. Eu me atrapalhei. Não entendi. Pensei que V.
Exª estivesse se referindo a Sarney. Está se referindo
a mim?
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG. Fora do microfone.) – Refiro-me a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do microfone.) – Dá para repetir?
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Estou me referindo a V. Exª. Naquele momento,
os dezenove Senadores indicaram V. Exª para ser o
candidato do PMDB a Presidente. V. Exª não aceitou.
Portanto, não é golpe, porque, naquele momento, V.
Exª, se quisesse ser o Presidente, teria sido. O PMDB
o indicaria.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Desculpe-me, mas algum de nós está profundamente enganado. Foi a votação. Senador, eu disse: “Está aqui o
manifesto, tendo à frente o Senador Suplicy, com 36
assinaturas para eu ser candidato. Vamos colocar em
votação”. E fiquei...
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O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Não. Isso foi na outra. Estou falando agora.
Isso foi na outra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Pedro Simon, desculpe-me, mas estou aqui
Presidente. Estamos iguais no PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas V.
Exª estava lá.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aquela foi a do Garibaldi.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – É isso aí. Foi o outro momento. É da votação
do Garibaldi que V. Exª está falando.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Todos os dois estão com a verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – A verdade é esta que estou falando.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A primeira versão é verdade: V. Exª com Garibaldi. Eu
e Garibaldi votamos em V. Exª.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A segunda também é verdade, a do Wellington. Foi
depois do Sarney.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Isso. Mas veja bem: naquele momento, V. Exª
não quis ser o Presidente. O Presidente Sarney não
aceitou por alguma razão. Tinha um compromisso, que
não sei qual era. Depois, o Presidente...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não. Ele
disse que não queria.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Está bom. Depois, o Presidente quis. O Presidente assumiu uma responsabilidade num momento
difícil do Senado Federal.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Talvez, outros não tivessem coragem de sentar
na cadeira, porque sabiam o momento que o Senado
Federal estava vivendo. Era um momento de mudança,
momento de transparência, um ano antes da eleição,
quando muitos têm dificuldade de se eleger e precisam
trabalhar para isso, criar fatos políticos, criar situações
políticas, para alguém aqui sair mais puro do que todos
os outros Senadores. Esse é o jogo político. O Presidente Sarney é eleito com 49 votos. Com 49 votos,
aprovamos proposta de emenda à Constituição nesta
Casa, mudamos a Constituição. Quarenta e nove votos
teve o Presidente Sarney. O Presidente Sarney senta
na cadeira. Todo problema, tudo o que é levado para o
Presidente Sarney, o Presidente Sarney tem recebido.
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E vou dizer mais, Senador Pedro Simon: talvez até,
tenha aberto mão de algum poder de que, se V. Exª
estivesse na cadeira, não abriria mão jamais.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Não abriria mão jamais.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A Diretoria-Geral eu é que a escolheria. É verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Não, não, não. Não abriria mão jamais. Ele quer
o bem desta Casa. Todas as mudanças sugeridas, ele
as está conduzindo. Mas vir aqui pregar para o Presidente se afastar? Por que ele deve se afastar? Ele
está conduzindo o processo da maneira como deve:
está regularizando com transparência, cortando quem
o Senado quer que corte, tirando as pessoas que não
merecem mais credibilidade nesta Casa. Aí vem aqui
V. Exª, um homem que tenho no maior conceito nesta
Casa e que respeito; vem aqui o Senador Cristovam,
um homem ligado à educação que, quando vai à tribuna, acaba não praticando o que defende... O que está
faltando nesta Casa é educação e respeito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
quer dizer que nós não fazemos o que ele está pregando?
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Veja bem, não pode ser dessa maneira! Eu tenho a posição... Tenho participado de tudo, tenho visto
tudo. Estou me colocando mais como espectador da
história. Mas eu não sou... Eu não sou burro! Alguns
me tacham de suplente, como se fosse um subproduto.
Eu sou suplente, mas não sou burro.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Podem
lhe tachar do que quiserem. De burro, jamais. Isso eu
garanto. V. Exª é superinteligente.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – V. Exª é um símbolo de respeito. Não há... V.
Exª é um Senador do Brasil, não é do Rio Grande do
Sul. Posso discordar do que for de V. Exª, mas sempre
vou admirá-lo. Não há como mudar isso. Agora, Srs.
Senadores, tentar algo desse tipo? Até quando vai ser
isso? Depois, sai o Sarney, entra um outro e faz tudo
de novo. Por quê? Porque a economia vai bem, o País
vai bem. O Presidente Lula é imbatível. Então, o que
se pode fazer? Entrar no sistema de autoflagelação?
O Senado vai praticar isso para alguns aparecerem na
mídia a mais? Autodestruir-se, porque não há quem
atacar? Eu sou contra, com toda a admiração que tenho por V. Exª. E vou continuar respeitando-o sempre
e falando bem depois. E V. Exª é do Sarney, lá detrás.
Vocês dois... Os dois, quando sentam, são histórias
que não existem no livro, que só V. Exª presenciou,
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junto com o Presidente Sarney. Os dois estão juntos
há muito tempo. Era só isso que eu queria colocar, com
todo o respeito a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Foi uma
pena que V. Exª tenha chegado tarde. V. Exª não ouviu
o meu discurso. V. Exª ouviu o discurso do querido Senador do Acre. Ele fez um pronunciamento dizendo o
que ele pensa, que não é o que penso. O que eu penso é muito singelo. Eu acho que a melhor coisa que o
Presidente Sarney tem que fazer para ele...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Pedro Simon, agora já está na prorrogação. Daqui a pouco, são os pênaltis. Noventa e um
minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A melhor
coisa que ele pode fazer é largar a Presidência. E a
minha experiência de 60 anos me mostra isso. Há momentos na vida em que a situação não para. Em 54,
pensava-se que o negócio era... mas aquela campanha
que Lacerda e companhia fizeram contra o Dr. Getúlio
foi num crescendo, foi num crescendo, foi num crescendo, foi num crescendo e terminou com o suicídio. E,
por pouco, em 64 não aconteceu como em 54, se não
houvesse o General Lott e garantisse a democracia.
E 64 foi assim: foi num crescendo, foi num crescendo,
foi num crescendo, e deu no que deu.
Há um movimento aí. Lá na Câmara, vários projetos de reforma da Constituição estão começando. O
mais simples deixa o Senado funcionando, mas tira
as prerrogativas da Casa. Primeiro, o Senado passa
a ser Casa só revisora. O Senador não pode ter mais
iniciativa de projeto de lei nem de emenda constitucional. Outro extingue o Senado. A proposta de extinguir
o Senado tem simpatia, porque eles só vêem aquela
tese: para que duas Casas? Eles não entendem que
o Estado de V. Exª tem peso no Brasil porque há três
Senadores do Piauí aqui. Se fosse só a Câmara, São
Paulo tinha setenta, e o Piauí tinha oito. São Paulo,
Minas e Rio de Janeiro dominariam o Brasil, o resto
ia de arrasto. O Senado tem a representação da Federação. Mas há um movimento nesse sentido. E nós
temos a obrigação de levá-lo adiante. Eu acho que isso
é o mais importante.
A impressão que se tem, lá fora, desta Casa é de
que somos uma corporação para defender os nossos
interesses. E a imagem que se tem quando “é isso, e
mais isso, e mais isso, e ninguém sabia” está nos levando ao ridículo: são os velhinhos que já estão gagás,
não entendem mais nada.
Acho que a obrigação de pensar no conjunto é
de todos nós; e, de um modo especial, do Presidente
Sarney.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com os nossos cumprimentos. Este é o grandioso Senado da República do Brasil e, sem dúvida nenhuma,
só a presença de Pedro Simon nos permite estar em
primeira categoria entre os Senados do mundo.
Mas a história se repete. Um senador aqui, o
nosso patrono, chegou a afirmar neste Senado da
República: “De tanto ver triunfarem as nulidades, de
tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a
injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas
mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto”.
E esse é o nosso patrono. Foi uma advertência para
essas dificuldades da democracia.
Regimentalmente, o Líder do PMDB – e tem prioridade a Liderança –, baseado no art. 66, parágrafo
único, outorgou seu direito de falar ao Vice-Líder Paulo Duque, que fala em nome da Liderança do PMDB,
do Senador Renan Calheiros. Paulo Duque é Senador
pelo PMDB do Rio de Janeiro. Paulo Duque também,
ô, Wellington Salgado, é suplente. Mas eu quero dizer
que Fernando Henrique Cardoso – a quem o País deve
muito – chegou a esta Casa como suplente e é, talvez,
o grande estadista deste País.
SR. PAULO DUQUE (PMDB – RJ. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Liderança oficial do PMDB nesta
Casa, representada pelo Deputado Renan Calheiros,
solicitou-me que, oficialmente, lesse uma nota divulgada hoje à imprensa desta Capital, e é assinada pelo
Presidente José Sarney.
Diz o Presidente o seguinte:
Nota à imprensa
Sobre a matéria divulgada hoje pelo jornal
O Estado de S. Paulo, considero os esclarecimentos prestados pelo meu neto, José Adriano
Cordeiro Sarney – pessoa extremamente qualificada, com mestrado na [universidade] Sorbonne [na França], e pós-graduação em Harvard [nos Estados Unidos] –, suficientes para
mostrar a verdadeira face de uma campanha
midiática para atingir-me, na qual não excluo
a minha posição política, nunca ocultada, de
apoio ao Presidente Lula e seu governo.
Senador José Sarney.
Essa nota mostra uma posição familiar, extremamente respeitável, que deve merecer até mesmo
uma solidariedade global – e ai daquele que foge da
solidariedade familiar –, em relação a um neto que foi
objeto hoje de uma matéria enorme do jornal.
José Adriano Cordeiro Sarney também escreve ao Diretor desta Casa, explicando a sua posição
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como funcionário e explicando quem é ele, que também vou ler:
Senhor Diretor,
A propósito da reportagem publicada na
edição de hoje deste jornal (“Neto de Sarney
agencia crédito para funcionário do Senado”),
esclareço os seguintes pontos:
1) Sou economista e administrador formado na Universidade Americana de Paris...
[em várias universidades estrangeiras]. Nessa
condição, fui gerente no departamento responsável por créditos no HSBC e, posteriormente, pelos conhecimentos na área, decidi atuar
nesse mercado;
2) Em 2007, ao estabelecer-me em Brasília, o HSBC resolveu, em função de minha
experiência, fazer uma parceria com a empresa da qual sou sócio, a Sarcris, cadastrando-a
para cuidar de convênios que mantinha desde
1995 com instituições públicas e empresas
privadas, inclusive o Senado Federal (Convênio nº 52, de 1995, firmado em 7 dezembro
de 1995);
3) Como dito anteriormente, o HSBC já
dispunha de autorização para atuar, ao lado
de inúmeras outras empresas, com crédito
consignado para servidores públicos, sendo o
Senado participação residual insignificante;
4) Ao contrário do que informa a reportagem, a Sarcris tem endereço em Brasília e
chegou a ter quinze empregados agenciadores, com carteira assinada. Estabeleceu-se
inicialmente no Edifício Multiempresarial e,
depois, mudou-se para o Edifício Serra Dourada, no Setor Comercial Sul. Devido à crise
financeira mundial e a consequente retração
do crédito no Brasil, estamos reduzindo nossas atividades e rescindindo (28 de junho) o
contrato de aluguel [do imóvel no qual a empresa é sediada];
5) Em relação à Choice Consultoria, cujo
nome consta em infográfico ilustrativo da reportagem (A-4), esclareço que a mesma mantém
endereço no Liberty Mall, em Brasília, e, ao
contrário do que afirma a reportagem, nunca
atuou no mercado de crédito consignado.]
6) No mais, condeno as insinuações descabidas. Nunca tive qualquer favorecimento,
sou profissional qualificado, cuidando da minha
vida. Em defesa do meu conceito profissional,
informo que, em relação à reportagem, vou
adotar as medidas judiciais necessárias.
Atenciosamente,
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José Adriano Cordeiro Sarney.
Essas são as duas notas, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que a Liderança solicitou-me que desse
conhecimento aos Senadores, ao mundo e ao povo.
Foi defendida aqui a tese do afastamento do
Presidente da Casa. O Presidente que assistiu seguramente, na Câmara Federal, no Rio de Janeiro, no
Palácio Tiradentes, o antigo Deputado José Sarney,
ao afastamento do Vice-Presidente Café Filho, que se
afastou para ir cuidar de problemas coronários. Ele era
o Presidente da República e estava sendo pressionado
pelo General Lott, que queria punir o Coronel Jurandir
Bizarria Mamede. Afastou-se, recolheu-se ao hospital
e foi substituído pelo Deputado Carlos Luz, que era o
sucessor dele, Presidente da Câmara Federal. E deu
no que deu. E deu no que deu! Ele nunca mais voltou
à Presidência.
Eu não vejo motivo nenhum – eu, particularmente, Senador – para que o atual Presidente se afaste,
em uma coação política eventual. Ele que criou a TV
Senado – está aqui a Resolução nº 24, de 1995 –, que
permite que hoje eu esteja me dirigindo não a meia
dúzia de Senadores, mas, sim, a todo o povo brasileiro.
Graças a um homem chamado Presidente José Sarney,
que criou isso em 1995. Logo depois, criou a Rádio
Senado, que permite que todo mundo aqui do Senado,
os 81 Senadores tenham as suas idéias chegadas aos
mais distantes recantos do Brasil. Esse homem... Só
esse serviço que ele prestou ao Senado o torna diferente entre os outros Senadores. Ninguém fez isso antes,
não. Ninguém fez isso quando o Senado funcionava
no Rio de Janeiro ou quando se mudou para cá. Mas
foi ele que, em 1995, pela Resolução nº 24, assinada
por ele, criou a TV Senado. E sei que neste momento
estou falando para todo o povo brasileiro.
Quanto ao resto, vamos ser bastante claros. Existe um Regimento Interno nesta Casa prevendo todas
as situações, prevendo o funcionamento do Senado:
como é que funciona, como é que ele é eleito, como é
que você pode usar a palavra, como é que você pode
apresentar projeto, como é que você pode eleger a direção na Casa. Se existe um Regimento Interno com
as regras do jogo, dizendo o que pode fazer o quê,
não vejo motivo para se inventar agora, por exemplo,
o Plenário eleger o Diretor-Geral da Casa. Esse tem
de ser definido pela Mesa Diretora. Foi para isto que
o Plenário votou uma Mesa Diretora: para dirigir os
trabalhos, para conduzir politicamente a Casa, dando
poderes enormes ao 1º Secretário, dando poderes
imperiais ao Presidente da Casa. Não vejo como, não
vejo por que essas ideias.
Em toda Casa do Legislativo é isso mesmo o
que acontece. É aqui, é em Câmara de Vereadores,
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é nas Assembleias Legislativas, em toda parte, o que
acontece é uma crise político-partidária permanente.
Quem quer que venha a assistir às sessões deste Senado ou da Câmara Federal ou de uma Assembleia
Legislativa há de constatar o que estou dizendo, o
quão verdadeiro.
A missão especial minha hoje, aqui, era ler esta
nota do Presidente José Sarney, que embora não esteja presente, está atento aos trabalhos, ao desenvolvimento dos acontecimentos neste Senado Federal.
A tese tão bem exposta, aqui, é uma tese com a qual
eu não concordo, vários Senadores não concordam,
e seria uma imitação do que aconteceu, no passado,
quase uma imitação com o Presidente da República
Café Filho.
Muito obrigado.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Essas foram as palavras de Paulo Duque, representando o Líder do PMDB, Renan Calheiros. E Paulo
Duque...
Senador Demóstenes, a gente tem que saber a
etiologia, a origem do Senado. Ele surgiu quando Moisés, desesperado, porque o povo, em desobediência
às leis, ia adorar o bezerro de ouro, ele quis desistir,
mas, ouviu a voz de Deus: “Busque os mais velhos e
os mais sábios, e eles o ajudarão a carregar o fardo
do povo”. Nasceu a ideia de Senado aí, na Grécia, na
Itália e com Rui Barbosa.
Mas o Paulo Duque é a experiência que falou em
nome do seu Partido, Vice-Líder que é.
Pela ordem, o Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
diante da repercussão e do noticiário trazendo a notícia de que um neto do Presidente do Senado, José
Sarney, teria trabalhado na Casa com uma situação
que é altamente duvidosa, a dos créditos consignados,
dos empréstimos consignados...altamente duvidosa,
porque, na Casa, mereceu tempo maior e mereceu
também um juro maior.
E há notícias de que muitas empresas foram
constituídas por “laranjas” inclusive. Muitos se utilizaram de “laranjas” para lesar a boa vontade do contribuinte brasileiro.
Muito bem, apareceu uma pessoa que é diretamente ligada ao Presidente da Casa. Nós não podemos desconhecer esse fato. Lembra V. Exª que, no
pronunciamento que eu fiz aqui nesta semana, eu exortava o Presidente Sarney a se afastar dos processos
contra Agaciel Maia e contra Zoghbi, especialmente
Agaciel Maia. Por quê? Agaciel Maia é uma questão
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de intimidade do Presidente. O ex-Presidente da República e atual Presidente do Senado é tão amigo do
nosso ex-Diretor-Geral que, mesmo diante de toda a
confusão, com sindicância aberta, após exonerá-lo,
foi ser padrinho de casamento de um filho ou filha do
Sr. Agaciel Maia.
Muito bem, o que acontece? Acontece que há
um procedimento administrativo disciplinar aberto contra o Sr. Zoghbi e há um procedimento administrativo
disciplinar, ou melhor, haverá um procedimento administrativo disciplinar aberto contra o Sr. Agaciel Maia.
Isso acontecerá na segunda – me garantiu hoje o
Advogado-Geral do Senado.
Veja, Sr. Presidente, que a situação do Presidente migrou do ponto de vista jurídico de suspeito para
impedido. Ele está impedido de julgar esses casos, por
quê? Porque agora apareceu um parente seu, apareceu um neto que supostamente seria um beneficiário.
Isso, naturalmente, merecerá investigação. Mas o fato
é que o Presidente Sarney não pode mais continuar à
frente desses processos, ele está legalmente impedido;
agora já não há suspeição, agora não é uma questão
de afetividade, agora é uma questão de parentesco.
Um juiz, como está hoje a posição do Presidente, é
um julgador, não pode julgar um parente seu: a lei
impede isso.
Consultei por telefone o Senador Agripino Maia,
que está no Rio de Janeiro, e o Presidente do nosso
Partido, o DEM, Rodrigo Maia, sobre quais providências
deveriam ser tomadas em relação a isso. E o Partido
me autorizou a dizer o seguinte: a posição é aquela
que você defendeu inicialmente, agora com a situação muito mais grave; o Presidente deve se afastar
imediatamente da presidência desses procedimentos.
Existe lá um funcionário presidindo, mas quem pode
decidir pelo afastamento temporário e depois pela
demissão a bem do serviço público é o Presidente da
Casa. Por quê? Porque a lei diz que, quando se trata
de direção, compete ao mais graduado da Casa. E o
mais graduado é o Presidente. Se ele saísse, ocuparia
provisoriamente, para presidir essa sindicância, assumiria o 1º Vice-Presidente da Casa. Além do que, o 1º
Secretário já detém a competência para fazer outras
investigações.
Com isso, o Presidente seria afastado porque as
duas sindicâncias, os dois procedimentos que existem
são esses. Aí o Vice-Presidente, mais desapaixonado e, neste caso, mais desvinculado de um problema
agora que passou até a ser de ordem familiar, poderia
concluir esse caso, afastar imediatamente das funções
Zoghbi e Agaciel e chamar para que ajudassem nas
investigações Ministério Público, Polícia, Tribunal de
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Contas. Acho que o Senado já nem deve querer mais
esconder qualquer coisa.
Então, Sr. Presidente, a posição do Partido é
