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SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.2 – RESOLUÇÕES
Nºs 10 a 21, de 2009...................................
2 – ATA DA 122ª SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, EM 3 DE AGOSTO DE 2009
2.1 – ABERTURA
2.2 – EXPEDIENTE
2.2.1 – Mensagens do Presidente da República
Nº 131, de 2009 (nº 571/2009, na origem),
comunicando que se ausentará do País no período
de 23 a 25 de julho último, para participar da XXXVII
Cúpula do Mercosul................................................
Nº 132, de 2009 (nº 581/2009, na origem),
de 27 de julho último, submetendo à apreciação
do Senado a indicação do Senhor George Ney de
Souza Fernandes, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto à Grande Jamahiriya Árabe Popular Socialista
da Líbia, exercer o de Embaixador do Brasil junto à
República de Malta.................................................
Nº 134, de 2009 (nº 561/2009, na origem), de
16 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/1999, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo único
ao art. 4º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de
2000, para determinar a adaptação de parte dos
brinquedos e equipamentos dos parques de diversões às necessidades das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, sancionado
e transformado na Lei nº 11.982, de 16 de julho de
2009........................................................................
Nº 135, de 2009 (nº 562/2009, na origem), de
16 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 75, de 2005 (nº 4.130/2001,
na Casa de origem), que revoga o art. 60 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei de
Contravenções Penais, sancionado e transformado
na Lei nº 11.983, de 16 de julho de 2009...............
Nº 136, de 2009 (nº 574/2009, na origem), de
23 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 25, de 2009-CN, que abre ao Orçamento