esta: solicitamos ao Presidente da Casa que se afaste da presidência, da direção, do julgamento desses
dois casos que, na realidade, é tudo o que está se investigando na Casa. Até que, na terça-feira, o Partido
possa se reunir para deliberar sobre uma posição até
mais grave dos seus membros. O Partido pode evoluir
para isso, mas depende da análise serena dos fatos
na próxima terça-feira.
Repito, Sr. Presidente, a posição do Partido Democratas é esta: afastamento imediato do Presidente
da direção desses dois processos que, na realidade,
são todos os processos na Casa. Que assuma o VicePresidente essas investigações por imposição da lei. A
lei diz: “O julgador não pode julgar os seus mais próximos”. Não pode julgar um parente, não pode julgar
um neto. Não é que o neto será julgado, mas alguém
que está sob julgamento beneficiou ou teria beneficiado esse parente.
A posição do DEM é pedir ao Presidente para se
afastar da presidência, da direção, do julgamento, da
investigação desses casos e deixar o 1º Vice-Presidente
fazer essas investigações, para que ele possa tomar
as medidas adequadas, ágeis e urgentes até que, na
terça-feira, o Partido, com todos reunidos – não prevalecerá apenas a minha opinião –, possa deliberar sobre
o futuro do Presidente Sarney na Presidência da Casa,
posição, como eu disse, referendada, pois fui autorizado a usar o nome do Partido pelo nosso Líder José
Agripino Maia, e pelo Presidente, Rodrigo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Demóstenes, uma das inteligências mais privilegiadas, faz-me lembrar de Abraham Lincoln, que disse:
“Caridade para todos, malícia para nenhum e firmeza
no Direito”.
Senador Demóstenes, estamos aqui pela crença de V. Exª, do DEM. O Presidente Sarney tem um
colegiado no qual o DEM está bem representado pelo
Senador Heráclito Fortes. Estamos com toda a convicção e com toda a consciência de que levaremos este
Senado a porto seguro, a bons rumos, à tradição. Nós
estamos agindo. Mesmo não sendo profundos conhecedores do Direito, temos o amor e o ensinamento de
Rui Barbosa, que disse: “Só há um caminho: é a lei,
dentro da lei e com a lei”. E assim nós vamos dizer
como Clemenceau, jurista francês, que V. Exª conhece bem e disse que ninguém tem neutralidade entre o
crime e o Direito. Então, não há neutralidade da Mesa
Diretora. Estamos pelo Direito. Estamos buscando o
Direito e a verdade.
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Com a palavra, a Senadora Marisa Serrano. Ela
é professora, representa o Mato Grosso do Sul e o
PSDB. Marisa Serrano, mostrando a grandeza deste
Senado, fez uma grave advertência – a todos nós, ao
Presidente Luiz Inácio, a todos os brasileiros e brasileiras, principalmente à minha geração, que estudou com
Monteiro Lobato, que disse que um país se faz...
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Com homens e livros.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com homens e livros.
E ela afirmou – atentai bem, Presidente Luiz
Inácio! – que 90% das cidades brasileiras não têm
livraria.
Com a palavra, a sábia professora Marisa Serrano.
A SR. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Todos aqui ouviram, tenho certeza, com o máximo
interesse as questões por que passa esta Casa. Tenho
certeza também de que o povo brasileiro está atento
a essas questões. A questão do Senado não é só dos
Senadores que aqui estão, dos funcionários que aqui
trabalham e da imprensa que aqui está sediada; mas
é também do povo brasileiro. Portanto, tenho certeza
de que todos estão acompanhando os atos que se
passam nesta Casa.
É triste. Eu, que cheguei aqui há dois anos e
meio, entrei no primeiro ano vendo a queda de um
Presidente. Participei de todo o processo já que, junto com os Senadores Almeida Lima e Renato Casagrande, fui Relatora do caso Renan. E vi a queda de
um Presidente.
É muito ruim, em dois anos e meio, eu estar novamente aqui, na tribuna, discutindo questões como essa,
que pode levar ao licenciamento de um Presidente.
Eu só quero, para não falar mais sobre esse
assunto agora – já ouvi bastante e concordo com as
questões aqui colocadas –, dizer a todos e ao povo
brasileiro que, neste momento, não há outra forma de
levantar esta Casa, de mostrar à sociedade brasileira
que nós somos homens e mulheres honrados, sérios,
que somos conscientes dos votos que recebemos para
estar aqui representando nosso povo, do que o Senador
Sarney se licenciar da Casa e dar oportunidade a que
todos os atos aqui levantados, todos os indícios levantados de malversação do dinheiro público, de uso da
influência pessoal para resolver problemas de grupos
aqui dentro, de grupos se digladiando dentro do Senado, de facções se digladiando... Nada mais importante
do que o Senador Sarney, com a história que tem, com
a biografia que tem, com o nome que construiu e que
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todos nós respeitamos, nada melhor do que o Senador
Sarney ajudar a manter esta instituição.
Esta Casa tem que ser superior à nossa história,
à história do Senador Sarney e à história de qualquer
um de nós. Portanto, até por isso, pela grandeza da
pessoa que ele é, ele tem que ter um ato de extrema
grandeza, que é, neste momento, dizer ao povo brasileiro e dizer a esta Casa que, se é para manter o Senado de pé, se é para passar um pente fino, se é para
limpar a sujeira que, como ele diz, está no lixo, está
debaixo do tapete, nada melhor que coloque alguém
que seja capaz de fazer isso. E ele continuará mantendo sua biografia. Acho que esse é o pensamento
da grande maioria de todos os Senadores e Senadoras desta Casa.
Mas quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores que estão aqui presentes, que não é só de tristeza
que a gente vive. Não é só de angústia, como estamos
vivendo nestas últimas semanas. Há fatos que, na vida
da gente, é bom a gente comemorar. E hoje, além de
falar sobre outras coisas, também quero comemorar
um fato muito auspicioso: 21 anos da criação do meu
partido, do PSDB. São 21 anos que dão orgulho a todos
aqueles que militam neste partido, um partido do qual
se pode dizer que, em 21 anos, deixa uma história e
um legado a todos os brasileiros. Ajudou a consolidar
a democracia em nosso País e transformou a visão de
governo que até então tínhamos.
Eu convivi, era jovem, quando iniciamos, neste
País, uma fase negra, escura, pesada, de mais de 20
anos de ditadura. Naquela época, eu jovem, esperávamos que o Brasil crescesse muito mais e fomos sufocados, quando eu estava entrando na universidade,
pela mão da ditadura.
O que a gente quer? A gente quer um País cada
vez melhor. E quando sentimos que estamos auxiliando nisso, que somos partícipes dessa mudança,
que ajudamos a construir um novo País, que demos
às novas gerações condições de sonhar com um País
melhor, ficamos felizes. E estou feliz por poder lembrar,
entre tantas coisas que o meu partido foi capaz de fazer para ajudar o nosso País a se consolidar na sua
plena democracia, de alguns itens por que o PSDB é
responsável: é responsável pela estabilidade da moeda
que temos hoje; é responsável por termos uma política
econômica que nos dá condições, hoje, de atravessar
uma crise mundial sem grandes tropeços.
Nós, do PSDB, nesses 21 anos, somos responsáveis por mudar a história da educação nacional.
Quando criamos aqui o Fundef, foi uma forma de fazer
e dizer ao Brasil que não aceitaríamos mais termos
grandes bolsões de miséria no País e outros Estados
brasileiros crescendo, desenvolvendo-se e oferecendo
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às suas crianças uma educação melhor. Foi um grito
de alerta colocar toda criança na escola e fazer com
que a sociedade brasileira acreditasse que a educação
teria que ser sempre a porta de saída para qualquer
desenvolvimento deste País.
Eu poderia falar de muitas coisas, mas quero falar
de algumas que são tão importantes e que estão ainda,
tenho certeza, no coração do povo brasileiro. Quem é
que pensava em termos os medicamentos genéricos,
um remédio mais barato? Um País que está fazendo
com que todos os seus habitantes possam ter uma
expectativa de vida maior. Não só no Brasil, no mundo todo, estamos conseguindo isso, pelos avanços da
medicina, pela busca de uma vida mais saudável. Mas
isso aconteceu, e os genéricos estão hoje aí ajudando
a população, principalmente a população mais idosa,
principalmente a população mais carente, que não tem,
às vezes, condição de ter acesso a todo tipo de remédio. Esse é um investimento que valeu à pena.
Quando penso no meu Estado, em Mato Grosso do Sul, lembro-me que a erradicação do trabalho
infantil, a criação do Peti... Foi o primeiro Estado que
deu o exemplo, porque lá temos até hoje as carvoarias,
mas, naquela época, tínhamos a maioria das nossas
crianças trabalhando em carvoarias. Crianças pequenininhas, de sete, oito anos, com as mãos sujas de
fuligem, trabalhando nos altos fornos. Uma inversão
total de valores, espezinhando uma geração de crianças que não tinham expectativa alguma de ter saúde
e esperança. E o Peti erradicou o trabalho infantil no
meu Estado, nas carvoarias de Mato Grosso do Sul,
e tem debatido e abriu as portas para que o País discutisse que as nossas crianças não podem servir de
mão-de-obra barata, de mão-de-obra insalubre, de
mão-de-obra perigosa. E tenho certeza que, mesmo
que isso ainda, às vezes, aconteça no País, o alerta
foi dado, a luta foi retomada, e isso se deve ao meu
partido, ao PSDB.
Poderia falar de um projeto, de um programa de
combate à Aids que continua sendo modelo para o
mundo e servindo como modelo para atitudes dessa
envergadura, para outras doenças que acontecem no
mundo.
Posso falar ainda de uma Lei de Responsabilidade
Fiscal que fez com que todos aqueles que têm a obrigação de zelar pela coisa pública, pelo dinheiro público,
começassem a perceber que não podem tudo, que há
limites e que os limites têm de ser respeitados.
E aí, quero dizer que todas essas questões me
fazem acreditar que é possível, sim, termos um governo
sério, um governo comprometido, um governo sábio,
um governo em que não se fazia pirotecnia nem marketing pesado com todos os seus eventos, mas que
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deixou um legado e um substrato que fazem com que
todos nós, que somos filiados ao PSDB, possamos nos
orgulhar do nosso partido e da sua história.
Quero também, Sr. Presidente – falando de criança –, falar de algo que me preocupa muito. Estamos
aqui meio paralisados, nestas últimas semanas, com as
sérias questões envolvendo a credibilidade e a honra
da nossa Casa e, portanto, de todos nós, Senadores,
bem como de muitos que passaram por aqui antes de
nós, porque eles também fazem parte das questões
que estão sendo discutidas aqui. Quero falar de algo
que me preocupa também, de um projeto que tenho
debatido aqui na Casa. Temos de continuar caminhando e debatendo aquilo que é importante para a vida
da sociedade.
Cada vez mais, Sr. Presidente, as pessoas procuram ter uma vida saudável, cada vez mais as pessoas querem ter uma comida boa, natural, saudável,
querem emagrecer, ter um corpo mais ágil; não emagrecer apenas porque os ditames da moda dizem que
hoje as pessoas mais magras são mais elegantes ou
são mais bonitas.
Nada disso. Emagrecer principalmente quando a saúde é impeditiva e faz com que as pessoas
comecem a se exercitar mais e a cuidar mais da sua
alimentação.
Se alimentação é importante, se aquilo que consumimos é importante, como é que podemos esperar que
a criança pequena, que a criança de dois, três, quatro,
cinco, seis, oito anos tenha o discernimento para uma
boa escolha alimentar? Nós podemos esperar isso. Eu
posso ir a uma gôndola de supermercado, ler a bula,
olhar o que está escrito ali no verso da embalagem e
dizer: bom, essa é uma alimentação saudável, isso eu
posso adquirir para a minha casa, para a minha família.
Mas as crianças pequenas não têm isso.
Estou preocupada e preparei um projeto para
discutir a propaganda e a publicidade dos alimentos
envolvendo as nossas crianças. Crianças de quatro
anos não têm condições de perceber a diferença entre
o filme que ela está vendo, o desenho animado que
ela está vendo e a propaganda do horário comercial
entremeando aquele programinha de que a criança
gosta de assistir. Não distingue um do outro. Se a propaganda diz que ela tem que comer tal coisa, que ela
tem que beber algo porque aquilo vai fazer com que
ela se torne super-homem ou com que ela se torne
parecida com aquela boneca de que ela gosta, com
aquele brinquedo que lhe atrai, a criança vai achar
que aquilo é importante. E, se é uma propaganda de
alimento, ela vai achar que aquele alimento é fundamental para a sua vida.
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E nem sempre os pais têm a consciência e a
percepção da importância da alimentação das nossas crianças. E é por isso que hoje a obesidade está
tomando conta das crianças do mundo e do nosso
País. Uma em cada dez crianças está obesa. E, se há
obesidade quando a criança é pequena, pelo menos
30% de possibilidade ela tem de ser um adulto obeso.
E, se ela entra na adolescência obesa, ela tem 50% de
possibilidade de ser obesa na idade adulta.
Então a propaganda direcionada às nossas crianças tem que ser uma propaganda saudável, para que
as nossas crianças possam ter a tranqüilidade de fazer o que nós fazemos, que é de ter uma alimentação
saudável como sua escolha. E eu coloquei vários itens.
Um deles é a regulamentação do horário da propaganda para as crianças. E eu queria ler aqui como é
a propaganda para as crianças em alguns países do
mundo, porque podemos pensar que estamos indo
na contramão do que acontece no mundo, pois essa
obesidade infantil não é um problema só nosso, é um
problema do mundo.
Eu queria dizer que, na Grécia, é proibida a propaganda de brinquedos na TV entre 7 e 22 horas. Na
Inglaterra, é totalmente proibida a publicidade de alimentos não saudáveis em programas de TV voltados
aos menores de dezesseis anos. Também é proibida a
transmissão de comerciais apresentados por famosos
ou personagens infantis antes das 21 horas.
Nos Estados Unidos, é proibida a vinculação de
personagens infantis à venda de produtos nos intervalos comerciais. Na Noruega, é vedada a publicidade
durante programas infantis de produtos e serviços direcionados a menores de 12 anos. No Canadá, pessoas
ou personagens conhecidas pelas crianças não podem
promover produtos, prêmios ou serviços em comerciais
televisivos. Na Província de Quebec, é proibida qualquer publicidade de produtos destinados a crianças
menores de 13 anos em qualquer mídia.
Quis dar esses exemplos, Senador Mão Santa,
porque às vezes a gente pensa que as pessoas no
mundo não estão ligadas nisso. Estão muito mais ligadas do que estamos pensando, a tal ponto que o WalMart, um grande entreposto comercial mundial, está
propondo agora só comprar o chamado boi verde, ou
seja, aquele gado criado em pastos naturais.
A preocupação do mundo está voltada para uma
alimentação saudável. É natural que protejamos as
nossas crianças. Não há como esta Casa não as proteger. Elas podem não ter voz para gritar, para dizer
“olhem pela minha saúde”, mas nós, adultos, temos a
obrigação de saber aquilo que é melhor para as nossas crianças. Proibir famosos de insistir com as crianças para comprar e comer determinado alimento ou
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qualquer tipo de bebida é o mínimo que a gente pode
fazer. A criança se identifica com aquelas pessoas
que ela ama.
E, portanto, quero dizer que isso é o que devemos
fazer nesta Casa. Ainda mais, para terminar, Senador
Mão Santa, quero dizer que a fiscalização, o controle
que a Anvisa presta é importante. A questão da alimentação infantil já está colocada no Brasil, já temos
legislação para isso. Mas precisamos regulamentar
para que ela, de fato, seja feita para todos. Esse projeto meu é justamente para isso, para garantir que as
nossas crianças cresçam, mas cresçam e tenham uma
vida saudável.
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senadora Marisa, finalmente vem um discurso sobre coisas
concretas que a gente pode levar adiante para mudar
a vida – e não a defesa que a gente vem fazendo. Eu
próprio vou falar sobre o que ouvi hoje em Tocantins, e
como poderíamos fazer isso em todo o Brasil. Sobre a
sua ideia, eu defendo plenamente a intervenção nossa
e quero dizer, quanto ao problema de alimentação, que
há um projeto meu, inspirado em uma proposta que o
Senado do Chile fez – eu sei que vai gerar muita polêmica, especialmente entre os produtores de alimentos
– prevendo que os alimentos industrializados venham
com três marcas: absolutamente livre para a saúde,
alerta à saúde ou prejudicial à saúde. Verde, amarelo
e vermelho. As crianças não vão ler o conteúdo. E nós,
mesmo quando lemos, não sabemos o que quer dizer
aquela quantidade de calorias e tudo isso. Se houvesse
três cores definidas pela Anvisa – para isso ela existe –
eu creio que a gente teria muito mais cuidado ao comer
e as indústrias teriam muito mais cuidado ao elaborar
as suas fórmulas. Eu não proponho que se faça como
no cigarro e como a gente deveria botar nas bebidas
alcoólicas, eu não proponho que sejam tão dramáticas
e fortes. Mas que seja um alerta: vermelho, amarelo e
verde. O Estado informa: esta comida é saudável, esta
tem riscos, e esta aqui é prejudicial.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Cristovam. Fico feliz que V. Exª
acompanhe o meu raciocínio, esse meu pensamento,
e esteja de acordo com ele. E V. Exª disse das grandes
multinacionais. Uma notícia boa é que as principais
indústrias alimentícias do mundo fizeram um compromisso de ação global estratégica, pela dieta, pela
atividade física e saúde, junto à Organização Mundial
de Saúde.
Em 2004, foi adotado o Arcabouço para a Publicidade Responsável de Alimentos e Bebidas da Câmara
Internacional de Comércio – ICC. Onze das maiores
empresas alimentícias dos Estados Unidos assumiram o
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compromisso de não mais investir em anúncios voltados
para crianças com produtos que não correspondam a
padrões nutricionais determinados pelo Departamento
de Agricultura, Saúde e Serviço Social.
As empresas que assinaram esse documento se
comprometendo a não fazer propaganda para as crianças que não seja de alimento saudável são: McDonalds, PepsiCo, Coca-Cola, Campbell, Cadbury Adams,
Hershey, Kellogg, Kraft, Mars, Unilever e General Mills,
e assim por diante.
Então, Sr. Presidente, eu quero dizer que o mundo
todo, até as grandes empresas internacionais, estão
voltadas para essa questão e preocupado com uma
alimentação saudável e natural.
E termino a minha fala aqui, que já vai longa...
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Srª Senadora, eu gostaria de ter um aparte de V.
Exª.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Se
me permite, Senador Mão Santa. Ouço V. Exª, Senador Augusto Botelho.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Obrigado, Presidente Mão Santa. Senadora Serrano, a senhora
está puxando um assunto que hoje, inclusive, tinha um
projeto que eu fiz, uma PEC, para incluir alimentos e
bebidas no rol dos produtos cujas práticas e serviços
de propaganda comercial estarão sujeitas a restrições
legais – o Relator é o Senador Lobão ‑, justamente
visando a esse problema da obesidade mórbida que
está acontecendo no mundo, e o nosso País está tendo
muitos casos de obesidade, muitos mesmos, que vão
prejudicar as próximas gerações. Então, é oportuno o
discurso de V. Exª, que vem ao encontro justamente
das coisas que nós estamos pensando. A senhora é
uma pessoa ligada ao problema social, tem sensibilidade social, porque isso é uma coisa muito grave. E
as pessoas não prestam atenção no alimento. Como
V. Exª falou, ninguém lê nada sobre alimentos. Eu não
sabia que, nesses países, existe restrição de horário à
propaganda de alimentos. Por exemplo, V. Exª falou que
tinha das 7h até às 22h. Então, eu acho que a gente
tem que caminhar nesse sentido, porque senão eles
ficam empurrando coisas nas crianças. E esse pessoal
como é que vai ser daqui a quinze, vinte, trinta anos?
Como é que vai viver? Vão ficar improdutivos? Vão
quebrar o sistema de previdência e, principalmente,
provocar grande sofrimento nas pessoas. Então, é nossa responsabilidade trabalhar para que essas coisas
sejam feitas agora, porque, depois que tiver instalada
a obesidade mórbida como uma patologia epidêmica,
nós não poderemos mais fazer prevenção. Muito obrigado, Senadora.