34114

34125

34125

34135

34135

Fiscal da União, em favor das Justiças Eleitoral e
do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência
da República e do Ministério Público da União, crédito especial no valor global de cento e dezenove
milhões, cento e vinte mil, cinqüenta e cinco reais,
para os fins que especifica, e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 11.984,
de 23 de julho de 2009...........................................
Nº 137, de 2009 (nº 582/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos 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, sancionado e
transformado na Lei nº 11.985, de 27 de julho de
2009........................................................................
Nº 138, de 2009 (nº 583/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos 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 (ES); cria cargos
de provimento efetivo e em comissão e funções comissionadas; e dá outras providências, sancionado
e transformado na Lei nº 11.986, de 27 de julho de
2009........................................................................
Nº 139, de 2009 (nº 584/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 92, de 2009, que altera a
composição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região – AM/RR, com
sede em Manaus, Estado do Amazonas, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei nº
11.987, de 27 de julho de 2009..............................
Nº 140, de 2009 (nº 585/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 112, de 2008, que cria a Semana de Educação para a Vida, nas escolas públicas
de ensino fundamental e médio de todo o País, e
dá outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 11.988, de 27 de julho de 2009...............
Nº 141, de 2009 (nº 586/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos ao Projeto
de Lei do Senado nº 205, de 1996, que acrescenta
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de
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setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências, sancionado
e transformado na Lei nº 11.989, de 27 de julho de
2009........................................................................
Nº 142, de 2009 (nº 587/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 12, de 2009-CN, que abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
da Presidência da República e dos Ministérios dos
Transportes e das Cidades, crédito suplementar no
valor global de seiscentos e trinta e oito milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e noventa e sete reais para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e
transformado na Lei nº 11.990, de 27 de julho de
2009........................................................................
Nº 143, de 2009 (nº 588/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 17, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito especial no valor de trezentos mil reais para o fim que especifica, sancionado
e transformado na Lei nº 11.991, de 27 de julho de
2009........................................................................
Nº 144, de 2009 (nº 589/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 19, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
de Investimento para 2009, em favor da Empresa
de Tecnologia e Informações da Previdência Social
– Dataprev, crédito especial no valor total de cento
e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei nº 11.992,
de 27 de julho de 2009...........................................
Nº 145, de 2009 (nº 590/2009, na origem),
de 27 de julho último, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei nº 21, de 2009-CN, que abre ao
Orçamento de Investimento para 2009, em favor
da Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ,
crédito especial no valor total de trinta e nove milhões, seiscentos e quarenta mil e setecentos e
setenta e dois reais para os fins que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.993, de
27 de julho de 2009..............................................
Nº 146, de 2009 (nº 591/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 23, de 2009-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em
favor dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor global de trezentos e um
milhões, novecentos mil, seiscentos e vinte e três
reais para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.994, de 27 de julho de 2009...............
Nº 147, de 2009 (nº 592/2009, na origem), de
27 de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 24, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Fazenda,
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crédito suplementar no valor de quinhentos e um
milhões, quinhentos e sessenta e um mil, duzentos
e quarenta e dois reais para reforço de dotações
constantes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e transformado na Lei nº 11.995, de 27 de julho
de 2009...................................................................
2.2.2 – Ofícios do Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 776/2009, de 15 de julho último, comunicando que o Projeto de Lei do Senado nº 10, de
2009 (Projeto de Lei nº 1.664/2007), foi sancionado
pelo Presidente da República e convertido na Lei
nº 11.961, de 2 de julho de 2009............................
Nº 777/2009, de 15 de julho último, comunicando que o Projeto de Lei do Senado nº 120, de
2007 (Projeto de Lei nº 5.800/2005), foi sancionado
pelo Presidente da República e convertido na Lei
nº 11.972, de 6 de julho de 2009............................
2.2.3 – Avisos do Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União
Nº 849/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1472 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 11,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.794/2009-0, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 850/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1509 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 15,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.792/2009-5, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 851/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1475 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 12,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.798/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 852/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1450 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 19,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.772/2009-2, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 853/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1481 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 16,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.768/2009-0, foi remetido à Secretaria-Geral de
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Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 854/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1478 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 13,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.767/2009-2, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 855/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1469 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 10,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.766/2009-5, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 856/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1506 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 14,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.782/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 857/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1493 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 20,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.776/2009-1, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 858/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1496 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 21,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.777/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 859/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1484 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 17,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.769/2009-7, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
Nº 860/2009, de 22 de julho último, registrando
o recebimento do Ofício nº 1487 (SF) por meio do
qual foi encaminhado autógrafo da Resolução nº 18,
de 2009 (SF); e informando, ainda, que o referido
expediente, autuado no TCU como processo nº TC016.795/2009-7, foi remetido à Secretaria-Geral de
Controle Externo (SEGECEX) daquela Casa, para
adoção das providências pertinentes.....................
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2.2.4 – Comunicações
Do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos seus Membros, por meio do Ofício CAE
nº 27/2009-Circular, o Aviso nº 061/2009-BCBPresi-Aviso nº 39/09, do Banco Central do Brasil,
encaminhando o demonstrativo das emissões do
real referente ao mês de maio de 2009, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. (Ofício nº 233/2009,
de 7 de julho último).............................................
Do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos seus Membros, por meio do Ofício
CAE nº 27/2009-Circular, o Aviso nº 181/2009GMF-Aviso nº 40/09, do Banco Central do Brasil,
do Ministério da Fazenda, encaminhando relatório contendo as características das operações de
crédito analisadas no âmbito daquele Ministério
no mês de maio de 2009, tabela demonstrativa
da Dívida Consolidada Líquida dos Estados e do
Distrito Federal e a relação entre a Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos
Municípios. (Ofício nº 234/2009, de 7 de julho
último).................................................................
Do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, comunicando a
aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH,
que adita o Requerimento nº 9, de 2009-CDH, de
criação da Subcomissão Permanente de Combate
ao Trabalho Escravo, com a finalidade de ampliar a
competência da Subcomissão para que essa acompanhe a execução da regularização fundiária na
Amazônia, proveniente da Lei nº 11.952, de 2009.
(Ofício nº 86/2009, de 1º de julho último)...........
2.2.5 – Pareceres
Nº 1.238, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de
2009 (nº 266/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Cultura e Informação de Pacajá – Acipa –
Emissora Comunitária “Novo Tempo” para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pacajá, Estado do Pará..........................................
Nº 1.239, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de
2009 (nº 1.286/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Terra F.M.
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Tucumã,
Estado do Pará.......................................................
Nº 1.240, de 2009, da Comissão Diretora,
redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 95, de 2002 (nº 25/99, na Casa de origem), que
modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei
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de Execução Penal, para instituir o ensino médio
nas penitenciárias, consolidando a Subemendas
nºs 1 e 2-CCJ, aprovadas pelo Plenário.................
Nº 1.241, de 2009, da Comissão Diretora,
redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
nº 59, de 2006 (nº 7.177/2002, na Casa de origem),
que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
para dispor sobre a obrigatoriedade de fornecimento de bolsas de colostomia pelos planos e seguros
privados de saúde..................................................
Nº 1.242, de 2009, da Comissão Diretora,
redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2008 (nº 1.691/2007, na Casa
de origem), que altera a Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 – Código Civil, dispondo sobre a
contagem do prazo prescricional na hipótese de
protesto extrajudicial............................................
Nº 1.243, de 2009, da Comissão Diretora,
redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 1, de 2009 (nº 275/2009, na Casa de
origem), que estabelece normas de segurança a
serem seguidas pelos estabelecimentos que especifica.................................................................
2.2.6 – Comunicação da Presidência
Abertura de prazo de cinco de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 308 e 379, de 2009, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciadas pelo Plenário, tendo em vista o Ofício nº
85, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática....................
2.2.7 – Leitura de requerimentos
Nº 933, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento do ex-Governador e ex-Senador Gilberto
Mestrinho.............................................................
Nº 934, de 2009, de autoria do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de desagravo ao jornal O
Estado de S.Paulo................................................
Nº 935, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao nadador
brasileiro César Cielo.............................................
Nº 936, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao judoca
amazonense Rafael Barbosa.................................
Nº 937, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso à Seleção
Brasileiro de Vôlei...................................................
Nº 938, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao atleta
paulista Marcelo Giardi...........................................
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Nº 939, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao atleta
de Maués “Guigui”..................................................
Nº 940, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao jovem
cineasta Adriano Teixeira........................................
Nº 941, de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio, solicitando voto de aplauso ao cientista
Warwick Estevam Kerr............................................
Nº 942, de 2009, de autoria do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de aplauso à Professora
Zeli Cruz Gonçalves...............................................
Nº 943, de 2009, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando voto de congratulações e
aplauso aos atletas Cesar Cielo, Felipe França e
Poliana Okimoto......................................................
Nº 944, de 2009, de autoria do Senador
Jefferson Praia, solicitando voto de louvor aos
atletas do Campeonato Mundial de Esportes
Aquáticos.........................................................
Nº 945, de 2009, de autoria do Senador
Augusto Botelho, solicitando à Mesa o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade
contra o Parecer nº GQ-181, da Advocacia-Geral
da União, de 17/03/1997, publicado no DOU de
22-1-1999...........................................................
2.2.8 – Leitura de Projetos de Lei do Congresso Nacional
Nº 31, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de R$ 277.207.100,00
(duzentos e setenta e sete milhões, duzentos e sete
mil, cem reais), para os fins que especifica, e dá
outras providências. (Mensagem nº 83, de 2009CN – nº 556/2009, na origem) Estabelecimento de
calendário para a tramitação da matéria e seu envio
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.........................................................
Nº 32, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de
R$ 266.702.400,00 (duzentos e sessenta e seis
milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos reais),
para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. (Mensagem nº 84, de 2009-CN
– nº 557/2009, na origem) Estabelecimento de calendário para a tramitação da matéria e seu envio
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.........................................................
Nº 33, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Cultura
e do Esporte, crédito suplementar no valor global
de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),
para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente. (Mensagem nº 85, de 2009-CN – nº
558/2009, na origem) Estabelecimento de calendário para a tramitação da matéria e seu envio à
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização.........................................................
Nº 34, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios do Meio
Ambiente e da Integração Nacional, crédito especial no valor global de R$ 88.470.000,00 (oitenta e
oito milhões, quatrocentos e setenta mil reais), para
os fins que especifica, e dá outras providências.
(Mensagem nº 86, de 2009-CN – nº 559/2009,
na origem) Estabelecimento de calendário para
a tramitação da matéria e seu envio à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização...................................................................
Nº 35, de 2009-CN, que abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor do Banco
da Amazônia S.A. – BASA, da Caixa Econômica
Federal – CAIXA, do Banco Nossa Caixa S.A. –
BNC e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, crédito especial
no valor total de R$ 256.205.237,00 (duzentos e
cinquenta e seis milhões, duzentos e cinco mil,
duzentos e trinta e sete reais), para os fins que
especifica. (Mensagem nº 87, de 2009-CN – nº
560/2009, na origem) Estabelecimento de calendário para a tramitação da matéria e seu envio à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização......................................................
Nº 36, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Cultura e do Esporte, crédito especial no valor global de
R$ 23.900.000,00 (vinte e três milhões, novecentos
mil reais), para os fins que especifica. (Mensagem
nº 89, de 2009-CN – nº 579/2009, na origem) Estabelecimento de calendário para a tramitação da
matéria e seu envio à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização......................
Nº 37, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia, da Educação, da Cultura e do
Esporte, crédito suplementar no valor global de R$
250.945.886,00 (duzentos e cinqüenta milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta
e seis reais), para reforço de dotações constantes
da Lei Orçamentária vigente. (Mensagem nº 90,
de 2009-CN – nº 580/2009, na origem) Estabelecimento de calendário para a tramitação da matéria e
seu envio à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização...........................................
Nº 38, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, crédito suplementar no
valor global de R$ 597.937.321,00 (quinhentos e
noventa e sete milhões, novecentos e trinta e sete
mil, trezentos e vinte e um reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
(Mensagem nº 92, de 2009-CN – nº 611 /2009,
na origem) Estabelecimento de calendário para
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a tramitação da matéria e seu envio à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização...................................................................
2.2.9 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, dia 17 de julho último, sem
que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, dos Projetos de Lei da
Câmara nº 34, 87 e 115, de 2009, e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 136, de 2003; 23, de 2004;
257, de 2006; 216, de 2007; 52, 332, 390, 398, 417,
445, 447, 448, 485 e 491, de 2008; 23 e 120, de
2009........................................................................
Recebimento do Aviso nº 41, de 2009 (nº
933/2009, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 1.543,
de 2009, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que o fundamentam, referente a auditoria realizada na Agência Nacional de Energia Elétrica –
Aneel, com o objetivo de identificar o custo direto
decorrente da crise de energia elétrica ocorrida
em 2001 (TC 006.734/2003-9). Recebimento, em
tempo oportuno, da Mensagem nº 133, de 2009 (nº
565/2009, na origem), pela qual o Presidente da
República encaminha, nos termos do § 4º do art.
71 da Lei nº 11.768, de 2008, o relatório contendo
os novos limites de empenho e movimentação financeira que caberão a esta Casa, os respectivos
parâmetros e memória de cálculo das receitas e
despesas..............................................................
Término do prazo, dia 17 de julho último, sem
apresentação de emendas perante a Mesa, aos
Projetos de Lei da Câmara nºs 41, de 2000; 46, de
2003; 110, de 2005; 10, de 2006; 38 e 104, de 2007;
47 e 98, de 2008; 13 e 25, de 2009........................
2.2.10 – Discursos do Expediente
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Voto de
aplauso ao atleta César Ciello; registro do pronunciamento anexado ao voto de desagravo ao jornal
O Estado de S. Paulo; relato sobre a história do
futuro município de Vila de Santo Antonio de Matupi,
no Amazonas; voto de pesar pelo falecimento do
ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mestrinho. .
SENADOR FERNANDO COLLOR – Publicação da terceira encíclica do Papa Bento XVI,
denominada “Caritas in Veritate”............................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Retorno às negociações que visam à aprovação de
propostas que beneficiam os aposentados. Alerta
ao Ministro de Estado da Pesca sobre o desvio de
verba destinada aos pescadores na época do defeso.........................................................................
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
– Atividades desenvolvidas por políticos do PMDB
no território nacional, salientando a organização e
o trabalho da agremiação partidária. Realização,
no próximo dia 18 de agosto, de Sessão Especial
do Senado destinada a comemorar os 100 anos do
falecimento de Euclides da Cunha.........................
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SENADOR PAULO PAIM, como Líder – Anúncio da pré-candidatura de Tarso Genro ao governo
do Estado do Rio Grande do Sul. Negociações a
serem realizadas na Câmara dos Deputados para
discutir a questão do fim do fator previdenciário
e o reajuste real para os aposentados e pensionistas, das quais farão parte S. Exª, o presidente
daquela Casa, Deputado Michel Temer, e centrais
sindicais, confederações e a COBAP – Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas.
Realização, no Rio Grande do Sul, do Congresso
Nacional de Negros e Negras do Brasil. Registro
de conferência regional, em Canoas, para discutir
o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Registro de
trabalho desenvolvido pelo Dieese – Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que enfatiza a importância do crescimento
da política de exportação, principalmente no Rio
Grande do Sul......................................................
SENADOR ROBERTO CAVALCANTI – Registro da participação de S. Exª, em 30 de julho
próximo passado, na solenidade em que foram
comemorados os 30 anos do SINDUSCON –
Sindicato da Indústria da Construção Civil, na
Paraíba...............................................................
SENADOR ADELMIR SANTANA – Necessidade de regulação do mercado dos cartões de
crédito e débito no país. ........................................
SENADOR PAPALÉO PAES – Relato de injustiças cometidas contra o advogado e jornalista do
Amapá, Carlos Lobato. Visita realizada por S. Exª
a municípios do interior do Estado em companhia
de políticos locais, quando a comitiva pode verificar
as atividades agrícolas da região e o potencial de
turismo. ..................................................................
SENADOR MÃO SANTA – Reinício das obras
do Porto de Luis Correia, no Piauí..........................
SENADOR FLÁVIO ARNS – Posicionamento
da Bancada do Partido dos Trabalhadores em favor
do afastamento do Presidente do Senado Federal,
José Sarney. Solidariedade ao Líder do Partido,
Aloizio Mercadante.................................................
SENADOR PEDRO SIMON – Situação vivida pelo Senado Federal aguardando reunião do
Conselho de Ética, a ser realizada amanhã, pela
manhã. Apelo ao Presidente José Sarney, no sentido de que se afaste da Presidência do Senado
Federal. . .............................................................
SENADOR FERNANDO COLLOR DE MELLO
– Resposta ao pronunciamento do Senador Pedro
Simon......................................................................
2.2.11 – Comunicação
Da Liderança do PSB no Senado Federal,
comunicando o pedido de renúncia em caráter irrevogável, do Conselho de Ética, para o qual foi
escolhido por seus pares. (Ofício nº 161/2009, de
3 do corrente)........................................................
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2.2.12 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Pedido
de renúncia do Presidente José Sarney.................
SENADOR WELLINGTON SALGADO – Defesa do Presidente José Sarney.............................
2.2.13 – Comunicação da Presidência
Protocolado na Secretaria-Geral da Mesa
recurso no sentido da apreciação pelo Plenário,
do Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2009 (nº
3.969/2000, na Casa de origem, do Deputado Hermes Parcianello), que dispõe sobre as atividades
de movimentação de mercadorias em geral e sobre
o trabalho avulso.....................................................
2.2.14 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADORA MARISA SERRANO – Registro
do estouro de rede de prostituição infantil em Mato
Grosso do Sul. Crise ética no Senado Federal. . ...
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Sugestão
ao Presidente José Sarney, no sentido de que se
apresente espontaneamente ao Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar. Voto de congratulações aos
atletas César Cielo, Felipe França e Poliana Okimoto pela conquista de medalhas de ouro, prata e
bronze, respectivamente, no Campeonato Mundial
de Esportes Aquáticos, realizado em Roma..........
SENADOR FLÁVIO ARNS – Voto de pesar
pelo falecimento de Monsenhor Vicente de Paulo
Penido Burnier, o catequista dos surdos................
SENADOR CÍCERO LUCENA – Chamada de
atenção para a “praga política” que se espalha no
Estado da Paraíba: a prática da perseguição política,
que vem marcando o governo daquele estado.......
SENADOR EXPEDITO JÚNIOR – Registro da alegria dos rondonienses beneficiados
pela regulamentação do serviço de mototáxi, de
motoboy, e de motofrete. Manifestação sobre a
transposição dos servidores públicos do Estado
de Rondônia.......................................................
2.2.15 – Comunicações da Presidência
Recebimento do Aviso nº 42, de 2009 (nº
225/2009, na origem), de 21 de julho último, do
Ministro da Fazenda, encaminhando, nos termos
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, o relatório com as características das
operações de crédito analisadas no âmbito daquela
Pasta, no mês de junho do corrente ano, a tabela
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos
Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente
Líquida dos Municípios...........................................
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, em 29 de julho de 2009 e publicação em 30 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 466, de
2009, que dispõe sobre serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados e dá outras providências.