27358

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Muito obrigada, Senador Augusto Botelho.
Como membro da Comissão de Fiscalização,
Controle, Meio Ambiente e, principalmente, Defesa
do Consumidor, que é uma Comissão da qual eu participo, eu tenho a obrigação de trabalhar em defesa
do consumidor brasileiro, principalmente do consumidor pequenininho, que não tem voz, às vezes, para
vir aqui gritar, não faz passeata, não reclama e não
passa e-mail.
Essa fiscalização é fundamental. Fiscalização
para o consumidor, daquilo que ele consome, mas
também fiscalização nesta Casa para que as coisas
andem corretamente aqui, fiscalização neste País.
E eu termino dizendo que fiquei muito indignada
com o que eu ouvi ontem de um Deputado da Câmara
dos Deputado, na LDO, que sugeriu diminuir a força do
TCU, que investiga aquilo que está errado neste País,
dando mau exemplo, porque, se há indícios graves de
irregularidades nas ações que o Governo Federal está
fazendo – seja do PAC ou não, não interessa ‑, o PAC
não é diferente do resto, está sujeito às mesmas leis
de qualquer tipo de investimento neste País. Portanto,
o TCU tem o direito, a obrigação de fazê-lo, porque nós
lhe demos esse direito; não é restringindo a ação do
TCU e dizendo que determinadas ações, porque são
do PAC, podem, mesmo com irregularidades, ser feitas.
Isso é um desserviço que se presta à Nação.
Fiscalização, tanto na saúde pública como nesta
Casa, tem que ser feita em todo o País. E eu fico mais
triste ainda quando o Presidente da República, que
devia dar exemplo – eu já disse isso aqui nesta Casa
– diz que realmente aquelas obras têm que continuar,
independentemente de serem irregulares ou não. Isso
é um desserviço que ele presta a esta Nação. Isso, sim,
é fazer com que coisas que estão acontecendo nesta
Casa também as pessoas possam achar que são de
somenos importância.
Se o Presidente da República diz que não é
preciso cumprir lei, então, não é preciso cumprir lei
nesta Casa também, não é preciso cumprir as leis
neste País. Isso aí é o pior que poderíamos ter para a
Nação brasileira.
Portanto, quero agradecer ao Senador Mão Santa pelo tempo e dizer que, com todas as tristezas que
estamos passando nestes últimos dias, vamos continuar aqui todos nós, os 81 Senadores, tenho certeza,
trabalhando e apresentando propostas, discutindo
aquilo que é fundamental para a vida da população
brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Essa é a Senadora Marisa Serrano.
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Eu queria tranquilizá-la porque o Presidente Sarney, na sua experiência de estadista, teve a competência de não fazer uma chapa batida, buscar a proporcionalidade, e o partido de V. Exª indicou um dos nomes
mais lúcidos, uma das inteligências comprovadas da
nova geração, Marconi Perillo, que está na Mesa Diretora, com muita obstinação, com muita bravura e com
muita inteligência, dedicando-se a esta Mesa Diretora,
que saberá levar o Senado à grandeza com que o povo
do Brasil sonha. Queria também cumprimentá-la pelas
preocupações que tem com a obesidade.
Estamos alternando. Agora, convidamos o Senador Jayme Campos, que tem direito tanto porque está
inscrito quanto por uma comunicação inadiável. Ele é
o segundo da comunicação inadiável.
Antes, porém, pediria permissão para obedecer
à nossa Secretária Executiva e lermos aqui um Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Anteriormente foram lidos os Requerimentos nºs 628
e 762, de 2009, do Senador Paulo Paim e outros Srs.
Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial, no dia 30 de junho, às 11 horas, em comemoração
ao quinquagésimo aniversário da Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil – CSPB.
Em votação os Requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não chegou à Presidência informação sobre acordo de Lideranças para deliberação do Item 1.
As matérias da pauta de hoje ficam transferidas para a sessão deliberativa ordinária da próxima
terça-feira.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São os seguintes os itens transferidos:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 12, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)
Discussão, em turno único, Projeto de
Lei de Conversão nº 12, de 2009, que dá nova
redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931,
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias;
dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado
às receitas mensais auferidas pelas empresas
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construtoras nos contratos de construção de
moradias firmados dentro do Programa Minha
Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência
Nacional de Telecomunicações – Anatel as
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e
arrecadar a Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196,
de 21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de
abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de
2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099,
de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30
de dezembro de 2004, 8.668, de 25 de junho
de 1993, 8.745, de 9 de dezembro de 1993,
10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.989, de
24 de fevereiro de 1995; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
460, de 2009)
Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia
(Sobrestando a pauta a partir de:
15.05.2009)
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 461, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da Integração Nacional, no valor de trezentos milhões
de reais, para os fins que especifica.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de:
31.05.2009)
Prazo final prorrogado: 27.08.2009
3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 463, de 2009, que abre crédito
extraordinário, em favor de diversos órgãos do
Poder Executivo, no valor global de um bilhão,
duzentos e dezessete milhões, seiscentos e
setenta e sete mil, setecentos e trinta reais,
para os fins que especifica.
Parecer nº 11, de 2009 – CN, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, Relator: Senador Augusto Botelho, favorável à Medida Provisória e pela inadmissibilidade das Emendas de nºs 1 a 131.
(Sobrestando a pauta a partir de:
5.07.2009)
Prazo final: 2.08.2009
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4
PARECER Nº 511, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 511, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc:
Senador Expedito Júnior, sobre o Ofício nº
S/15, de 2009 (nº 239/2009, na origem), do
Superior Tribunal de Justiça, submetendo à
apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Sérgio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público.
5
PARECER Nº 512, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer nº 512, de 2009, de autoria do(a) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº
47/2009, na origem), do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Adilson Gurgel de
Castro para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público.
6
PARECER Nº 513, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 513, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 47/2009, na
origem), do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor
Almino Afonso Fernandes para compor o Conselho Nacional do Ministério Público.
7
PARECER Nº 514, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 514, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/18, de 2009 (nº 520/2009,
na origem), do Procurador-Geral da República, submetendo à apreciação do Senado Fe-
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deral a indicação do Senhor Nicolao Dino de
Castro e Costa Neto, Procurador Regional da
República, para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público
8
PARECER Nº 515, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 515, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 520/2009, na
origem), do Procurador-Geral da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal a
indicação da Senhora Sandra Lia Simón, Procuradora Regional do Trabalho, para compor o
Conselho Nacional do Ministério Público.
9
PARECER Nº 516, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 516, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/20, de 2009 (nº 520/2009, na
origem), do Procurador-Geral da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal
a indicação da Senhora Maria Ester Henrique
Tavares, Procuradora da Justiça Militar, para
compor o Conselho Nacional do Ministério
Público.
10
PARECER Nº 517, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 517, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/21, de 2009 (nº 520/2009, na
origem), do Procurador-Geral da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Diaulas Costa Ribeiro,
Promotor de Justiça, para compor o Conselho
Nacional do Ministério Público.
11
PARECER Nº 518, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 518, de 2009, de autoria do(a) Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre
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o Ofício no S/22, de 2009 (no 520/2009, na
origem), do Procurador-Geral da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Cláudio Barros Silva,
Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para compor o Conselho Nacional
do Ministério Público.
12
PARECER Nº 519, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 519, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/23, de 2009 (nº 520/2009, na
origem), do Procurador-Geral da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal
a indicação do Senhor Achiles de Jesus Siquara Filho, Procurador de Justiça do Estado da
Bahia, para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público.
13
PARECER Nº 520, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 520, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/24, de 2009 (nº 520/2009, na
origem), do Procurador-Geral da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor Sandro José Neis,
Promotor de Justiça do Estado de Santa Catarina, para compor o Conselho Nacional do
Ministério Público.
14
PARECER Nº 521, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 521, de 2009, de autoria do(a) Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº S/25, de 2009 (nº 143/2009, na
origem), do Supremo Tribunal Federal, submetendo à apreciação do Senado Federal a
indicação da Senhora Taís Schilling Ferraz,
Juíza Federal da Seção Judiciária do Estado
do Rio Grande do Sul, para compor o Conselho Nacional do Ministério Público
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15
PARECER Nº 522, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do(a) Parecer
nº 522, de 2009, de autoria do(a) Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o
Ofício nº S/26, de 2009 (s/nº/2009, na origem),
de Lideranças do Senado Federal, submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação do
Senhor Bruno Dantas Nascimento para compor
o Conselho Nacional do Ministério Público.
16
PARECER Nº 502, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
502, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo
Azeredo, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal
Federal, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor Paulo de Tarso
Tamburini Souza, Juiz de Direito da Comarca
de Belo Horizonte, para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
17
PARECER Nº 589, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 589, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício
nº S/27, de 2009 (nº 239/2009, na origem),
do Superior Tribunal de Justiça, submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Leomar Barros Amorim de Sousa,
Desembargador do Tribunal Regional Federal
da 1ª Região, para compor o Conselho Nacional de Justiça.
18
PARECER Nº 590, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
590, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador José
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de
Justiça, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes
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da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o
Conselho Nacional de Justiça.
19
PARECER Nº 592, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
592, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal
Federal, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor Milton Augusto
de Brito Nobre, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Pará, para compor o
Conselho Nacional de Justiça.
20
PARECER Nº 593, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
593, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso
Jereissati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº
406/2009, na origem), do Procurador-Geral
da República, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor José
Adônis Callou de Araújo Sá, Procurador Regional da República, para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
21
PARECER Nº 594, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 594, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romeu Tuma, sobre o Ofício nº S/32, de 2009
(nº 406/2009, na origem), do Procurador-Geral
da República, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Felipe
Locke Cavalcanti, Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
22
PARECER Nº 595, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
595, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli
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Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº
46/2009, na origem), do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para
compor o Conselho Nacional de Justiça.
23
PARECER Nº 596, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 596, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Inácio Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de
2009 (nº 46/2009, na origem), do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo à apreciação do Senado
Federal a indicação do Senhor Jorge Hélio
Chaves de Oliveira para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
24
PARECER Nº 598, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
598, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009
(nº 184/2009, na origem), do Tribunal Superior do Trabalho, submetendo à apreciação do
Senado Federal a indicação do Senhor Ives
Gandra Martins Filho, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, para compor o Conselho
Nacional de Justiça.
25
PARECER Nº 599, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 599, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Wellington Salgado, sobre o Ofício nº
S/37, de 2009 (nº 184/2009, na origem),
do Tribunal Superior do Trabalho, submetendo à apreciação do Senado Federal a
indicação do Senhor Nelson Tomaz Braga,
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região, para compor o Conselho Nacional
de Justiça.
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26
PARECER Nº 600, DE 2009
(Escolha de Autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
600, de 2009, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do
Trabalho, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação da Senhora Morgana
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da
15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor
o Conselho Nacional de Justiça.
27
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
28
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
29
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
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tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de subemenda
que apresenta.
30
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
31
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
32
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro
Dias, que dá nova redação às alíneas b e c do
inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal,
para autorizar a produção, a comercialização e
a utilização de radioisótopos para a pesquisa
e uso médicos. dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
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Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
33
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
34
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 6, DE 2007
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo único ao art. 175 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que
organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências. (Estabelece dias
e períodos de feriado forense e de suspensão
dos prazos processuais)
Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383,
de 2008, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emendas nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos termos de subemendas que apresenta.
35
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 111, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
111, de 2005 (nº 3.796/2004, na Casa de origem, da Deputada Laura Carneiro), que dis-
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põe sobre a Política Nacional de Orientação,
Combate e Controle dos Efeitos Danosos da
Exposição ao Sol à Saúde e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.053, de 2008, da Comissão Diretora, Relator: Senador Álvaro Dias,
oferecendo a redação do vencido.
36
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa),
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996,
com a finalidade de discriminar as categorias
de trabalhadores que se devem considerar
profissionais da educação.
Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
37
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 314, DE 2006
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314,
de 2006 (nº 1.477/2007, naquela Casa), de autoria do Senador Gerson Camata, que inclui
dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor,
para determinar que conste, nos documentos
de cobrança de dívida encaminhados ao consumidor, o nome e o endereço do fornecedor
do produto ou serviço.
Parecer favorável, sob nº 692, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências (dispõe sobre a
representação nas causas de valor até vinte
salários mínimos).
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Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
39
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que autoriza o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – Inmetro a promover a alienação
de bem público.
Parecer favorável, sob nº 578, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
40
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 2008,
de autoria do Deputado Alberto Fraga, que
acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal (tipifica como crime o ingresso de aparelhos de comunicação, sem autorização, em
estabelecimento prisional).
Parecer favorável, sob nº 700, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 135, de
2008, de autoria do Deputado HUGO LEAL,
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer penas alternativas
aplicáveis aos crimes de trânsito.
Parecer sob nº 701, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de
redação, que apresenta.
42
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007,
na Casa de origem, do Deputado Luiz Couto),
que dispõe sobre o crime de extermínio de seres humanos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
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7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá
outras providências.
Pareceres sob nºs 1.093, de 2008; e 695,
de 2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares,
favorável com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ,
que apresenta; e
– de Direitos Humanos e Legislação Participativa (em audiência, nos termos do Requerimento nº 1.397, de 2008), Relator: Senador Jayme Campos, favorável ao Projeto
e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ, apresentando,
ainda, a Emenda nº 4-CDH.
43
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008
Projeto de Lei da Câmara nº 172, de
2008, de autoria do Deputado Lobbe Neto,
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa indicativa de pronto-socorro nas rodovias.
Parecer favorável, sob nº 705, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.