34316
34318

34320

34322

34323

34326

34327

34329

34332

Agosto de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Constituição da Comissão Mista e estabelecimento
do calendário para a tramitação da matéria...........
Adoção, pelo Senhor Presidente da República, em 30 de julho de 2009 e publicação em 31
do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 467,
de 2009, que autoriza, em caráter excepcional, a
prorrogação de contratos por tempo determinado
firmados com fundamento nas alíneas “d” e “h” do
inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, e dá outras providências. Constituição da
Comissão Mista e estabelecimento do calendário
para a tramitação da matéria..................................
2.2.16 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR MÁRIO COUTO – Registro da
matéria intitulada “Ele existe, é bom que exista,
mas a maior parte ainda está no papel”, publicada
na revista Veja, edição de 10 de junho último........
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro da
matéria intitulada “Entidades contra CPI recebem
de estatal”, publicada no jornal Folha de S. Paulo,
edição de 24 de maio último...................................
2.2.17 – Comunicações da Presidência
Lembra a realização de Sessão Solene do
Congresso Nacional amanhã, terça-feira, às 9 horas,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
a comemorar o décimo aniversário de criação do
Ministério da Defesa...............................................
Lembra ao Plenário a realização de sessão
deliberativa ordinária amanhã, dia 4, às 14 horas,
com Ordem do Dia anteriormente designada.........
2.3 – ENCERRAMENTO
3 – RETIFICAÇÃO DE ATA ANTERIOR
Ata da 121ª Sessão Não Deliberativa, em 17
de julho de 2009, e publicada no Diário do Senado
Federal do dia subseqüente...................................
4 – PARECERES
Nº 50, de 2009-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o
Aviso nº 45, de 2008-CN (nº 1.593/2009, na origem),
do Tribunal de Contas da União, que encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2398, de
2008 – TCU (Plenário) relativo a levantamento de
auditoria, realizado na Superintendência Regional
do Dnit nos Estados de Rondônia e Acre, nas obras
de construção do trecho rodoviário Presidente Médici – Costa Marques, situado na BR-429/RO, (TC
006.624/2008-8).....................................................
Nº 51, de 2009-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Aviso nº 23, de 2009-CN, que encaminha ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 863/2009
proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da
União, concernente ao Relatório de Levantamento
de Auditoria, no período de julho a agosto de 2007,
no Programa de Trabalho nº 23695116605641436
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(obras de “Apoio a Projetos de Infra-estrutura Turística no Estado da Paraíba”) referente à construção
do Centro de Convenções de João Pessoa – PB –
TC 014.972/2007-8.................................................
5 – ATOS ADMINISTRATIVOS
5.1 – Atos do Presidente
Nºs 306 e 308, de 2009................................
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6 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
34333

34334

34336

34338

34338

34341

7 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
8 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
9 – 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
10 – 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

34343

11 – 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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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2009
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até US$ 194,000,000.00 (cento e
noventa e quatro milhões de dólares norteamericanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 194,000,000.00
(cento e noventa e quatro milhões de dólares norteamericanos).
§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Pavimentação e Recuperação de Estradas Vicinais do
Estado de São Paulo”.
§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro
desembolso, o Estado de São Paulo deverá confirmar
a opção pela taxa de juros, podendo ela ser alterada
para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 194,000,000.00 (cento e noventa e quatro milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 5 (cinco) anos, contado da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas

no dia 15 dos meses de maio e novembro de cada
ano, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses a partir
da data inicialmente prevista para o desembolso final
e a última, o mais tardar, 25 (vinte e cinco) anos após
a assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a
margem para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
em um semestre determinado, quando assim for definido e exigido pelo BID, o valor devido não poderá
ser superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do
principal e dos encargos financeiros, bem como dos
desembolsos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de São
Paulo celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso I,
alínea a, e inciso II, todos da Constituição Federal, e
outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos
necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.
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Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2009
Autoriza o Estado do Espírito Santo a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 71,500,000.00
(setenta e um milhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Espírito Santo autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
71,500,000.00 (setenta e um milhões e quinhentos mil
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Gerenciamento da Poluição Costeira e de Águas do
Espírito Santo – Projeto Águas Limpas II”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Espírito Santo;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 71,500,000.00 (setenta e um
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo de margem fixa;
VI – prazo de desembolso: até 31 de dezembro
de 2011;
VII – amortização: cada desembolso será pago
em 54 (cinquenta e quatro) parcelas semestrais e consecutivas, em 15 de março e 15 de setembro de cada
ano, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2012
e a última em 15 de setembro de 2038; os valores de
cada parcela serão equivalentes a 1/54 de cada de-