Sexta-feira 26

27365

46
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art.
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
– Código de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos
adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 2002
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
da Câmara nº 30, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 9, de 2002, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
o artigo 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, a fim de garantir a reserva de vagas
nas creches, ou entidades similares, e préescolas públicas para as crianças portadoras
de deficiência.
Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Marcelo Crivella, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 2002, que tramita em conjunto; e
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns,
favorável ao Projeto, parcialmente à Emenda
nº 1-CCJ; nos termos da Emenda nº 2-CE;
apresentando, ainda, a Emenda nº 3 – CE; e
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 2002, que tramita em conjunto.
48
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2002
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 9, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 30, de 2002 (nº 3.994,
de 97, na Casa de origem, do Deputado Enio
Bacci), que dispõe sobre a reserva de vagas
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nas creches públicas para crianças portadoras
de deficiência e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Marcelo Crivella, contrário
ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002,
e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 9, de 2002, que tramita em conjunto, com a
Emenda nº 1 – CCJ, que apresenta; e
– de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns,
contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 30,
de 2002, pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado nº 9, de 2002, que tramita em conjunto; favorável parcialmente a Emenda nº 1-CCJ;
nos termos da Emenda nº 2-CE;apresentando,
ainda, a Emenda nº 3-CE.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007
– COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra o Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu vim a esta tribuna hoje
para mostrar nossa preocupação em relação à dengue
no Estado do Mato Grosso. E, há poucos minutos, ouvi
aqui o brilhante pronunciamento da Senadora Marisa
Serrano falando da importância que o TCU tem dentro
do contexto. É um órgão extremamente importante, sobretudo que, durante a sua história, tem feito um trabalho exemplar na aplicação dos recursos públicos.
Para terem conhecimento, esses números apontados e a cobrança efetivamente em relação à política
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de saúde foi uma exigência, uma cobrança do Ministério Público em relação à dengue.
Ninguém duvida mais do poderio econômico de
Mato Grosso. Nossa vitalidade mercantil é insofismável. Apresentamos índices produtivos comparados aos
países de primeiro mundo. Porém, na área social, ainda
convivemos com estatísticas constrangedoras e indicadores vergonhosos, como o número de vítimas do
surto da dengue neste ano no nosso Estado.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, da gravidade desse quadro, somente na última semana foram
registrados 2 mil casos da doença em nosso território,
elevando para 29,977 mil o número de enfermos decorrente dessa enfermidade em 2009.
O mais alarmante é que a Coordenadoria de
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de
Mato Grosso acusa 36 óbitos notificados por casos
graves da doenças. Desses, 22 já foram confirmados
e 14 ainda estão sob investigação.
Em comparação com as notificações da gripe suína em todo o território nacional, que chega ao número
de 334 pacientes, segundo dados do próprio Ministério
da Saúde, somente a dengue em Mato Grosso teve
uma evolução cem vezes maior do que essa pandemia
que tanto assusta a humanidade. Vale ressaltar que,
de 2008 para cá, houve um crescimento de 196,47%
nas notificações de dengue em nossa região, Senador
Mozarildo, Senador Augusto, que são médicos profissionais de escol no seu Estado de Roraima.
Se, por um lado, nós nos vangloriamos da nossa condição produtiva, por outro, temos a lamentar o
descuido das autoridades sanitárias com a prevenção
desse tipo de moléstia. Temos a cabeça no Primeiro
Mundo, mas ainda estamos com os pés atolados na
lama e nas doenças do Terceiro Mundo.
Hoje mesmo, os principais jornais mato-grossenses estampam na primeira página a notícia de que o
Ministério Público de Contas solicitou investigação para
apurar responsabilidades sobre o crescimento desse
surto em Mato Grosso.
Os Municípios de Cuiabá e Várzea Grande concentram o maior número de registro de óbitos. A capital apresenta 13 falecimentos, enquanto sua vizinha
tem registro de sete mortes provocadas pela doença.
Além do mais, a dengue se alastrou por 102 cidades
dos 141 Municípios mato-grossenses, elevando nosso
território ao grau de alerta.
A gravidade dessa situação se compreende quando comparamos a evolução da enfermidade de 2008
para 2009. No ano passado, foram apontados 11,632
mil casos de dengue. Apenas três pacientes tiveram
complicações e faleceram em decorrência da doença.
De lá para cá, houve um afrouxamento no controle
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da enfermidade, e esse descuido produziu um índice
alarmante. Em comparação com o exercício anterior,
houve um acréscimo de 1.200% de vítimas fatais decorrentes do agravamento da dengue.
Daqui a pouco vou conceder um aparte aos Senadores Augusto Botelho e Mozarildo Cavalcanti.
Só para V. Exªs terem conhecimento dos números, um Estado brasileiro, como Mato Grosso, que almeja a condição de liderança no setor agromercantil,
não pode negligenciar em aspectos fundamentais na
área social. A busca pela excelência dos indicadores
econômicos não deve se sobrepor às tarefas básicas
na preservação do bem-estar do ser humano.
Nesse caso específico, devemos reconhecer que
a dengue só avançou na região porque a União, o Estados, os Municípios e a própria sociedade permitiram
que a doença se alastrasse. O combate a essa enfermidade, que tem maior incidência no verão, deve ser
feito o ano inteiro.
A vigilância contra focos da dengue não pode
cessar um dia sequer. É uma guerra sem tréguas, pois
o mínimo descuido pode significar a morte de dezenas
de inocentes, como acontece em Mato Grosso neste
ano e como ocorreu no Rio de Janeiro e em Campo
Grande em anos anteriores.
Entre 2006 e 2007, Senador Mozarildo e Senador
Augusto Botelho, foram registradas 326 mortes no País
em decorrência dessa doença. O Ministério da Saúde
reconheceu a existência de epidemia em cinco Estados brasileiros, com a notificação de 500 mil enfermos.
Somente na cidade do Rio de Janeiro, em 2008, foram
contabilizados 106 óbitos. Portanto, trata-se não apenas de um surto, mas, sim, de um verdadeiro flagelo
que atingiu nossa sociedade.
Ao invés do Ministério Público de Contas propor investigação nas regiões atingidas pela epidemia,
deveria, sim, cobrar do Governo Federal uma política
perene de combate à dengue e a doenças correlatas.
Neste sentido, faço um apelo ao Sr. Ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão, para que transforme
o Plano Nacional de Contingência da Dengue em Secretaria Nacional de Combate à Dengue e Doenças
Correlatas.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Jayme Campos, V. Exª aborda um tema que venho
me preparando para abordar há dias. Estamos acompanhando, todo dia, de maneira até muito frequente
na televisão, a questão da evolução da chamada gripe
suína, ou influenza A. Como ela atinge os países ricos,
principalmente, é lógico, adquiriu o caráter de pandemia e há uma mobilização internacional e nacional.
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No Brasil, hoje, a mobilização em torno dessa gripe é
maior do que a mobilização em relação à dengue, à
malária, à febre amarela. Essas doenças que são de
Estados mais pobres só chamam a atenção quando
ocorrem nos Estados ricos. V. Exª vê que, quando a
dengue chegou ao Rio de Janeiro, pronto, houve uma
mobilização nacional para se combater a dengue. Mas
quando está no Estado de V. Exª, que ainda é mais
rico do que o meu...
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Mas é
periférico.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O
meu é mais periférico ainda e é por onde, inclusive,
suspeita-se que tenha entrado a dengue, porque veio
da Venezuela, passou por Roraima... E hoje em dia,
querer controlar a doença com avião indo para todo
lado é complicadíssimo. Mas mais complicado é que
temos um Ministério da Saúde omisso, uma Fundação
Nacional de Saúde corrupta. Então, é difícil, realmente,
que haja uma preocupação séria do ponto de vista de
trabalharmos essas doenças que matam muito mais
do que uma pandemia dessa que está no mundo todo,
matam muito mais só nos Estados brasileiros do que
no mundo todo. Então, é preciso que o Brasil se preocupe. Lógico que o Brasil não pode ficar desconectado
de uma realidade internacional que é essa pandemia
dessa gripe, mas isso, comparado com a dengue hemorrágica, com a febre amarela e com a malária, é
café pequeno.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito obrigado pelo aparte, Senador Mozarildo. Médico
de escol, grande Parlamentar, certamente V. Exª tem
consciência do que representa uma política perene em
relação ao combate à dengue no nosso País.
Concedo um aparte ao Senador Augusto Botelho, grande Senador da República pelo Estado de
Roraima.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Muito
obrigado, nobre Senador Jayme Campos. V. Exª está
puxando justamente um assunto que preocupa muito
a gente. Tenha certeza de que cada epidemia de dengue que vier lá no seu Estado ou em qualquer lugar
vai se tornar mais grave, porque são mais freqüentes
os casos de dengue hemorrágica. No meu Estado, já
estamos na quarta ou quinta epidemia, até eu já tive
febre hemorrágica, e é uma coisa muito grave. E não
morre tanta gente de dengue hemorrágica se o Estado
se mobilizar para prestar assistência. Então, é falta de
assistência mesmo o que está acontecendo. Quando
estamos em uma epidemia de dengue, tem que se fazer um comitê de gestão da dengue, que tem que se
reunir todos os dias para avaliar, discutir as ações e as
posições. Isso na epidemia. Mas a sua idéia de fazer
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um combate permanente é importantíssima, porque,
quando se está combatendo a dengue, está-se combatendo a febre amarela e a malária também, porque
diminui a infestação de mosquito. Tem que ser um trabalho de educação e de presença permanente. Aqueles agentes de saúde que vão às casas fazer controle
de vetores têm que fazer isso permanentemente, não
podem parar. Quando houver qualquer sinal de que
está havendo um aumento de infestação, você tem que
jogar a equipe lá para procurar, para combater, para
evitar a dengue. Fora essas pessoas que morrem –
nada paga uma vida que se perde –, a dengue dá um
prejuízo muito grande em termos de trabalho. É uma
doença grave, a gente fica dez dias doente mesmo.
Parabéns pelo seu discurso, preocupado com a saúde
dos mato-grossenses, lutando para que o Estado se
interesse e tome atitude, porque a epidemia ainda está
acontecendo no seu Estado. Mais pessoas vão morrer
se não forem tomadas medidas enérgicas e eficientes
neste momento. Parabéns pelo seu discurso.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Obrigado,
Senador Augusto Botelho. Lamentavelmente, estamos
convivendo, em pleno século XXI, o Brasil com 500
anos, com esse estado precário da saúde pública, que
não tem oferecido saúde, sobretudo para as pessoas
menos afortunadas.
Combater a dengue, naturalmente, tem que envolver não só os Poderes, o Governo Federal, os governos estaduais, os municipais, mas também a própria
sociedade precisa ter consciência do que representa
sua participação efetiva nesse combate. Todavia, o que
tenho visto, pela imprensa, pelo que temos acompanhado, é que só se toma providência quando acontece uma
epidemia. Caso contrário, as providências são apenas
momentâneas. E isso tem que ser um trabalho perene,
permanente, na certeza de que só assim vamos conseguir eliminar, de fato, a dengue em nosso País.
Muito obrigado pelo aparte, Senador Augusto
Botelho.
Continuo meu pronunciamento.
Desta forma, Sr. Presidente, as ações contra essa
enfermidade deixariam de ser apenas uma atividade e
se tornariam um organismo governamental, capaz de
preparar políticas de controle da epidemia, desenvolvendo um trabalho conjunto e articulado de prevenção
com as prefeituras e as administrações estaduais.
Não se pode pensar num país moderno, Presidente Mão Santa, e socialmente equilibrado se as camadas mais pobres da comunidade ainda são vítimas
fatais de doenças como a dengue, uma enfermidade
que se controla com a vigilância e o combate aos focos
do mosquito transmissor, uma doença que se debela
com a informação.
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V. Exª, que é médico e também conhece bem a
matéria, o assunto, sabe que não é possível que, em
pleno mundo globalizado, no apogeu da sociedade midiática, centenas de milhares de pessoas ainda padeçam com uma moléstia que se combate apenas com
a limpeza de quintais e terrenos, com a higienização
de canteiros e vasos domésticos e com a conservação
de caixas d’água e cisternas.
Campanhas publicitárias devem ser divulgadas ao
longo do ano, informando e esclarecendo à população
dos riscos de doenças como a dengue. Nesse aspecto,
a informação é o grande remédio contra a epidemia.
Antes de se combater a enfermidade, devemos agir
contra a ignorância. Escolas, centros comunitários e
associações de bairros devem estar sempre municiados de informes e notícias sobre a gravidade desse
tipo de moléstia.
O Brasil tem que encarar sua gente com mais
respeito e atenção, porque uma nação justa e próspera não se faz olhando para o mercado financeiro;
faz-se olhando para o interior do País, onde o povo
ainda tomba vítima da dengue. Modernos são os países que atendem a sua população com uma saúde
eficiente, gratuita e preventiva. Avançado é o povo que
tem saúde.
Portanto, Sr. Presidente, essas eram as minhas
palavras para a tarde de hoje. Tenho certeza de que
algo tem de ser feito. Foi de 1.200% o aumento da
dengue no Mato Grosso. Acho que é vergonhoso, lastimável, o que nós estamos vendo. Algumas centenas
de pessoas estão até hoje nos leitos dos hospitais de
Mato Grosso, muitos deles sem nenhuma condição de
tratamento médico por falta de uma saúde pública de
qualidade. Percebe-se hoje no Brasil que o que prevalece é a questão econômica, financeira, esquecendo a educação, a saúde, a segurança, a geração de
emprego e renda etc.
Faço esse alerta aqui e espero que o Ministro
Temporão tome providências em relação à dengue em
nosso País, sobretudo em relação a Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senador Jayme Campos mostrou suas preocupações com o aumento dos casos de dengue em seu
Estado.
Nós queremos afirmar aqui que também temos
relação com isso. Os educadores João Calmon, Pedro
Calmon, Darcy Ribeiro e outros fizeram de tal maneira que, vamos dizer, o orçamento exige 25% de cada
administrador municipal, estadual e federal. Na saúde,
nós não conseguimos ainda. Eu mesmo confesso que,
quando Governador do Estado, fui chamado com os
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outros. Na época, o investimento era de 7%, e ficou de
aumentar gradualmente.
Então, esse mosquito não é um problema de um
Município, de um Estado, é um... E o Ministro da Saúde, quero externar aqui, é um profundo conhecedor,
é um homem de saúde pública. E o Brasil tem essa
tradição: Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Veronese,
Alencar, Aragão, de saúde, o que falta mesmo é, como
está na educação, o orçamento exige, V. Exª foi Prefeito e Governador, 25%; e, na saúde, nós ainda não
tivemos essa decisão.
Convidamos para usar da palavra, estamos alternando, e vamos chamar agora o Líder do PTB, Sérgio
Zambiasi, que representa o Estado do Rio Grande do
Sul. Além do Estado do Rio Grande do Sul, ele representa, neste Parlamento, os profissionais da comunicação, que sempre, ao longo da existência, engrandeceram, bastaria citar Carlos Werneck Lacerda, ele
que foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores tribunos
deste Congresso.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador
Mão Santa, sempre pelas referências afetuosas que
dirige ao meu Estado e à atividade profissional da comunicação, que acho extremamente importante.
Aliás, eu deveria estar aqui mais cedo, há mais
tempo, queria ter acompanhado de perto o debate levantado pelo Pedro Simon, por quem nós temos tanto
carinho e tanto respeito, que suscita um debate democrático, aberto sobre as questões desta Casa.
Infelizmente, não houve condições de chegar a
tempo porque eu estava exatamente cuidando do caso
de um colega da comunicação – não vem ao caso aqui
agora identificá-lo – por quem tenho muito carinho,
muito respeito, e nós todos gaúchos gostamos muito
dele e todos aqueles que lutaram contra a ditadura e
contra a repressão nos anos 80.
A gente que trata de tantos atos secretos, eu estava num ato humanitário. Houve uma corrente muito
grande de todos para que finalmente encontrássemos
uma solução adequada para uma questão humanitária
que exigia muitas ações, muitas mãos, muitas pessoas. E parece-me que, finalmente, em contato com a
família, a questão está resolvida.
Mas eu não poderia deixar, Presidente Mão Santa,
de também estar aqui na tribuna, como fez o Senador
Simon, como fez o Senador Paim, em relação a essa
surpreendente divulgação dos atos secretos.
O primeiro sentimento de todos nós foi a perplexidade. E, ontem pela manhã, o primeiro telefonema
que eu recebi, o primeiro contato que eu recebi foi
de um jornalista do Rio Grande do Sul, perguntando
se eu sabia dos atos secretos e informando que eu
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estava envolvido nos atos secretos, como estava envolvido o Senador Simon e como estava envolvido o
Senador Paim.
A partir dali, são já 24 horas de pesquisas, de
buscas, de procuras para tentar entender todas essas questões. Aliviou-me um pouco o próprio tensionamento que provoca, quando li a Folha, no blog do
Josias, uma declaração do Dr. Alexandre Gazineo, em
resposta a uma das perguntas do jornalista: “Tinha conhecimento da prática de não publicar determinados
atos”? Ele responde: “Não tinha conhecimento. Nunca
me foi dito. Se eu tivesse ciência disso, teria adotado
uma postura pró-ativa. Iria pedir para não me mandar
mais ato nenhum ou me tirar da função. Não assinaria mais nada”.
Ora, se o servidor que exerce função tão importante na Casa desconhecia, é difícil que o parlamentar tivesse acesso a uma formação burocrática, vista
como absolutamente normal, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Especialmente após ter acesso a alguns atos
que disse secretos em que constam, em um deles, a
nomeação e a exoneração de servidor do gabinete,
de 27 de fevereiro de 2003, no início da Legislatura –
e vejo aqui o carimbo inicial “publique-se” e, abaixo, o
carimbo “publicado, 10/10/2003” –, afirmo que eu não
teria como imaginar que pudesse haver uma falha tão
gritante, tão séria que expusesse esta Casa de tal maneira. Está aqui. Eu resgatei essa documentação.
Esse resgate se deve, Senador José Nery, ao
trabalho dos servidores desta Casa. Temos que também oferecer esse crédito a esses profissionais. Há
grupos de servidores aqui do Senado que estão trabalhando 12, 15, 24 horas por dia, revezando-se, para
que finalmente todas essas questões sejam esclarecidas, resolvidas, a Casa apazigúe, e nós possamos
continuar trabalhando em benefício da democracia,
para o Brasil.
O próprio relatório da Comissão – e pego apenas
um trecho dele –, na conclusão diz:
A ausência de publicação pode ter sido
originada de simples falha humana, erros operacionais, deficiências na tramitação e na publicação dos atos. Todavia, o uso indiscriminado de boletins suplementares, entre os quais
312 não publicados, contendo 663 atos que
integram o presente relatório e os demais documentos e fatos examinados pela Comissão
constituem indícios de que tenha havido deliberada falta de publicidade de atos, o que recomenda a abertura imediata de sindicância,
visando à apuração de responsabilidades, o
que está sendo feito.
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Esse é um fato realmente positivo. Ouvi o Senador Heráclito referir-se a respeito. Acho que temos
de reconhecer o trabalho que o Senador está promovendo, realmente com absoluta transparência, o que
demonstra que já estamos vivendo um novo momento
nesta Casa.
Ainda tomados da perplexidade, muitos sob a
exaustão do trabalho, mas percebemos que a nova
gestão começa a produzir os resultados que todos
nós queremos.
É claro que as cobranças são constantes. Estou,
Senador Augusto Botelho, me inspirando na... O Senador Augusto Botelho encaminhou a todos os colegas
um documento tornando clara, compartilhando a sua
indignação e surpresa, como disse, perplexidade, ao
tomar conhecimento; ao mesmo tempo, com a preocupação de fazer chegarem a todos os interessados
as informações mais transparentes a respeito. Em relação às questões do meu gabinete estou fazendo a
mesma coisa.
Inclusive, quero aproveitar da tribuna e agradecer o trabalho da equipe da Drª Doris Marize Peixoto
e de toda a equipe na Secretaria de Recursos Humanos, que foram incansáveis na busca e na elaboração
dos documentos que solicitei para que eu pudesse
oferecer esses esclarecimentos a todos aqueles que
solicitarem, pois, afinal, dos atos secretos, sete envolviam servidores do meu gabinete. Eram exonerações
e nomeações lá do início da Legislatura.
E recebo das mãos da Drª Doris esta declaração:
Declaro, para os devidos fins, que o Boletim Administrativo Pessoal – BAP nº 2709-S,
do dia 10 de março de 2003, embora tenha sido
identificado como ‘não publicado’ no relatório
final da Comissão Especial (...), sempre existiu, foi editado, impresso e gerou os devidos
efeitos legais aos sete servidores nomeados
pelo Senador Sérgio Zambiasi.
Assim como podemos atestar que todos
os atos do Direto-Geral (...) [enumera todos
os atos], que foram republicados no referido
BAP (...), têm a determinação [foi o que mostrei agora há pouco] de sua publicação, bem
como a certificação do servidor responsável
de que foram publicados”.
Por outro lado, recebo do Diretor Adjunto da Secretaria Especial de Informática (Prodasen), Dr. Deomar Rosado, esta declaração:
Declaro para os devidos fins que o BAP
2709S [que gerou todo esse constrangimento], consta como disponibilizado no site da
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intranet do Senado Federal, a partir de 25 de
maio de 2009.
Podemos afirmar que o referido BAP
não esteve disponibilizado na rede de 24 de
setembro de 2004, até a data de 25 de maio
de 2009.
Não é possível levantar tecnicamente informações, se a publicação ocorreu ‘em período
anterior a 24 de setembro de 2004, pois até
aquela data não existiam controle de registros
de inserção ou retirada de BAPs na intranet
do Senado Federal”.
Também fui Membro da Mesa nos anos 2003 e
2004. Nesse período, muitos atos da Mesa foram feitos, e consta que quatro desses atos não foram publicados, portanto, seriam secretos; alguns sem praticamente nenhum efeito, como, por exemplo, esse ato
em que o Senador Simon foi designado Membro da
Comissão dos 180 anos do Senado, da qual eu participei também. Não me vi nomeado nesse ato, mas
participei intensamente de todas as reuniões, inclusive da Comissão que convidou todas as mais antigas
Câmaras de Vereadores do Brasil, num evento muito
bonito e democrático, aqui, para celebrar junto às Câmaras de Vereadores, as mais antigas do Brasil – as
Assembleias Legislativas e o Senado Federal –, a consolidação da democracia.
Há outros atos como este de 23 de dezembro
de 2004, Senador Mozarildo, que cria cargos na estrutura de pessoal do órgão central de coordenação
e execução (11 cargos em comissão de assistente
parlamentar e 14 em comissão de assessor técnico,
símbolo FC-8).
Eu não me lembro dessa reunião em 23 de dezembro de 2004. Eu me lembro da minha presença
aqui, no Congresso, até dia 24 de dezembro de 2004.
Mas consta aqui o meu nome e seguramente a minha
assinatura. Ocorre muitas vezes de sermos abordados
aqui, no plenário: “Olhe, falta a sua assinatura em um
ato”, e a gente, na boa-fé, assina.
Mas eu quero dizer, Senador Nery, que, neste
caso e na criação desses cargos, eu já deixo aqui uma
posição absolutamente clara: eu não vou pedir a extinção desses cargos hoje, porque hoje seguramente
esses profissionais estão designados, nomeados, trabalhando e ajudando – acredito sinceramente – para
que todos esses fatos sejam esclarecidos, mas não
é justo que esses cargos em comissão permaneçam
na próxima Mesa.
Quando encerrar este período legislativo, esses
cargos devem ser extintos. A próxima Mesa virá renovada com certeza. Em 2011, dois terços desta Casa,
não digo que estarão renovados por novos Senadores,
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mas renovados no voto: alguns na reeleição, outros
não reeleitos, outros que não serão candidatos, outros
serão candidatos a outras funções, mas haverá uma
renovação. Então, que a próxima Mesa, se considerar
a necessidade desses 25 cargos em comissão, apresente com transparência aqui, ao Plenário, para que
o Plenário vote e designe os seus servidores.
Entendo que este é um dos atos que precisa ser
adotado com transparência, Senador Mão Santa, com
tranquilidade, sem angustiar homens e mulheres que
estão aqui trabalhando, preocupados por uma extinção
imediata. Acho que não seria justo. Mas entendo que,
em sendo cargo em comissão e permanecendo à disposição da Mesa Diretora, a próxima, possivelmente, o
substituirá, porque cargo em comissão não é perene.
Por essa razão, entendo que devem ser extintos ao final
deste período legislativo. Deixo aqui este pedido.
Senador Mozarildo, vejo que seu microfone está
a postos para uma intervenção, e cedo o aparte com
a benevolência do Senador Mão Santa, porque é uma
comunicação de Liderança.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Zambiasi, embora compreenda que V. Exª esteja
fazendo uma comunicação de liderança, eu quero fazer
um aparte para, primeiro, solidarizar-me com V. Exª,
porque, realmente, conheço o trabalho que V. Exª faz,
conheço a sua personalidade, convivo com V. Exª, não
só como companheiro de PTB, mas como colega Senador, e sei como V. Exª deve estar se sentindo ao ser
atingido por esse rótulo. Eu me preocupo muito porque,
realmente, na imprensa, o que dá ibope são matérias
que começam com três letras: violência, escândalo e
sexo, principalmente se isso envolver político. É evidente que isso dá ibope. Então, eu fico preocupado
quando, por exemplo, uma imprensa que a gente quer
livre – recentemente, o Supremo acaba de derrubar
a Lei de Imprensa, que vinha da época da ditadura
– tenha a precipitação de botar furo para ter ibope e
não se preocupe com as lesões que podem provocar
à honra das pessoas. Ora, para nós homens públicos,
o que nos interessa, o que é o nosso grande capital é
a nossa honra, a nossa imagem. Então, se coloca um
ato não publicado e se transforma com o rótulo de ato
secreto... Há uma diferença fundamental nisso aí. Um
ato secreto é uma coisa que é feita escondida ou com
o amparo da lei, se for o caso de interesse de segurança nacional, uma questão de Estado, etc. Não é o
caso do Senado. Então, não são atos secretos; são
atos não publicados e, segundo a leitura, passam a
ser secretos. E a precipitação foi tamanha em publicar
isso daí que os desmentidos têm sido categóricos. V.
Exª colocou, inclusive, declarações dos próprios órgãos do Senado. E a mim, por exemplo, foi imputado
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ontem, Senador Zambiasi... Até já vou apressar-me
em dizer, primeiro porque tive de justificar-me com a
minha esposa; segundo, tenho de justificar-me com o
pai da pessoa que nem conheço, Rafael de Almeida
Neves Júnior. Vejam bem o nome: Rafael de Almeida
Neves Júnior, que o jornal Folha de S.Paulo publicou
como tendo sido nomeado, por ser meu filho. Se fosse para ser Júnior, ele teria de ser “Mozarildo Cavalcanti Júnior” ou ter o meu nome completo “Francisco
Mozarildo de Cavalcanti Júnior”, e não é o caso. Essa
pessoa realmente não é meu filho, mas está lá. Quer
dizer, não só aparece para a opinião pública que nomeei um filho, como também ainda há o contrassenso
de ele, de fato, não ser nem meu parente. Então, espero – e vou falar aqui um pouco como médico – que
aproveitemos este momento de profunda crise do Senado, para procedermos como quando pegamos um
paciente – não é, Senador Mão Santa? – que está com
um quadro clínico complexo: façamos uma profunda
análise desse caso; apuremos todas as causas e façamos, imediatamente, o diagnóstico e o tratamento
adequados. Acho que o Senado tem uma oportunidade
de ouro de passar a limpo coisas que nem sabíamos
que existiam, livrando-nos realmente de algumas pechas que existem. Não estou aqui fazendo a defesa
de nenhuma pessoa que tenha cometido ilicitude, mas
também não posso aceitar que todo o Senado pegue
a pecha agora de corrupto. Um ou outro aqui que até
mesmo era tido como uma pessoa acima de qualquer
suspeita também está nessa relação. Então, quero solidarizar-me com V. Exª. Acho que temos de aproveitar
esse episódio, para realmente passar o Senado a limpo.
Tenho pelos funcionários do Senado o maior respeito.
Sempre digo que há uma profunda profissionalização
dos nossos servidores. Mas, se existem equívocos,
vamos corrigi-los e punir os responsáveis. Ninguém
está aqui acima da lei. Ninguém. Mas não podemos
fazer essa generalização e aproveitar – repito – o fato
de ser um escândalo para ficar bem no Ibope e na
chamada opinião pública. Quero, portanto, terminar,
manifestando minha solidariedade a V. Exª.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Essas questões realmente foram falhas de gestão. Entendo que a Casa vai recuperar-se. Acho que
a própria gestão já está dando uma resposta, na medida em que se determina a agir. Confio exatamente
nessa possibilidade e entendo que, se isso chegou
à imprensa independentemente da opinião de cada
um foi porque cometemos essas falhas coletivamente
durante esse período. Então, acho que isso serve de
grande lição para todos nós, na medida em que temos
de aprender muito a ler o que assinamos.
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Senador José Nery.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Meus cumprimentos ao Senador Sérgio Zambiasi pelos esclarecimentos, pela forma como expressa sua indignação, após
ver relacionado numa lista seu nome, como se fosse
malfeitor. O nome do senhor e tantos outros nomes
dignos foram envolvidos por algo que considero uma
verdadeira máfia aqui no Senado, que organizou, que
planejou não só os chamados atos secretos não publicados, mas que são os responsáveis por colocar o
Senado nas páginas policiais, por conta dos contratos
superfaturados, dos contratos dos empréstimos consignados. Portanto, tenho convicção de que, se não a
totalidade, a imensa maioria dos nomes listados não
tiveram conhecimento, não sabiam, foram envolvidos
por profissionais da maracutaia, que não se preocuparam em enlamear, porque, inclusive, ao se publicarem
essas histórias, mesmo que elas não tenham fundo de
verdade, para muitos pode parecer que tenham. Portanto, Senador Zambiasi, precisamos tirar consequências
de todos esses fatos. E ontem, numa conversa com
o Senador Augusto Botelho, creio que conseguimos
examinar e identificar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Peço permissão para interromper. Vamos prorrogar a
sessão por mais uma hora, para que todos os inscritos
possam usar da palavra.
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Eu conversava
com o Senador Augusto Botelho e nos perguntávamos
por que a divulgação daquela lista no momento em
que os fatos aqui tomavam nova conotação, em que
se aprofundava a gravidade dele e, é claro, a tentativa
de investigá-los de verdade, para passar o Senado a
limpo. Ao tentar enlamear-se a maioria do Senado, isso
era para dizer assim: “Não é possível fazer nenhuma
investigação mais profunda, porque isso pode atingir
quase todo o Senado”. Creio também que essa divulgação teve esse objetivo, como muito bem interpretado pelo Senador Augusto Botelho, no diálogo que
tivemos ontem. Por isso, queria, ao mesmo tempo em
que saúdo V. Exª pelas explicações convincentes e a
denúncia dessas...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Nery (PSOL – PA) – ...atitudes, conclamar não só V. Exª, mas cada um dos 80 Senadores
e Senadoras desta Casa, para que tenhamos neste
momento a atitude que considero mais correta, mais
adequada, mais justa e mais em sintonia com a vontade do povo brasileiro, que não quer que escândalos, seja no Executivo, no Judiciário ou no Legislativo,
fiquem sem a devida apuração e sem a punição dos
responsáveis. Por isso, estou propondo uma Comissão
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Parlamentar de Inquérito, para que o Senado possa
colocar-se diante de suas mazelas e concretamente
apurar tudo, para não sobrar nenhum fato sem esclarecimento e para que haja a punição exemplar de todos os responsáveis, sejam eles diretores, servidores,
membros da Mesa, Senadores, se houver envolvimento
e se constatado pela investigação – que só uma CPI
pode fazer, Senador Zambiasi, porque pode quebrar
sigilo fiscal, bancário, telefônico dos envolvidos, para
identificar as teias, os pilares dessa organização criminosa que funciona aqui no Senado e que é preciso
desbaratar. Medidas paliativas, medidas de pouca intensidade não vão resolver; duas, três semanas depois,
estaremos no limbo novamente. Portanto, conclamo e
peço o apoio de V. Exª, da bancada do Rio Grande do
Sul, de todas as bancadas, para que possamos, quem
sabe, se não a unanimidade, a maioria, dizer para o País
e para nós mesmos: vamos investigar isso a fundo, tirar
todas as consequências desses fatos e, depois disso,
implementar as medidas saneadoras, que ajudarão o
Senado a recuperar a sua credibilidade e o seu papel
na política brasileira. Saúdo V. Exª e o conclamo, Senador Zambiasi, e todos os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras, a que façamos esse mutirão da faxina e da
limpeza. Só uma CPI pode realizar esse papel, dada a
gravidade, a extensão e os contornos que essa situação tomou. Portanto, o convite está feito. Esperamos,
na próxima semana, ter o número mínimo de 28 assinaturas, para que essa providência seja adotada no
Senado Federal. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Obrigado, Senador José Nery. É uma iniciativa que deve ser
tratada entre as Bancadas e esta será seguramente
tratada junto conosco.
Para encerrar, Senador Mão Santa, e para mostrar que também ocorrem fatos positivos aqui nesta
Casa, li hoje e vi que a Casa, apesar de tudo anda,
apesar de tudo trabalha, Senador Cristovam Buarque,
ela produz.
O Senado votou, esta semana, a lei que facilita
o melhor andamento da Lei do Divórcio, que permite,
assim, que essas questões, que envolvem a individualidade de cidadãos e cidadãs, possam ser resolvidas
de forma menos traumática. Acho que é um fato também que deve ser registrado.
E, por outro lado, também registrar que a Comissão de Educação aprovou, conforme compromisso
assumido com todos os órgãos do esporte do governo a lei contra a violência no esporte, a violência nos
Estados.
A Comissão de Educação votou, nesta terça-feira
pela manhã, uma matéria prioritária, tive o privilégio
de ser o relator dessa lei. E um dos aspectos, Senador
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Mão Santa, importantes que a lei aborda é exatamente a regulamentação das torcidas organizadas. Há um
movimento inclusive que chega ao extremo de querer
proibir, num clássico, que a torcida adversária esteja
presente, que em cada estádio de futebol compareça
apenas a torcida do clube com o mando de campo. Mas
entendo que a partir dessa lei, a partir da regulamentação contra a violência no esporte, Senador Mão Santa,
esse problema criará uma conscientização melhor. Os
clubes, os estádios, terão de ter câmeras com aproximação, com zoom, que identifiquem os baderneiros.
As torcidas organizadas deverão estar registradas e
identificado os seus membros com nome, endereço,
telefone, carteira de identidade tudo que identifique o
cidadão. Portanto, quando ocorrer um fato envolvendo
alguém dessas torcidas haverá uma punição ao elemento e aos responsáveis pela torcida organizada,
que se registrará como entidade. Então, acredito que
foi um passo realmente muito importante no sentido
de consolidarmos a posição do Brasil rumo à Copa de
2014, nós que somos o País do futebol.
Por último, quero celebrar a presença do Presidente Lula, amanhã em Porto Alegre. Ele estará na
cerimônia de implantação dos Territórios de Paz da
Vila Bom Jesus. É um projeto extremamente importante do Ministério da Justiça. O Ministro Tarso Genro
já está lá. O projeto leva às comunidades periféricas
a presença do Estado. É a presença do Estado e não
a presença da polícia. O Estado estará presente através de ações de proteção, às mães, aos jovens, contra
violência. É um projeto extremamente bonito que começa a acontecer em todo o Brasil. Quero registrá-lo
aqui com toda a alegria.
O Presidente Lula está no 10º Fórum Internacional do Software Livre no centro de eventos da Pontifícia Universidade Católica. É o 10º Fórum, pioneiro em
Porto Alegre, sempre lá na PUC. Amanhã, 5.306 participantes de dez países, entre eles Jon Maddog Hall,
presidente e fundador da Linux Internacional.
Quer dizer, é um fato realmente relevante ...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – ... para
o mundo da informática. E por ultimo também o Presidente Lula inaugura o novo parque gráfico do grupo RBS em Porto Alegre. Então Porto Alegre recebe
com muita alegria a presença do nosso Presidente
da República.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Zambiasi, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Nery.
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Durante o discurso do Sr. Sérgio Zambiasi, o Sr. José Nery, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Este foi o Senador Zambiasi que mostrou seu constrangimento pelo seu nome envolvido em ato secreto,
mas ele, sobretudo, traduziu a confiança que tem na
Mesa Diretora. E, Senador Zambiasi, o Partido de V.
Exª, o PTB, faz parte da Mesa Diretora. Nós fomos
eleitos, merecemos a confiança e a credibilidade não
só dos nossos eleitores como dos Senadores.
Eu, por exemplo, no dia em que meu nome foi
submetido tinha 74 Senadores, 71 acharam que eu
deveria participar da administração. E o PTB está bem
representado, João Vicente Claudino, um jovem empresário, ....e de pureza. Eu tive o privilégio, quando
governei o Estado do Piauí, ele foi secretário de indústria e comércio, e não conheço pessoa que tenha
tanto zelo com a coisa pública. Então nós haveremos
de colocar este Senado no rumo correto e na expectativa que a Nação tem.
Com a palavra o Senador que está inscrito Mozarildo Cavalcanti, que representa o PTB. Depois vem
o Cristovam e depois todos os inscritos.
Senador Mozarildo e, depois, segundo o Secretário Executivo João Pedro, é o Cristovam, que tinha
permutado, depois tem liderança tem o Augusto Botelho e eu vou ser o último. Todos nós vamos usar da
palavra.
Senador Augusto Botelho está aqui inscrito, mas
agora também é Roraima. O nosso Mozarildo fala por
Roraima, fala pelos médicos, que nós somos, e fala
pelos maçons do Brasil. Enfim, pela Amazônia toda.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, que com muito brilhantismo preside esta sessão neste momento, Srªs
e Srs. Senadores, Srs. telespectadores da TV Senado
e ouvintes da Rádio Senado, esses dias, efetivamente, o grande noticiário do Brasil tem se voltado para
os problemas do Senado, que são muitos e que nós
vamos enfrentar.
Não se enfrenta uma crise, seja individual,
seja numa família, seja num órgão público, sem a
coragem e a determinação de corrigir erros. E eu
tenho certeza que esses erros que existirem, ou
existem, serão corrigidos. É uma oportunidade de
ouro, já disse isso aqui num aparte, para que possamos efetivamente colocar o Senado no lugar que
sempre esteve, de coerência e de importância para
a República do Brasil.
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Mas, Sr. Presidente, já que estamos falando em
obras superfaturadas, em transparência, em adequação de medidas, eu quero falar hoje de uma obra que
vinha me chamando atenção há vários dias, porque
eu faço um percurso, Senador Mão Santa, quando
venho para o Senado, que passa por trás do Palácio
do Planalto e vejo uma movimentação intensa, de um
lado e de outro, no Palácio do Planalto.
Depois, tive oportunidade de ler na imprensa
que se trata de uma reforma que está sendo feita no
Palácio do Planalto e aqui, no blog do Cláudio Humberto, diz:

Nesse manual editado pelo Governo Federal,
chamaram-me a atenção alguns pontos:

Palácio em Obras
Operários trabalham na construção da
futura garagem subterrânea do Palácio do
Planalto. Faz parte da primeira grande reforma
das instalações palacianas desde sua inauguração, há 59 anos.[Vejam bem, a primeira em
59 anos e em um momento de crise por que
o País atravessa.] O Presidente Lula passou a
despachar no Centro Cultural Banco do Brasil,
adaptado para as necessidades do governo.

Olhem só, é o Governo Federal que edita a norma. E como é a placa? Está aqui o modelo, colocado
de novo com a logomarca do Governo Federal. O que
diz a recomendação?

Procurei saber. O Banco do Brasil não é um banco
do Governo. É um banco estatal, mas que tem acionistas privados. Eu quis saber de que forma o Banco
do Brasil cedeu dependências do Banco para que o
Governo instalasse lá a Presidência da República. A
informação oral que tive é de que foi uma cessão não
onerosa. Quer dizer, o Governo não está pagando
nada. Significa que os acionistas privados e o Governo,
portanto, o povo que tem dinheiro no Banco do Brasil
está pagando para o Presidente da República ocupar
aquele espaço enquanto reforma o seu Palácio.
“A previsão é que em meados do próximo ano as
obras estejam concluídas”.
Sr. Presidente, como se diz no popular, “arrodeei”
todo o contexto do Palácio do Planalto, onde está sendo executada a obra para ver aquela placa que é exigida pelo Governo Federal, informando que obra está
sendo feita, qual é o valor da obra, qual é a fonte do
recurso. Não encontrei, Senador Nery. Não encontrei!
Fiquei pensando: é uma obra secreta? Será que é um
segredo de Estado? Só pode ser. Só encontrei a placa
da construtora: Porto Belo.
Intriguei-me, porque acho que qualquer cidadão
brasileiro tem o direito e o dever de saber com que o
seu dinheiro é gasto. Depois, fui ver, Senador Mão Santa, um manual, publicado pelo Governo do Presidente
Lula. Está aqui a famosa logomarca de seu Governo:
“Brasil, um País de todos.” Não sei quais todos, mas
está dito que é de todos.

As placas serão afixados pelo agente
promotor em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento
ou voltados para a via que favoreça a melhor
visualização. Recomendamos que as placas
sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão
das cores, durante o período de execução
das obras.