Terça-feira 4

34115

sembolso, exceto a última, que será equivalente ao
valor remanescente;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual composta pelo valor semestral para dólar
norte-americano da taxa de juros interbancária praticada em Londres (Libor) acrescido de uma margem
a ser determinada pelo Bird a cada exercício fiscal e
fixado na data de assinatura do contrato;
IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não
pagos; vencidos 30 (trinta) dias após a data prevista
para o pagamento dos juros, constituirá o mutuário em
mora e a mesma será aplicada conforme o disposto
na Seção 3.2 (d) das Normas Gerais;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser
debitada na conta do empréstimo na data em que o
contrato entrar em efetividade.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Espírito Santo na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a:
I – que o Estado do Espírito Santo celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas próprias de que trata o art. 155 e das
cotas de repartição de receitas de que tratam
os arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas,
podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do
Estado ou das transferências federais;
II – que seja comprovada a situação de
adimplência de todas as obrigações do Estado do
Espírito Santo junto à União e suas controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2009
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 211,700,000.00
(duzentos e onze milhões e setecentos mil
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
211,700,000.00 (duzentos e onze milhões e setecentos
mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos da operação destinam-se ao financiamento parcial do “Programa Estadual de Transportes – PET II”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 211,700,000.00 (duzentos
e onze milhões e setecentos mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo de margem variável, podendo ser alterada para margem fixa mediante
solicitação formal ao credor (cláusula 2.07 do contrato
de empréstimo);
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de
2014;
VII – amortização: cada desembolso será pago
em parcelas semestrais e consecutivas, em 15 de abril
e 15 de outubro de cada ano, vencendo-se a primeira na décima quinta data de pagamento de juros e a
última na quadragésima nona data de pagamento de
juros, sendo a data de 15 de abril de 2039 o limite para
a amortização da dívida;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa composta pelo valor semestral para dólar
norte-americano da taxa de juros interbancária prati-
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cada em Londres (Libor) acrescido de uma margem
a ser determinada semestralmente pelo Bird;
IX – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos por
cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não
pagos; vencidos 30 (trinta) dias após a data prevista
para o pagamento dos juros, constituirá o mutuário em
mora e a mesma será aplicada conforme o disposto
na Seção 3.2 (d) das Normas Gerais;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser
debitada na conta do empréstimo na data em que o
contrato entrar em efetividade.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio de Janeiro na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a:
I – que o Estado do Rio de Janeiro celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas próprias de que trata o art. 155 e das
cotas de repartição de receitas de que tratam
os arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas,
podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do
Estado ou das transferências federais;
II – que seja comprovada a situação de
adimplência de todas as obrigações do Estado do Rio de Janeiro junto à União e suas
controladas.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2009
Autoriza o Município do Recife (PE) a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 32,760,000.00
(trinta e dois milhões e setecentos e sessenta mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município do Recife (PE) autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
32,760,000.00 (trinta e dois milhões e setecentos e sessenta mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao financiamento do “Projeto de Desenvolvimento Urbano
e Inclusão Social no Recife – Capibaribe Melhor”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser contratada nas seguintes condições:
I – devedor: Município do Recife (PE);
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 32,760,000.00 (trinta e dois
milhões e setecentos e sessenta mil dólares norteamericanos);
V – prazo de desembolso: 60 (sessenta) meses,
contado a partir da vigência do contrato;
VI – amortização do saldo devedor: após carência de 60 (sessenta) meses, será realizada em até
23 (vinte e três) parcelas semestrais e consecutivas,
com vencimento a cada 15 de junho e 15 de dezembro, sendo a primeira no dia 15 de junho de 2013 e a
última em 15 de junho de 2024, sendo que o valor de
cada parcela seguirá um escalonamento de proporção
(ratio) estipulado no “Schedule 3” do acordo de empréstimo, variando de 3,88% (três inteiros e oitenta e
oito centésimos por cento) para a primeira parcela até
5,04% (cinco inteiros e quatro centésimos por cento)
para a última;
VII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento das amortizações e calculado sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa composta pela taxa de juros Libor semestral para
dólar norte-americano, acrescidos de um spread constante, a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e fixado na data de assinatura do contrato;
VIII – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) acrescido aos juros devidos e
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ainda não pagos após 30 (trinta) dias da data prevista
para o seu pagamento;
IX – comissão à vista: até 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) do valor do empréstimo, a ser
debitada na data em que o contrato entrar em efetividade.
§ 1º Ao empréstimo referido no caput é assegurada a opção de conversão da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo,
de fixa para flutuante, ou vice-versa, e a alteração
da moeda de referência da operação de crédito, tanto para os valores já desembolsados, quanto para
o montante a desembolsar, sendo que o exercício
dessas opções implicará a cobrança dos encargos
incorridos pelo Bird na realização das opções e de
uma comissão de transação que variará de 0,125%
(cento e vinte e cinco milésimos por cento) a 0,25%
(vinte e cinco centésimos por cento) sobre os valores afetados.
§ 2º As datas de pagamento do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos,
poderão ser alteradas em função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Município do Recife (PE) na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Município do
Recife (PE) celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas próprias de que trata o art. 156, das
cotas de repartição de receitas de que tratam os arts.
158 e 159, todos da Constituição Federal, e outras em
Direito admitidas, podendo o Governo Federal reter
os recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação
do Município.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
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RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2009
Autoriza o Município de Caxias do Sul
(RS) a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de
até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito milhões e
oitocentos mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Caxias do Sul (RS) autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento
(CAF), no valor de até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se ao financiamento parcial do
“Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal e Serviços Básicos de Caxias do Sul (RS)”, no
âmbito do Programa de Apoio aos Governos Municipais (Pram).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Município de Caxias do Sul (RS);
II – credor: Corporação Andina de Fomento
(CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis)
meses, contado da data de assinatura do contrato;
VI – amortização: 24 (vinte e quatro) parcelas semestrais e consecutivas, de valores preferencialmente
iguais, vencendo-se a primeira aos 42 (quarenta e dois)
meses a contar da data de assinatura do contrato;
VII – juros: exigidos semestralmente e calculados
com base na Libor semestral para dólar norte-americano, acrescidos de um spread, expresso como percentagem anual, de 2,85% a.a. (dois inteiros e oitenta
e cinco centésimos por cento ao ano);
VIII – juros de mora: em caso de mora, em adição
aos juros, de 2,00% a.a. (dois por cento ao ano);
IX – comissão de compromisso: até 0,25% a.a.
(vinte e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado do empréstimo, entrando em
vigor a partir do vencimento do primeiro semestre após
a assinatura do contrato;
X – comissão de financiamento: 0,75% (setenta
e cinco centésimos por cento) sobre o montante total
do empréstimo, e será devida a partir do início da vigência do contrato e, no mais tardar, na oportunidade
em que se realize o primeiro desembolso.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como dos de-
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sembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Município de Caxias do Sul (RS) na contratação