Padrão geral das placas – Quadrante
superior.
Lado esquerdo
Altura: Deve ser igual a 4/5 da altura total da placa.
Largura: Equivalente à metade da largura
total da placa (incluindo metade da borda de
separação das caixas).
Fundo: cor amarela.
Fonte para o título: Humanist 777/caixa
alta [aí tem umas palavras que eu não domino,
porque deve ser coisa de Internet.]
Fonte para subtítulo: [Também em inglês,
que diz que pode ser substituída[...]
Entrelinha: o entrelinhamento será sempre igual a 100% do corpo da letra. Exemplo:
corpo 60/60.
Entreletra: o espaçamento entreletras
é –10.
Cor para as fontes: verde – escala Pantone 357 U.
Lembrando que o subtítulo não muda.
Será sempre: “Aqui tem investimento do Governo Federal.”
Olha, Senador Nery: Aqui tem investimento do
Governo Federal! E o Manual dá um exemplo de placa:
“Construção do trecho Tucano‑Ibó” E embaixo: “Aqui
tem investimento do Governo Federal.”
O que diz na placa:
Valor total da obra: tantos milhões.
Comunidade: aqui, no exemplo, é Nazaré.
Município: Santo Antônio do Piauí, do Senador
Mão Santa.
Objeto: Eletrificação rural.
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Agentes participantes: Governo Federal, Governo
do Estado do Piauí, e Cepisa.
Início da obra
Término da obra.
Vejam bem, quero salientar aqui: o valor total da
obra é o primeiro item.
Tive o cuidado, Senador Nery, de mandar tirar
fotos ao redor do Palácio do Planalto. Vinte e cinco
fotos documentadas ontem, porque foi o dia que me
chamou a atenção no blog.
Portanto, está documentado. Se aparecer uma
placa amanhã, vou ficar muito feliz. Porque não tem
a placa.
E aí eu fui procurar, botei meu pessoal para pesquisar e consegui descobrir. A obra foi licitada pelo Ministério do Exército. Portanto, já me deixa mais tranqüilo,
porque, pelo menos, a licitação deve ter sido séria. Eu
creio que tenha sido séria. Sabe qual o valor da obra,
Senador Nery? Setenta e oito milhões e oitocentos mil.
Setenta e oito milhões e oitocentos mil para reformar,
segundo está dito aqui, a garagem do Presidente Lula.
Sabe quanto, com esse valor, daria para construir de
casas populares do projeto que ele lançou “Minha Casa,
Minha Vida”? Mil e trezentas casas populares.
Eu fico me perguntando: onde está a coerência
entre o discurso do Presidente Lula e a prática? Aqui
eu encontro, pelo menos, algumas ilicitudes, Senador Mão Santa: a ausência da placa com o valor da
obra. Portanto, a transparência de que tanto gosta o
Presidente Lula de falar não teve nesse caso. O valor
da obra eu não discuto porque não sou especialista,
mas é muito dinheiro para um tempo de crise. E, no
momento em que ele quer construir casas populares,
daria para construir 1.300 casas populares.
E aí eu pergunto: nós vamos também... Eu não
vi isso na imprensa! Essa coisa parece realmente desinteressante. Setenta e oito milhões de reais gastos
numa obra que, se era necessária, pelo menos não
era oportuna para este momento. Não era oportuna.
Porque aprendi, desde pequeno, com meu pai que,
na hora que o dinheiro aperta, você corta o supérfluo,
você corta o que é desnecessário.
Então, isso eu faço na minha família também.
Quando não tem dinheiro para jantar fora, a gente janta em casa mesmo um sanduichezinho. Agora, se é
num momento em que é preciso gerar emprego, será
que é fazendo uma garagem a esse preço no Palácio
do Presidente? Eu acho que é um mau exemplo para
o momento. Realmente, eu fico estarrecido. Não en-
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tendo. Se havia tanta necessidade – e creio que pode
ser que realmente tenha...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Qual o valor da recuperação?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Setenta e oito milhões e oitocentos mil reais..
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com R$20 milhões, ele terminaria o Porto do Piauí.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Veja bem: o Porto do Piauí com R$20 milhões e, com
esse valor – repito –, 1.300 casas populares. E tanta
gente está sem casa neste Brasil.
Então, eu quero deixar aqui, Senador Mão Santa,
este registro, pedindo a V. Exª a transcrição desses documentos, tanto do valor da obra, do empenho, como
da matéria publicada. Logicamente, as fotografias não
podem ser publicadas, mas estão à disposição. Aliás,
qualquer cidadão que passa ali ao redor do Palácio
do Planalto pode ver – e também as páginas do manual visual das placas de obras editadas pelo próprio
Governo Federal.
Eu entendo que um pai tem que dar exemplo para
os filhos e para a sua família, assim como um Presidente tem que dar exemplo para toda a administração
do País. E não é assim, com certeza, gastando esse
dinheiro neste momento, indo para um prédio do Banco do Brasil, que não é dele, que não é do Presidente
da República, não é do Governo, é um banco estatal,
mas que tem acionistas privados – os acionistas que
não são privados é o povo brasileiro –, sem pagar um
tostão. Quer dizer, o Banco arca com o prejuízo de
acomodar o Presidente da República. E fiquei sabendo, inclusive, que o Governador do Distrito Federal
ofereceu também, graciosamente, de maneira gratuita,
o Palácio do Buriti para acolher o Presidente durante
esse período. Então, quero registrar isso.
E quero dizer que isto aqui significa fazer uma
oposição tranquila, consciente. Eu não estou chamando
aqui o Presidente Lula por nenhum adjetivo pejorativo,
mas estou achando, pelo menos, que ele não está sendo transparente, coerente e agindo de maneira a dar
exemplo para o resto da administração do País.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Estava inscrito aqui o Senador Cristovam. Cadê Cristovam Buarque? (Pausa.)
Não está.
Então, Augusto Botelho. O único que está presente
é o Senador Augusto Botelho, está? (Pausa.)
Cristovam também não está.
Então, José Nery é convidado para usar da palavra como Líder. Eu convidaria...
Está vindo, agora, o Augusto. O José Nery foi
chamado, se entenda aí com ele. Chegou aí.
José Nery, cavalheirescamente, cede ao Augusto
Botelho, que vai viajar. Estava na vez o Cristovam, que
não está no salão.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/ PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Desculpe-me, Sr. Presidente. Ilustre Senador José
Nery, desculpe-me também.
É que este mês, agora, está fazendo um ano da
Lei Seca, e eu gostaria de trazer alguns dados porque
sou favorável à Lei Seca. A Lei Seca, para mim, parece
até uma lei do SUS. Eu fico brigando por ela porque ela
melhorou, realmente, muita coisa neste País. Basta só
dizer que, entre junho de 2007 e junho de 2008, e de
2008 para cá, morreram menos 796 pessoas. Nunca,
no Brasil, houve um ano em que morressem tantas
pessoas no trânsito e no outro ano morressem menos;
sempre aumentava. Então, se morresse o mesmo número de pessoas em acidentes, seriam salvas 796 vidas. Para mim, se a Lei Seca salvasse uma vida seria
uma ótima lei. Mas, se ela está salvando esse tanto
de vidas, é muito melhor ainda.
Em São Paulo, que é um Estado mais organizado,
o total de acidentes, entre colisões, queda de motos
e atropelamentos, nesse mesmo período de junho de
2008 a junho deste ano e com junho de 2007 até junho
de 2008, foi de 75.175; uma diminuição de 17.566.
O Estado de São Paulo fez o cálculo do custo
de economia em dinheiro de gasto hospitalar. O que
representa isso? R$17 milhões. Dá para construir um
hospital, um hospital pequeno dá. Então, a Lei Seca
tem que ser louvada por este País, tem que ser louvada e respeitada pelas pessoas. É claro que o cidadão
tem o direito de não fazer o teste. É um direito que a
Constituição dá ao cidadão o de não produzir provas
contra si mesmo. Mas acho que todos deveriam se
submeter ao teste quando fosse solicitado.
No início do trabalho, de cada seis testes que a
Polícia Rodoviária fazia um teste dava positivo. Então,
está havendo uma conscientização das pessoas, porque, agora, só em cada 40 testes é que dá um positivo.
Então, isso é mudança de comportamento, mudança
na educação.
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Dizem que as leis não pegam, que as pessoas
não as respeitam, que não adianta fazer lei, mas essa
é uma lei que vale a pena.
Dou um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
que é médico também e tem um sentimento parecido
com o meu em relação à vida.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Relutei muito em fazer este aparte, dado o tempo de que
V. Exª dispõe, mas não poderia ficar silente. Primeiro,
acho que a propaganda da bebida no Brasil ainda é
muito forte. Enquanto, por exemplo, a propaganda do
cigarro diminuiu, inclusive com fotos horríveis no maço
de cada carteira, não se esclarece a população sobre
os malefícios do álcool. Não sou nenhum carola, não.
Gosto da minha cerveja, gosto do meu vinho, mas
tenho a consciência também, como médico, de que
beber faz mal. É preciso dizer isso à criança, ao adolescente, e, principalmente, conscientizá-los. Eu estava
relatando um projeto aqui. Acho que as indústrias de
bebidas deviam colaborar com isso. Não basta colocar
aquele negócio: “Se beber, não dirija” ou “Beba moderadamente”. O que significa “moderadamente”? O
que é moderado para mim pode não ser para o outro.
Tem de dizer “não pode ingerir tanto de álcool” ou “não
ingira nenhum”, melhor ainda. “Se beber, não dirija” é
muito pouco. Acho que realmente tem de se fazer uma
fiscalização rigorosa e a punição tem de ser até maior,
porque, como V. Exª colocou, a economia que se faz
não é de dinheiro, não, mas de vidas e, geralmente, de
vidas de jovens. Este País perde muitos jovens. Quando
não morrem, ficam aí paraplégicos ou tetraplégicos e
o resto da vida impedidos de ser úteis ao País.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª entrou justamente no ponto que eu ia dizer. Aqui, estou falando
só de 796 mortes. Quantas pessoas deixaram de ficar
paralíticas? Quantas deixaram de perder membros,
perder a visão? Quantos deixaram de ficar tetraplégicas? Disso não foi feito um levantamento. Mas, se
estudarmos e fizermos comparação, haverá só vantagens. Por isso, pedi para falar rápido neste momento,
porque eu não poderia deixar passar isso em branco.
Para mim, é muito importante.
Na minha cidade, que é pequena, deixaram de
morrer 16 pessoas neste período. É muita gente – 796
é a população de uma vila de Boa Vista. É como se,
todo ano, morresse uma vila daquela de acidente. É
coisa muito violenta.
E o pior é que esse acidente atinge as pessoas
principalmente entre 17 e 30 e poucos anos, 40 anos.
Por isso, pedi este minuto, Senadores José Nery e Mão
Santa, para louvar a Lei Seca.
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Acho que o Ministério da Saúde acertou. O Ministro Temporão acertou uma bola dentro com isso,
as Casas também que apóiam e todo mundo que tem
apoiado. Parabenizo a Polícia Rodoviária Federal pelo
desempenho que está tendo em seu trabalho. Ela já fez
mais de 300 mil testes de bafômetro. No meu Estado
também, o Governo comprou mais 100 bafômetros.
Espero que, no ano que vem, eu venha dizer – porque o ideal seria que houvesse morte zero em trânsito,
embora seja impossível estatisticamente – que deixaram de morrer mais 50 pessoas até ficar numa morte
bem pequena em Roraima em relação ao trânsito.
Muito obrigado, Senador Nery, pela sua gentileza, e Senador Mão Santa também. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal e ao Ministério da Saúde pela
sua lei.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Queremos parabenizá-lo por sua capacidade sintética.
O orador presente é José Nery. Convido Mozarildo para presidir, porque, depois de José Nery, quero usar da palavra. Está inscrito também o Senador
Cristóvão Colombo – Cristovam Buarque. Cristóvão
Colombo descobriu a América; e ele, a educação –
daí a confusão.
José Nery é Líder do PSOL e representa aqui o
Estado do Pará. Ele nos traz a saudade daquela mulher gigante, a Professora Heloísa Helena.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srs. Senadores, no dia de
hoje, eu não poderia falar de outro tema que não fosse
a prolongada crise que vive o Senado Federal.
Creio que o momento continua muito grave, porque as denúncias envolvendo membros desta Casa,
envolvendo pessoas com parentesco com membros
desta Casa continuam nas páginas dos jornais, e isso
está a nos exigir uma tomada de posição que implique
verdadeiramente a busca da verdade e da justiça sobre fatos que enlameiam a história desta Instituição;
por isso cremos que chegou a hora de uma decisão
da qual o Senado não pode se omitir.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje o jornal O
Estado de S. Paulo traz a manchete: “Neto de Sarney
agencia crédito para funcionários do Senado”.
Não dá para explicar o inexplicável. As retóricas, as notas não dão conta de rebater a gravidade
dos fatos.
Não sabemos quais serão as manchetes da sexta,
do sábado, do domingo, da segunda-feira da semana
que vem, porque é uma infinidade de ilegalidades que
parecem não ter fim. Conscientes de que nós possuímos um instrumento fundamental para realizar toda a
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investigação sobre todos os fatos denunciados no último
período, especialmente os contratos de prestação de
serviço e contratação de mão de obra especializada,
que empresas empregam mais de 3,5 mil trabalhadores aqui no Senado.
Quanto à situação dos empréstimos consignados,
já resta em andamento aquela investigação pela Polícia
Federal em relação ao ex-Diretor Carlos Zoghbi, que,
em um primeiro momento, fez uma afirmação envolvendo diretamente o Diretor Agaciel Maia, e, depois,
voltou atrás em suas declarações.
Agora, de forma mais insistente, nos últimos dias,
os chamados atos secretos, atos não publicados. Foram identificados, na comissão de sindicância, 663
atos assim denominados. E na rasteira desses atos,
como pudemos perceber, envolveram indevidamente
o nome de vários Senadores que não sabiam, que não
tinham responsabilidade – porque tem uma Mesa Diretora, uma direção administrativa no Senado, tem um
Diretor-Geral, um Diretor Adjunto e, somando àquelas
diretorias, cargos comissionados com aquele patamar
salarial, existiam 181 pessoas com esta identificação
de diretores. Todos esses fatos parecem não ser suficientes para fazer com que os membros da Casa tomem para si a responsabilidade de examinar de forma
mais profunda todos esses fatos, todas essas denúncias e fazer aqui o processo de investigação, que creio
a sociedade brasileira exige. Só vejo a possibilidade
de passar a limpo essas denúncias que envolvem o
Senado Federal se formos capazes de instalar uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 11
Senadores titulares e sete suplentes, para investigar
toda a extensão dessas denúncias, tentando identificar
os envolvidos, sejam eles funcionários ou Senadores.
E, a partir daí, evidentemente, sugerir um conjunto de
medidas para a punição dos responsáveis pelos atos
ilícitos e criminosos.
Portanto, espero que a visita de todos os nossos
Pares aos seus Estados, o contato com a população,
possa significar um importante momento para avaliação
do que devemos fazer aqui. É bom perguntar à sociedade brasileira, perguntar a cada pessoa, a cada brasileiro que mora na cidade, que mora nos campos, nos
lugares mais próximos de Brasília, nos mais distantes,
o que acham de o Senado Federal, pela maioria dos
seus membros ou pelo menos por um terço de seus
membros, 28 membros, reunir um número suficiente
de assinaturas para requerer à Mesa a instalação da
CPI, instalar a CPI, realizar seu trabalho, ouvir todos
que são denunciados como partícipes colaboradores
de crimes e, a partir daí, começarmos uma faxina ética,
administrativa, política, funcional, que o Senado está a
exigir, para esta Casa se reencontrar com os princípios

27382

Sexta-feira 26

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

expressos na Constituição brasileira, da moralidade, da
impessoalidade, da publicidade de seus atos.
Creio que chegou o momento adequado; temos
a responsabilidade de fazer agora ou apenas retardar
por mais alguns dias, alguns meses (quem sabe, anos),
a tarefa de que podíamos nos desincumbir neste momento com eficiência, com vontade, com determinação,
com conhecimento.
É triste a omissão se ela vier a existir, porque não
posso julgar, Senador Mozarildo, se teremos omissão
com relação à investigação profunda desses fatos. Mas
a verdade é que ontem apresentamos um requerimento que está à disposição para receber as assinaturas
dos que considerarem que chegou o momento de nos
encontrarmos com a busca da verdade. Não se trata
de ser contra esse ou aquele Senador, contra esse
ou aquele funcionário; trata-se de cumprir com responsabilidade e compromisso com o País as tarefas,
a missão constitucional de aqui respeitar a Constituição que juramos defender, especialmente com relação
aos atos do Estado brasileiro, especialmente de suas
instituições e com relação à publicidade, à impessoalidade, à moralidade dos atos públicos, da ação do
Estado brasileiro, seja no Executivo, no Legislativo ou
no Judiciário.
Portanto, espero que a minha fala não seja um
clamor no deserto; que esta opinião, esta atitude possa encontrar eco por parte de todos os meus Pares,
com todo o respeito pela opinião, pela visão de cada
um. Insisto que ou fazemos o nosso papel com o radicalismo que o momento exige, ou a história cobrará
muito alto pela nossa eventual omissão na apuração
de todos esses fatos.
É claro que algum tipo de apuração vem sendo
feito, porém absolutamente insuficiente para a gravidade
do problema, porque sindicância, Presidente Mozarildo, não tem o poder de quebrar sigilo fiscal, bancário
e telefônico dos acusados em eventuais crimes, para
que possamos desvendar todos os pilares dessa organização criminosa que aqui plantou os seus tentáculos
há algum tempo e que precisam ser desmantelados.
Só uma atitude firme, corajosa e decidida pode nos tirar do limbo, pode nos tirar desse foco. Porque o País
olha para o Senado e identifica esta como a Casa em
que estão presentes, são visíveis e transparentes, hoje,
casos graves de corrupção.
A corrupção é o maior, eu diria, um dos maiores
males do País porque ela nega, pela subtração de
indivíduos, de pessoas inescrupulosas, os recursos
que podem garantir a sobrevivência digna das pessoas para ter salário, ter emprego, ter casa, educação,
saúde de qualidade, reforma agrária, respeito aos mais
elementares direitos previstos na nossa Constituição,
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nas leis brasileiras, na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Portanto, a corrupção precisa ser combatida e
enfrentada onde ela estiver. E se hoje há fatos que
demonstram estar aqui, bem pertinho da gente, nós
temos a tarefa, a obrigação, de nos colocarmos diante
dessas mazelas.
E aquele temor manifestado por alguns de nossos Colegas de que fazer CPI no Senado é nos expor
cada vez mais, eu diria que esse temor será diminuído
se observarmos que essa atitude contará com o apoio
do povo brasileiro e engrandecerá esta Casa; é uma
atitude que pode reformular o conceito da população
brasileira em relação àquilo que ela está acompanhando
e percebendo nesta Casa. Não tenho a CPI como uma
panaceia, de que ela vai resolver todos os problemas,
mas no quesito investigação para chegar à identificação de todos os fatos, de todos os crimes e de todos
os responsáveis e das ilegalidades aqui cometidas,
eu não tenho dúvida de que a CPI é um dos remédios
que nós precisamos adotar para tirar o Senado desta
triste situação em que se encontra. Ou fazemos a CPI
ou nós poderemos pagar um preço muito alto por não
fazermos o nosso dever.
E dizer isso não representa nenhuma cobrança
exagerada, nenhuma indelicadeza com cada um dos
meus colegas, dos meus pares aqui. Representa, sim,
o sentimento de quem compreende que teremos, precisamos da determinação para agir.
Queria, Sr. Presidente, pedir informações a V. Exª,
Senador Mozarildo, que está presidindo. É ao senhor
que tenho que me dirigir porque o senhor pode solicitar à Secretaria da Mesa essa informação. Queria saber informações sobre a recomposição do Conselho
de Ética da Casa, que está desativado, não está em
funcionamento. Gostaria de obter informação sobre
quais partidos já fizeram indicação de seus membros
para compor o Conselho de Ética da Casa, porque
os fatos aqui elencados nos dizem que, muito provavelmente, o Conselho de Ética precisará ser acionado para investigar condutas que, a nosso ver, ferem
a ética e o decoro parlamentar, muitas vezes não só
pelo provável envolvimento com fatos delituosos, com
ilicitudes, mas também pela omissão em fazer o que
precisa ser feito.
Portanto, sei que, esse final de semana, o País
espera uma posição, a sociedade espera, e temos visto
isso, Sr. Presidente. Desde que apresentei o requerimento no dia de ontem, dezenas, centenas de brasileiros começam a se manifestar através de e-mails,
apoiando a ideia e pedindo esse nosso mutirão em prol
da investigação, porque, depois da investigação, nós
vamos colher os frutos dessa atitude, que é a possibi-
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lidade de fazermos aqui a reestruturação do Senado
Federal, a reforma administrativa, o reordenamento do
mecanismo de funcionamento interno para tornar cada
vez mais transparente toda a nossa atuação parlamentar e, assim, nos reencontrarmos com o País, que está
indignado, revoltado. Do cidadão comum aos editoriais
dos mais diversos jornais, aos colunistas de todos os
meios, de todos os jornais do País, sobretudo os que
são ligados à área política, nos últimos dias, não têm
se cansado de pedir, de alertar e de nos orientar um
caminho. Mas parece também que, nisso, nós não nos
colocamos à disposição para ouvi-los, para escutá-los.
E escutar significa atitude prática no enfrentamento
dos nossos problemas.
Portanto, Sr. Presidente Senador Mozarildo Cavalcanti, o requerimento está aqui, para cada um dos
senhores e senhoras. A apuração, com a profundidade
que a situação exige, depende de nós, e, se depende
de nós, nós precisamos fazê-la.
Fazê-la é um ato patriótico, é um ato de civismo,
é um ato de democracia, é um ato em busca da verdade e da justiça. Somente não será compreendida a
omissão que permita que esses fatos continuem se
reproduzindo nesta Casa ou em qualquer outra instituição pública do nosso País. Não à corrupção! Pela
punição...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela punição
de todos os envolvidos! Para haver punição, é preciso
investigação séria e comprometida. É preciso atitude,
e é o que nós esperamos de todos os nossos colegas,
de todos os que têm responsabilidade com o presente
e com o futuro do País.
A história não nos perdoará se nós não fizermos
dessa oportunidade o momento ideal para fazermos
a verdadeira “Operação Mãos Limpas” no Senado
Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Nery, quanto à indagação de V. Exª
sobre o Conselho de Ética, quero dizer que encaminharei à Mesa para que possa atender à solicitação
de V. Exª.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço, Senador Mozarildo, e aguardaria, se possível para o dia
de amanhã, que essa informação nos chegasse, para
termos a exata noção de como andam os encaminhamentos para a recomposição do Conselho de Ética da
Casa, que, muito provavelmente, deverá ser acionado
para tratar das condutas que, a meu ver, não se coadunam nem com a ética, nem como decoro.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. José Nery, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu
tenho insistido, aqui, muitas vezes, Senador José Nery,
Senador Mão Santa, bem antes de começar toda essa
crise, que nosso problema não é apenas de passagem,
de hora extra, não é isso. Há algo mais profundo na
crise que nós atravessamos. Há algo que marca mais
e impede mais o bom funcionamento.
Além dessa capa do problema ético, Senador Mozarildo – a quem eu peço que marque o tempo porque
eu não quero ultrapassá-lo, pois o Senador Mão Santa
quer falar ainda hoje –, nós temos uma engrenagem
que não funciona bem. Essa engrenagem, por exemplo – e eu fui alertado pelo Senador Sarney três anos
atrás –, decorre da forma como nós continuamos nos
relacionando com o povo, mesmo depois do surgimento da Internet, do telefone celular, dos blogs, dos sites,
do Twitter e de todas essas coisas.
Antigamente, a cada quatro anos, a gente ouvia
o povo. Agora, é a quatro minutos, no máximo. A gente
não se acostumou com isso ainda, como a imprensa
escrita também não se acostumou. Parte das investigações é feita apressadamente, com medo de ser
furada por um blog. Nós não nos acostumamos com
esse mundo tecnológico da comunicação instantânea.
Nós não estamos funcionando bem, na medida em que
ficamos aqui apenas dois, três dias por semana. Nós
não estamos funcionando bem por continuarmos num
ritmo muito lento na discussão dos nossos projetos.
E aí eu entro, Senador Mão Santa, no assunto.
É claro que melhoraria a nossa imagem se começássemos a discutir coisas como, por exemplo, esse
meu projeto de lei – que eu sei que pode não ser nem
correto do ponto de vista constitucional – de colocar
os filhos dos Parlamentares, Governadores, Prefeitos,
todos os eleitos em escolas públicas. O mais grave é
que, há dois anos, esse projeto está aí, e não se conseguiu ainda nenhum relator. Não se fez uma audiência
para ver se isso é ou não viável. Se fizéssemos uma
coisa dessas, daria outro salto no Senado.
Mas eu não vim falar disso. Eu vim falar, Senador Mozarildo, que estive hoje numa escola chamada
Padre Josimo, em Palmas, na qual qualquer Senador
gostaria de colocar seu filho – uma escola pública
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municipal. E fiz questão de anotar aqui algumas das
coisas sobre essa escola.
Senador Mão Santa, eu fui lá ver. Eu vi. Eu assisti.
Eu convivi com essas crianças hoje, pela manhã, em
Palmas. As crianças ficam na escola por nove horas, e
algumas chegam a ficar onze horas, quando você inclui
o treinamento na piscina, a dança, o xadrez, o inglês.
É uma escola para crianças pobres, de um bairro que
não tem nada de riqueza. Nove horas de atividades; às
vezes onze. É uma escola, Senador Mozarildo, onde há
dificuldade de o professor mandar as crianças para casa
porque elas não querem ir, de tão bem que lá estão.
É uma escola onde as crianças chegam cedo, tomam
café – e hoje eu tomei café com elas e vi a qualidade
–, almoçam, lancham depois. É uma escola onde elas
têm laboratório de matemática. E assisti a uma aula de
matemática nesse laboratório. E olhe que fui Professor
de matemática, formei-me em Engenharia, mas hoje
aprendi uma coisa lá naquela aula. Aprendi que o Teorema de Pitágoras não foi descoberto por Pitágoras,
mas por um dos discípulos dele. E que Pitágoras agarrava o nome de tudo o que os discípulos descobriam;
isso era praxe, segundo disse o Professor. Eles têm
laboratório de xadrez, de ciência. Assisti a uma aula
no laboratório de ciência. Eles têm aula de artes no
laboratório. Assisti ao coral, assisti a um show dessas
crianças. Eles têm laboratório de língua. Uma escola
pública, municipal, num prédio bonito! Fui ao laboratório de informática e vi as crianças entrando no Google, crianças de 11 anos, crianças de famílias pobres.
Por que Palmas pode ter isso numa escola municipal
e outras não podem ter no Brasil inteiro? Por que não
queremos ter filhos em escola pública, se as escolas
públicas podem ser dessa maneira? Vi um excelente consultório de dentista dentro da escola, Senador
Mão Santa. Vi uma enfermaria, vi um menino que, na
ginástica, teve uma pequena luxação e já estava uma
enfermeira cuidando disso. Vi uma escola que ganha
as competições contra todas as escolas particulares
da cidade, competições de ginástica, competições de
todos os tipos. Vi uma escola que está ansiosa pelo
Ideb, em vez de ter medo do Ideb. Vi uma escola que
tem uma excelente biblioteca e aulas de leitura na biblioteca. Uma escola pública municipal na Cidade de
Palmas, no Estado de Tocantins, a Escola Padre Josimo,
esse herói que foi assassinado anos atrás. Eu vi uma
escola cujo salário de ingresso é de R$2.180,00 para
o professor. Uma escola municipal. Ou seja, é possível.
Eu vi a escola, essa escola em que a classe média e
a classe alta disputam para entrar nela; querem colocar seus filhos lá, e não porque é grátis, porque eles
podem pagar; é porque ela é boa.
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O Prefeito dessa cidade de Palmas, Raul Filho
– e há mais de uma escola como essa em Palmas –,
tem como plano concluir o ingresso dos 30 mil alunos
até o final do mandato dele em escolas desse tipo.
Por que o Prefeito Raul Filho, a Vice-Prefeita Edna, o
Secretário Danilo Souza conseguem fazer isso e outros não conseguem? Eu queria sugerir aqui que nos
fizéssemos visitas.
Senador Mão Santa, eu fui ao Piauí ver uma escola particular que o senhor sugeriu, a escola Dom
Barreto, que tirou primeiro lugar no Ideb. Eu agora
queria convidá-lo para ir a Palmas visitar essa escola, para que o senhor seja um dos defensores, aqui
nesta Casa, de que filhos de pessoas eleitas têm que
estudar na escola dos filhos dos seus eleitores, que
é a escola pública. E olhe que o meu projeto de lei dá
sete anos de carência para que essa lei entre em vigor. Sete anos são suficientes para fazermos isso nas
escolas públicas do Brasil.
Um Prefeito consegue fazer. Se o Prefeito Raul
Filho consegue fazer, com dinheiro do Município, por
que outros não conseguem? E por que a gente não
conseguiria, se o Governo Federal decidisse, de fato,
trabalhar nesse sentido?
O que ele teve de fazer? Reduzir os gastos intermediários. O prédio da Secretaria de Educação,
como me disseram – não fui lá –, é de péssima qualidade, porque o dinheiro vai para a escola e não para
a Secretaria. Os funcionários vão para a escola e não
para a Secretaria. Cancelam-se os trabalhos que são
feitos na intermediação, e concentram-se os recursos
nas atividades-fim.
Vi, inclusive, uma coisa que pode parecer que
não é importante, mas é fundamental. Vi os banheiros limpos que há nessa escola, Senador Mão Santa.
Não é banheiro só para fazer as necessidades, mas
com chuveiro mesmo, para que as crianças vão ao
chuveiro porque em casa não há; vão ao chuveiro
porque fazem ginástica; vão ao chuveiro porque isso
dá autoestima.
Eu não vi, mas me disseram lá que as reuniões
de pais conseguem juntar 500 pais querendo saber
como estão os filhos. E o meu projeto de lei que diz
que os pais do Bolsa-Família deverão ir uma vez por
mês à escola para receber o benefício está suspenso;
não se quer votá-lo.
Isso está dificultando a nossa situação tanto quanto a crise ética. A crise ética aparece para as pessoas
em casa ao lerem o jornal, mas vocês não estão percebendo essa crise que não é ética, essa crise que é
estrutural, essa crise que é da falta de sintonia nossa
com a revolução de que o Brasil está precisando. Há
um Brasil velho querendo morrer, precisando ser en-
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terrado: o Brasil da concentração da renda, o Brasil da
prioridade à indústria, o Brasil da destruição ecológica;
e há um Brasil novo querendo nascer: o da distribuição da renda, o da economia do conhecimento, o da
proteção ecológica.
Há uma revolução precisando ser feita neste País,
e o Senado calado diante disso. Em parte, porque estamos perdidos na nossa crise interna. E aí fechamos
os olhos à crise do Brasil inteiro. Em parte, porque não
enfrentamos como deveríamos nossa crise da superfície visível, dessa podridão, dessa lama que precisa
de creolina. Mas não estamos vendo a engrenagem
enferrujada precisando de lubrificantes.
Vou terminar aqui. Eu queria os dez minutos
quase cravados talvez – ou mais – para dizer: vamos
visitar escolas como essa, porque não é a única. Foz
do Iguaçu tem escolas desse tipo. Outras cidades têm
escolas desse tipo. Campinas já tem escolas desse tipo.
Vamos visitá-las. Vamos perceber que é possível ter
escola pública de qualidade tanto quanto as melhores
escolas particulares e vamos aprovar nosso projeto de
dizer: filho de eleito tem de estudar na escola do filho
do eleitor. O filho do patrão tem de estudar na escola
do filho do seu trabalhador; o filho do rico, na escola do
filho do pobre. Essa é a revolução possível. E, no dia
em que a gente fizer essa, garanto como até mesmo
essa crise moral diminuirá. A crise moral é mais imediata, mas a outra é mais necessária ainda.
Fica aqui meu convite, Senador Mão Santa, de
visitarmos escolas como essas – públicas, mas capazes de atender às crianças com a melhor qualidade
– e meu pedido de que ajude a aprovar o projeto de
lei que faz com que a escola do eleitor seja a mesma
escola do eleito.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agradeço ao Senador Cristovam Buarque e
convido, para fazer uso da palavra, o Senador Mão
Santa, do PMDB do Piauí.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mozarildo, que preside esta reunião, Parlamentares
presentes, brasileiras e brasileiros aqui presentes e que
nos assistem pelo sistema de comunicação do Senado,
por isso essa campanha contra o Senado.
V. Exª foi de uma felicidade extraordinária. Essa
imprensa paga não leva a verdade. Um jornal e um
jornalista só valem pela verdade que dizem. Se eles
não levam a verdade, Cristovam, nem o jornalista nem
o jornal de nada servem. Daí o Cristo, que quando
falava, dizia: “Eu sou a verdade, o caminho e a vida”.
Daí o Cristo, que quando falava, dizia: “De verdade em
verdade eu vos digo”.
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Mozarildo, V. Exª trouxe um tema interessante.
Cristovam Buarque, nós fomos governadores: 78 milhões uma reforma, que não era prioridade, que não
era necessária.
Eu visitei lá. Eu votei, em 94, no Presidente. Então,
fui lá, no tempo de José Dirceu, audiência normal. Me
deram até para indicar o chefe da Cepisa do Piauí. E
a Funasa. Era tanta roubalheira que eu tive que instigar, cutucar o cão com vara curta. Chamei daqui José
Dirceu, José Maligno, para ele se enfurecer e tirar o
que eu tinha nomeado, para eu me livrar do pecado
da roubalheira da Gautama que os aloprados do Piauí
fazem. Mas 78 milhões é muito dinheiro, Cristovam.
Fui Prefeito e Governador. Setenta e oito milhões é
muito dinheiro! Com 20 milhões, ele terminava o modelo
reduzido: o porto, do Estado do Piauí, de Luís Corrêa,
iniciado por Epitácio Pessoa. E o preço da casa, V. Exª
disse que são 60 mil? Luiz Inácio, os aloprados estão
lhe enganando. Casa popular eu fiz 40 mil no Estado
do Piauí. Quarenta mil! E para ver o que significa isso
matematicamente – aquela que V. Exª, Luiz Inácio,
aprendeu no Senai, aritmética do Trajano, elementar.
Instruído, ele teve a felicidade de estudar no Senai,
escolas-padrão, principalmente de São Paulo. Então,
eu queria dizer que a fazemos por seis mil. Então, não
dava 1300 casas, de acordo com V. Exª, a 60 mil. Dava
era 13 mil casas populares, Luiz Inácio. Os aloprados
estão lhe enganando. Isso fizemos.
Fizemos 40 mil casas em conjunto no Estado
do Piauí. Isso, no Piauí, que é 1,5% da população do
Brasil, tem três milhões de habitantes. É também uma
matemática elementar do Trajano, que lá todo aluno
do Senai sabe.
Então, nas devidas proporções matemáticas, seu
programa tinha que ter 2,5 milhões de casas, e o preço
pode reduzir dez vezes menos. Mozarildo, V. Exª fez um
gol extraordinário: 13 mil casas. Desnecessário, estivemos lá. O Palácio, plenamente utilizável, funcional.
Tivemos lá, como Governador recente que fomos,
e agora como Senador, que nós votamos em Luiz Inácio em 1994. Tivemos lá várias vezes.
Queria dizer o seguinte. Tem que falar mesmo do
Senado, tem que falar, tem que falar. Por quê? Porque
quem paga a conta é o Executivo dessa imprensa que
está aí. Atentai bem! E quem paga mesmo é a Petrobras, que nós sabemos, ô Cristovam, que a Petrobras
é isso. Desde a nossa infância – isso estudávamos no
Monteiro Lobato –, ele já falava que a riqueza era o
petróleo, as invenções... Monteiro Lobato. E o Getúlio:
o petróleo é nosso, Petrobras. E chegamos aonde estamos. Mas ele não é nosso, não.
Ô Cristovam, Cristovam, Cristovam, CPI já da
Petrobras. Que é uma grande empresa, que é uma
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grande riqueza todo mundo sabe. Quem não sabe o
valor da energia? Quem não sabe o valor do querosene, da gasolina, do óleo diesel, do gás butano? Agora,
Cristovam, V. Exª falou da nossa escola. Agora, aluno
nenhum, estudante nenhum, brasileiro nenhum, nem
que não tenha frequentado a escola não consegue
entender que, na Venezuela, um tanque de carro é
R$ 5,00. Brasileiros e brasileiras, um tanque de carro
é R$ 5,00. O Mozarildo é vizinho, o maior contrabando que existe é de combustível. O prefeito da cidade
próxima a Roraima, ô Cristovam, expediu um decreto:
só pode comprar 30 litros, tal a fila de carros do Brasil, de Roraima.
Aí, os meninos fazem o câmbio negro lá, comprando em garrafa, vendendo para ser mais de 30 litros.
Então, um tanque de gasolina, bem aí na Venezuela de Hugo Chávez, sai a R$5,00. Um botijão de
gás, que lá no meu Piauí é R$ 44,00, Luiz Inácio, lá
é R$5,00. E aí vai. E vamos dizer, mesmo nos países
que não têm nem produção grande de petróleo, quase
nada, como a Argentina.
Senador Mozarildo, sou um homem prático. Senador Cristovam, você vai em Buenos Aires, a gente
paga um táxi como se fosse um moto-táxi do Piauí.
Em Roraima, Senador Mozarildo, tem moto-táxi? Pois
no Piauí tem. A impressão é que você anda de táxi a
noite toda e vai pagar como se fosse o valor do mototáxi lá na minha Parnaíba.
Então, ninguém entende essas coisas. Como é o
preço? Mas começamos a entender, porque a corrupção, os aloprados e a roubalheira estão associados a
grandeza. A grandeza, a potencialidade, a riqueza da
Petrobras é enorme, mas muito maior é a sem-vergonhice, são os aloprados, é a indignidade e a vergonha
da corrupção. Por isso que queremos CPI já, para baixar
já a gasolina, para baixar já o querosene, para baixar
já o óleo diesel, para baixar já o gás de cozinha.
Então, este é o Senado que vai salvar. São aloprados? São. E falei aí, e a Líder saltou acolá, que eu
não devia, porque eu não estava profundo, eu estava
presidindo. E eu, presidindo, sou Senador e tenho direito. As coisas mudam mesmo. É como diz o filósofo
Descartes: “Penso, logo existo.” E eu penso.
Geraldo Mesquita me instigou. Ele estava falando
desta tribuna sobre um material que eu tinha recebido.
Vamos esclarecer. Primeiro, há poucos dias, li sobre
um aloprado da Bahia que tiveram de demitir. O orçamento era de R$30 milhões. Ele gastou R$151 milhões
em um ano, no ano eleitoral, para ganhar as eleições
na Bahia. Envergonhado – e ele era do PT –, tiveram
de mudá-lo porque o Tribunal de Contas... Como é que
tem um orçamento de R$30 milhões e um aloprado
do PT da Bahia gasta R$151 milhões? Então, é outra
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coisa que não se entende. Os ordenados dele estão
aqui. Correio Braziliense. Antigamente, a gente dizia
que jornal era do Rio e de São Paulo. Não. O Correio
Braziliense é um jornal bom, bom! Botou Brasília na
vanguarda. Correio Braziliense: “Os xeiques da Petrobras.” Venha cá, Zezinho, você sabe quem são os
xeiques? São aqueles milionários donos do petróleo
da Arábia Saudita, que têm 30 mulheres, são sultões e
têm dinheiro que não acaba mais. Está aqui, bota para
cá, rapaz, como é? Como se fosse o Mercadante, bem
grandão. Correio Braziliense, levando a verdade. Os
xeiques da Petrobras, primeira página.
Começa o artigo e vamos ser breves. O petróleo é nosso, e o alto salário deles. Está aqui tudo. De
verdade em verdade, eu vos digo. E tem e-mail, as
interpretações. Enfim, a verdade está no meio. Está
na Bíblia, em Salomão. A Ideli puxou? Não, vamos
analisar aqui. Os diretores – está aqui ‑, os aloprados
diretores, que trabalham normalmente, como todos os
diretores de tudo que existe. Eles ganham até R$80 mil
por mês! Os diretores! Olha, R$80 mil por mês! R$80
mil, os aloprados! Por isso que a sua gasolina é mais
cara, quase cem vezes do que a da Venezuela. O seu
gás de cozinha, o seu querosene e o seu óleo diesel
e o seu alimento, porque tudo precisa de transporte.
É por isso. Eles ganham até R$80 mil por mês! O serviço público, num bom senso, é limitado, e eu acho
alto. Vinte e sete mil reais que nós ganhamos, não é?
(Pausa.) Hein? Vinte e quatro mil. Não, mas já está...
Eles ganham R$80 mil, os aloprados, os xeiques, atentai bem. E os conselheiros? Os conselheiros ganham
10% do que eles ganham. Dez por cento!
Presidente Luiz Inácio, estão lhe enganando! Ó a
Aritmética do Trajano, aquela pequenininha, que todo
aluno do Senai sabe. São R$8 mil por mês.
Mas eu fui ver. Tu sabes quando esses aloprados trabalham? De quatro em quatro meses, eles vão
a uma sessão. Então, na realidade, no espírito da lei,
eles ganham... De quatro em quatro meses, eles vão
a uma sessão, dão umas opiniões, assinam, tomam
um cafezinho, uma coisa, batem um papo... De quatro
em quatro meses! Então, eles ganham, quatro meses,
quatro vezes oito, Luiz Inácio, R$32 mil, na prática, por
uma reunião do Conselho, que se reúne de quatro em
quatro meses. Então, é por isso que a gasolina é cara,
que o querosene é caro, que o gás é caro, que o óleo
diesel é caro e que o gás de cozinha é caro.
Atentai bem! Está tudo aqui, nas altas... E os aloprados, como o da Bahia, que eles mesmos tiraram
envergonhados, porque o Tribunal de Contas da União
foi em cima, o orçamento era de R$30 milhões, mas o
aloprado gastou R$151 milhões, R$121 milhões a mais,
justamente no ano eleitoral, para ganhar as eleições,
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para favorecer essas ONGs de apaniguados, que são
uma sem-vergonhice muito grande que o Mozarildo
denuncia desde o começo do seu mandato.
Então, essa é a verdade. Nós queremos, então,
dizer aqui... Está aqui a ata e o que estamos dizendo
é o seguinte... Estão aqui a ata e os nomes, os nomes
do Conselho. A Presidenta é a Dilma Vana Rousseff.
Como é que se consegue, Dilma, deixar esses aloprados ganharem R$80 mil por mês, fora carro, fora
apartamento, fora viagens, fora banquetes? É dinheiro! É dinheiro! Os aloprados... Estão aqui os valores.
Eles aumentaram. Cada diretor ganha R$918.511,11
por ano; os diretores juntos ganham R$8.266.600,00
por ano. Essa é a verdade!
Dilma Rousseff, V. Exª não pode ser... Não sei
como, foi um ato tresloucado. V. Exª não tem experiência administrativa para pensar e sonhar em ser
Presidente da República. Não existe isso! Vá conversar com os prefeitinhos, com os vereadores do Brasil
afora, com as professoras, com os médicos e com os
engenheiros. Como V. Exª, conselheira mãe – não é
pai, não – desses aloprados aqui, que estão se aproveitando da maior e mais rica empresa do País que é
a Petrobras...
Aqui é que queremos dizer, e está aqui o nome de
todas elas: Dilma Vana “Real”, porque é dinheiro muito; Guido Mantega, Silas Rondeau Cavalcante Silva,
José Sérgio Gabrielli Azevedo, Francisco Roberto de
Albuquerque, Luciano Galvão Coutinho, Sérgio Franklin
Quintella, Fábio Colleti Barbosa e Jorge Gerdau Johannpeter. E os diretores, que estão todos aqui, os
xeiques da Petrobras, aloprados do Brasil, responsáveis pelo combustível mais caro do mundo, está aqui
o nome deles: Almir Guilherme Barbassa, Guilherme
de Oliveira Estrella, Paulo Roberto Costa, Maria das
Graças Silva Foster, Jorge Luiz Zelada e Renato de
Souza Duque.
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Isso é o que estamos sabendo. Isso aqui é o que
sabemos, e a CPI haverá de mostrar muito mais sujeira nessa Petrobras. Cantam: o petróleo é nosso, e os
altos salários são deles.
São essas as nossas palavras.
Eu queria dizer o seguinte: esta Casa teve coragem... Relembro aqui Antonio Carlos Magalhães.
Que baixe o espírito dele, que pediu uma CPI contra
o Judiciário. Descobriu-se o superfaturamento de prédios, descobrimos os “lalaus” da vida. Esta Casa teve
condições de fazer a CPI dos Anões do Orçamento.
E por quê? Se houve uma CPI contra o Presidente da
República, que hoje é Senador, porque não vamos
fazer essa CPI?
A CPI é um instrumento de fiscalização. E o Senado da República serve para três coisas: para fazer
leis boas e justas – pouco fazemos por intromissão do
Poder Executivo; para fiscalizar – e, para a fiscalização,
o instrumento mais eficiente é a CPI; e para fazer o que
dissemos aqui, o que fizeram Ramez Tebet e Teotônio
Vilela, símbolo também deste Senado, símbolo do meu
Partido, que, mesmo moribundo, dizia “resistir falando
e falar resistindo”. E aqui está um piauiense fiel a essa
grandeza do Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agradeço, Senador Mão Santa. Realmente, V.
Exª traz um tema muito sério. Eu quero também me incorporar às palavras de V. Exª e cumprimentar o jornal
Correio Braziliense pela importante matéria publicada
hoje sobre a realidade da Petrobras.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 56
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia

Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

Rio de Janeiro

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

Maranhão

Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)
PTB - Epitácio Cafeteira**

Pará

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

Pernambuco

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

São Paulo

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

Minas Gerais

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

Goiás

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

Mato Grosso

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

Rio Grande do Sul

Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

Ceará

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

Paraíba

Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Espírito Santo

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

Piauí

Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
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**

Alagoas

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

Sergipe

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: 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**

COMPOSIÇÃO

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) (14)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)
Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(10,21)

(4,7)

(5)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(12,22)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(3,11,16,18)

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

(24)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)
Valter Pereira (PMDB-MS)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)
2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(23)

(8)
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PDT
Patrícia Saboya (CE)

(15,17)

PDT/PSOL

(9)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008
Prazo final prorrogado: 23/09/2009

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:

TITULARES

SUPLENTES

Leitura: 15/05/2009

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)

1. Heráclito Fortes (DEM-PI)

Alvaro Dias (PSDB-PR)

2. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

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

1. Inácio Arruda (PC DO B-CE)

Marcelo Crivella (PRB-RJ)

2. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB-RJ)
Valdir Raupp (PMDB-RO)

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
(1)

(1)

2. Almeida Lima (PMDB-SE)

Romero Jucá (PMDB-RR)

PTB
Fernando Collor (AL)

1. Gim Argello (DF)

PDT
Jefferson Praia (AM)
Notas:
1. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, designado membro suplente em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1)

Gilberto Goellner (DEM-MT)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PT-PR)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

1. Valter Pereira (PMDB-MS)
(3)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
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COMPOSIÇÃO

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

MEMBROS

(2)

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

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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511
Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br

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

junho de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 25

137

2) ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (COMISSÃO DE JURISTAS)
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

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

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

Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009
Prazo final prorrogado: 02/09/2009
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3) 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, PRB, PC DO B )
Senador João Pedro (PT)

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

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

1. Senador Romeu Tuma
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4) 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, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

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

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

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PT)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.

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) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1.

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2.

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

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).

7) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

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

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

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
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8) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.
3.
Senador Cícero Lucena (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

4. Senador João Tenório (PSDB)
(1)

(2)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

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

1. Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Senador João Ribeiro (PR)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Eduardo Suplicy (PT)

3. Senador Flávio Arns (PT)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

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

(3)

Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

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

(3)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

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

(3)

(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
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9) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

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

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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10) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(1)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(2)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
MEMBROS
Senador Pedro Simon (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante (PT)
Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Tião Viana (PT)
Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya
CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS

1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 13.08.2009 (art. 374, V)
PARECER FINAL: 14 a 27.08.2009 (art. 374, VI)
1

o

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento n 177, de 2009 , em 24.06.2009.
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COMPOSIÇÃO

COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(38)

Delcídio Amaral (PT)

(36)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)
2. Renato Casagrande (PSB)

(30)

3. João Pedro (PT)

(41)
(40)

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

(11,35)

4. Ideli Salvatti (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

(39)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(29)

6. Expedito Júnior (PR)

(32)

(37)

(33)

7. João Ribeiro (PR)

(34,72)

(4,28)

(31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(60,66)

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

(59,64)

(67,71)

Pedro Simon (PMDB)

(62,65)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(58,61)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(55)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,54,56)

(57,69)

(68)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,53,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,63)

7. VAGO

(1,63)

(68)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(48)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)
João Tenório (PSDB)

(18,46)

(44)
(50)

(14,16,43)

2. Demóstenes Torres (DEM)
3. Heráclito Fortes (DEM)
4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(46)

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

(23)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(45)
(5,51)
(26)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,22,73)
(27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(52)

(52)
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PDT
Osmar Dias

(20)

1. Jefferson Praia

(10,21)

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PR)

(9)

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)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.

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

(3,18,36)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(29)

(30)

1. Fátima Cleide (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(34)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(31,60,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(31,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(26,32)

(31)
(31,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(57,68)

1. Lobão Filho (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,50)

(6,54)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(51)

(52)

(55)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(49)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(48)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

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

(38)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(41)

Efraim Morais (DEM)

(37)

(24,46)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

(12,15,39)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Heráclito Fortes (DEM)

(21,66)

(20)

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

(7,11,59)

(10,44)

(4,40)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(45)
(43)

(25,67)

(22)
(23,42)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

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

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

(9)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(2)

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

(6)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(7)

PMDB
Paulo Duque

(5)

1. Leomar Quintanilha

(10)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

(12)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(11)

2. João Tenório (PSDB)

(2,4)

(2,9)

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

(5)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa

(8)

1. Paulo Duque

(3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa

1. Wellington Salgado de Oliveira

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).

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

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

(37,71)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

(10,39)

(37)
(35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(37)

Expedito Júnior (PR)

(1,15,17,36)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(17,32)

5. César Borges (PR)

(31,52)

(16,17,34,74)

(30,52)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(54,63)

Almeida Lima (PMDB)

(58,63)

Gilvam Borges (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Valter Pereira (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(55,64)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(61,67)

(59,63)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(62,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

(2,63)

(5,69,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,68)

(60,66,78)

(40,57,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,63)

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

(45)

1. Efraim Morais (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

(42)

Jayme Campos (DEM)

(51)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

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

4. José Agripino (DEM)
(44)

(29,75)
(25)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(25)

(48)

(43)

(4,47)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(25,72)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(28,73)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
32. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
36. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
48. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
49. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
50. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
52. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).

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
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PT-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (73,74)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Flávio Arns (PT)

(36)

1. João Pedro (PT)

Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(36)

2. Ideli Salvatti (PT)

(36)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)

(38)

(12,37)

(30)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(32)

Expedito Júnior (PR)

(35)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(36,46,66)

Marina Silva (PT)

(1,31)

6. João Ribeiro (PR)

(33)

7. VAGO

(34,67)

(34,71)

(34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(63)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,58,70,72)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(55)

(56)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(62)

(56)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(59)

Gerson Camata (PMDB)

(61)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,60)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(53,65)

(56)

(57)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,64)

(54)

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

(4,47)

(50)

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

(45)

(11,43)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,49)

3. Jayme Campos (DEM)

(42)

Heráclito Fortes (DEM)

(40)

4. Efraim Morais (DEM)

(39)

José Agripino (DEM)

(13,51)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(25)

Cícero Lucena (PSDB)
VAGO

(44)

(22)

(29,68,73,74)

5. Eliseu Resende (DEM)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Eduardo Azeredo (PSDB)
8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(24)

(14,18,52)

(28,69)
(26)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(23)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,41)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(41)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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(2,48)

(41)
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
29. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
30. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
33. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
36. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
37. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
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39. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
40. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
41. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
46. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
49. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

(7)

1. VAGO

(7)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. VAGO

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3)

1. VAGO

(7)

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. VAGO

(5)

(7)

PDT
VAGO

(7)

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.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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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 Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PT)
João Pedro (PT)

(26)

(7,26)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(23)

4. Delcídio Amaral (PT)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(38)

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

(38)

(39)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(38)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

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

(29)

(31)

(34)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,27)

(9,30)

(4,14)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,41)

1. Cristovam Buarque

(12,37,42)

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

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

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

(4)

VAGO

(3)

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. 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).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

(1)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

(3)

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. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

(22)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(22)

(22)

(2,23,48)

José Nery (PSOL)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,30)

4. Marina Silva (PT)
(21)

(24,45)

5. Magno Malta (PR)

(24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(38,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(33)

2. Romero Jucá (PMDB)

(40,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(39)

4. Mão Santa (PMDB)

(10,12,34)

(36)

(35)
(37)

(42)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(41)

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

(3,32)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(27)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

(8,46)

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

(29)
(25)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(26)

(9,13,31)

(16,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
26. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).

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

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

junho de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 25

183

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Paulo Paim (PT)

(6)

1. Fátima Cleide (PT)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Gilvam Borges (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2.

(14)

(3,9)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,4,7)

1. Adelmir Santana (DEM)

Mário Couto (PSDB)

(12)

(10)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(8)

1. Cristovam Buarque

(13)

PTB
Sérgio Zambiasi

(11)

1.

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

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 PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,4)

Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(1)

2.

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(41)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(43,73)

(45,70)

1. Flávio Arns (PT)

(38,68)

2. Marina Silva (PT)

(46)

3. Renato Casagrande (PSB)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(44,54,69)

5. Augusto Botelho (PT)

(42,75)

(39)
(22,40,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)
(64)

(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,72,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(2)

(19,24,61)
(10,21,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais (DEM)

(58)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(37,66)
(37)

(35)

PTB
Fernando Collor

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

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(8,51)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(57)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(33)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,36,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Patrícia Saboya

(32,59)

1. Cristovam Buarque

(20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)

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

188

quinta-feira 25

ORDEM DO DIA

junho de 2009

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

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

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

(3,4,6)

1. VAGO

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

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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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
VAGO

(1,4)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(5)

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.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Ideli Salvatti (PT)

(21)

(21,32,55)

2. Paulo Paim (PT)

(21)

Fátima Cleide (PT)

(17)
(19,32,58)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PT)

(18)

4. Expedito Júnior (PR)

(16)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(25)

6. João Pedro (PT)

(24)

(20)
(23)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(53,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(54)

2. Lobão Filho (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(47)

Valdir Raupp (PMDB)

(30,51)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,43)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(48,56)

5. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(44)

(3,6,46)

(50)

(49,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(52,60,63)

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

(36)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(29)

(27)

(34)

(7,35)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(33)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(28)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(1,31)

Mário Couto (PSDB)

(41,62)

6. Cícero Lucena (PSDB)

(13)

João Tenório (PSDB)

(42,57)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(14,59)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(40)

Fernando Collor

(13,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(37)

(26)

(38)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(37)

PDT
João Durval

(12)

1. Osmar Dias

(39)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
14. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
17. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
24. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
25. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
26. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
32. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
41. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
42. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
58. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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

(24)

1. Delcídio Amaral (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

(2,28)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

(26)

(25)

3. VAGO

(23)

4. VAGO

(23)

(23,50)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,41)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,48)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

(43)

4. Gerson Camata (PMDB)

(44)

(46,49,51)

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

(30)

Marco Maciel (DEM)

(36)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

Adelmir Santana (DEM)

(31)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

3. Demóstenes Torres (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(35)

(9,12,34)

(6,14,32)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(29)

(38)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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

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

(22)

1. Paulo Paim (PT)

(20)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)

(19,31,49)

(4,6,18)

3. Expedito Júnior (PR)

(21,54)

(17)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(23,52)

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

(2,11,36,44)

(34,48)
(37,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(40,46)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(47,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(38,45)

(35,39)

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

(27)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(25)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(26)

(8,10,33)

(13,53)

Mário Couto (PSDB)

(14)

Marisa Serrano (PSDB)

(12)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)
3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(29)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(16)

6. João Tenório (PSDB)

(12)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,24)

(3,30)

(32)

(15)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(24,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
25. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
32. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (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)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

(20)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

2. Flávio Arns (PT)

(21)

(18)

(20)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(19,41,45)

4. João Ribeiro (PR)

(19,42)

(19,46)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(35)

(39)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(7,10,37)

(36)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(38,47)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2)

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

(29)

(3,31)

(6,12,24)
(27)

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

(30)

(16)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(25)

(23)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(26)

(17,28)

(14,49)
(11,17,44)

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
Patrícia Saboya

(13,33)

1. Cristovam Buarque

(32)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
17. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
18. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
22. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
29. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
30. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

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

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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, PRB, PC DO B ) (3)
Marcelo Crivella (PRB)
VAGO

(5)

VAGO

(1)

VAGO

(2,5)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(4)

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

Cícero Lucena (PSDB)

(5)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
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. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
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, PRB, PC DO B )
1.
2.
3.
4.

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.
4.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1.
2.
3.
4.
5.

PTB
1.

PDT
1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 03/04/2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(4)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 24/06/2009

Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
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 Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

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
Senador 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 André de Paula (DEM/PE)

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

Deputado Severiano Alves (PDT-BA)

(Atualizada em 07.05.2009)
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br

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

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

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
12

Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES

TITULARES
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)
EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
ROMEU TUMA (PTB/SP)
MARISA SERRANO (PSDB/MS)
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

SUPLENTES
Maioria (PMDB)
1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM
1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB
1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR)
PTB
1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4
1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8
1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS

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

10

CLAUDIO DIAZ (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

SUPLENTES
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
7
1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS
5
1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV
1. DR. NECHAR (PV/SP)
(Atualizada em 28.05.2009)

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

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

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

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

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

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Severiano Alves
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

ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
SEVERIANO ALVES
PDT-BA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 07.05.2009)

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

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Assinatura do DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura do DCD ou DSF c/o porte
Valor do número avulso
Porte avulso

R$31,00
R$96,00
R$127,60 (cada)
R$0,30
R$0,80

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Assinatura do DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura do DCD ou DSF c/o porte
Valor do número avulso
Porte avulso

R$62,00
R$193,20
R$255,20 (cada)
R$0,30
R$0,80

ug – 00001
gestão – 020055
Os pedidos deverão ser acompanhados de Notas de Empenho. Ordem de Pagamento pelo Banco de Brasil, Agência 4201-3,
conta nº 170500-8, ou recibo de depósito via FAX (0xx61) 244-5450, a favor do FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida, conforme tabela de códigos identiﬁcadores abaixo discriminado:

Subsecretaria de Edições Técnicas
Assinaturas DCN
Venda de Editais
Orçamento/Cobrança
Aparas de Papel
Leilão
Aluguéis
Cópias Reprográﬁcas

02005500001001-0
02005500001002-9
02005500001003-7
02005500001004-5
02005500001005-3
02005500001006-1
02005500001007-x
02005500001008-8

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES S/Nº – BRASÍLIA-DF – CEP-70165-900
CGC 00.530.279/0005-49
Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN
Maiores informações pelos telefones (0xx61) 311-3803 – Serviço de Administração Econômica-Financeira/Controle de assinaturas, Mourão ou Solange.

EDIÇÃO DE HOJE: 336 PÁGINAS