da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Município de
Caxias do Sul (RS) celebre contrato com a União para
a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 156, 158 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2009
Autoriza o Distrito Federal a contratar
operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD),
no valor de até US$ 130,000,000.00 (cento
e trinta milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Distrito Federal autorizado a contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
130,000,000.00 (cento e trinta milhões de dólares
norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação
de crédito destinam-se ao financiamento parcial do
“Programa de Modernização da Gestão Pública do
GDF – Gestão GDF”.
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Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Distrito Federal;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 130,000,000.00 (cento e trinta
milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo na Modalidade Margem Fixa (Fixed Spread Loan);
VI – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis)
meses;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas
no dia 15 dos meses de março e setembro de cada
ano, vencendo-se a primeira em 15 de setembro de
2012 e a última em 15 de março de 2032;
VIII – juros: exigidos semestralmente, e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa anual composta pela Libor semestral para
dólar norte-americano, acrescidos de uma margem fixa
cobrada pelo Bird;
IX – juros de mora: até 0,5% a.a. (cinco décimos
por cento ao ano) em adição aos juros pactuados;
X – front-end-fee: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor total do empréstimo.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do
principal e dos encargos financeiros, bem como dos
desembolsos previstos, poderão ser alteradas em
função da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Distrito Federal na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Distrito Federal
celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas
de que tratam os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura
dos compromissos honrados diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Distrito Federal ou
das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2009
Autoriza o Estado do Pará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares
norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Pará autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos).
§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de
Apoio à Modernização e Transparência Fiscal do Estado do Pará (Progefaz/Profisco)”.
§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro desembolso, o Estado do Pará deverá confirmar a
opção pela taxa de juros, podendo ela ser alterada
para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Pará;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões
de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, vencendo-se a primeira 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
após a vigência do contrato e a última, o mais tardar,
20 (vinte) anos após a assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais
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o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por
operações para mitigar as flutuações da Libor, mais a
margem para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
em um semestre determinado, quando assim for definido e exigido pelo BID, o valor devido não poderá
ser superior a 1% (um por cento) do financiamento,
dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Pará na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Pará
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos da
Constituição Federal, e outras garantias em Direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2009
Autoriza o Estado do Amazonas a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
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de até US$ 77,000,000.00 (setenta e sete
milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Amazonas autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 77,000,000.00 (setenta e
sete milhões de dólares norte-americanos).
§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento suplementar do “Programa
Sócio Ambiental dos Igarapés de Manaus – PROSAMIN I”.
§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro
desembolso, o Estado do Amazonas deverá confirmar
a opção pela taxa de juros, podendo ela ser alterada
para a modalidade baseada no custo do capital ordinário do BID.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Amazonas;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 77,000,000.00 (setenta e sete
milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado
da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas de valores tanto quanto possível iguais, pagos
nos dias 20 dos meses de março e de setembro de
cada ano, vencendo a primeira 3 (três) anos após a assinatura do contrato e a última, o mais tardar, 25 (vinte
e cinco) anos após a assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre composta pela Libor
trimestral para dólar norte-americano, mais ou menos
uma margem de custo relacionada aos empréstimos
que financiam os empréstimos modalidade Libor, mais
o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por
operações para mitigar as flutuações da Libor e mais
a margem para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
por decisão de política atual, o BID não cobrará montante para atender despesas com inspeção e super-
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visão geral. Por revisão periódica de suas políticas, o
Banco notificará ao mutuário um valor devido em um
semestre determinado, que não poderá ser superior
a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Amazonas na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Amazonas celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2009
Autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até US$
60,095,000.00 (sessenta milhões e noventa
e cinco mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Distrito Federal autorizado a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor
de até US$ 60,095,000.00 (sessenta milhões e noventa
e cinco mil dólares norte-americanos).
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Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinamse ao financiamento parcial do “Programa de Gestão
das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal –
Águas do DF”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Distrito Federal;
II – credor: Corporação Andina de Fomento
(CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: US$ 60,095,000.00 (sessenta milhões
e noventa e cinco mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem fixa
(fixed spread loan);
VI – prazo de desembolso: até 48 (quarenta e oito)
meses, a partir da data de assinatura do contrato;
VII – amortização: em 12 (doze) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, vencendo-se a primeira após 54 (cinquenta e quatro) meses
contados a partir da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente, calculados
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual composta pela Libor semestral para dólar
norte-americano, acrescida de uma margem de 2,80%
(dois inteiros e oitenta centésimos por cento);
IX – comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não
desembolsado do empréstimo, exigida semestralmente
nas mesmas datas de pagamento dos juros;
X – comissão de financiamento: 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor total do
empréstimo, a ser paga de acordo com requerimento
da CAF, ou, no mais tardar, na oportunidade em que
se realizar o primeiro desembolso do empréstimo;
XI – juros de mora: 2,00% a.a. (dois por cento ao
ano) acrescidos aos juros pactuados;
XII – custos de avaliação técnica a ser realizada
pela CAF: estimados em US$ 15,000.00 (quinze mil
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal, dos encargos financeiros e dos desembolsos
previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Distrito Federal na operação de crédito externo
referida nesta Resolução.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput
é condicionada a que o Distrito Federal celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das quotas de repartição de
receitas previstas no art. 159, complementadas pelas
receitas próprias previstas nos arts. 155 e 157, nos
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termos do art. 167, § 4º, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo
o Governo Federal reter os recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados diretamente
das contas centralizadoras da arrecadação do Distrito Federal.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 2009
Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), com garantia da União,
no valor de até US$ 103,000,000.00 (cento e
três milhões de dólares norte-americanos)
de principal, destinados ao financiamento parcial do “Projeto de Gestão Integrada
dos Recursos Hídricos do Ceará – Progerirh II”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado a contratar operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), com garantia da União, no valor de até US$
103,000,000.00 (cento e três milhões de dólares norteamericanos) de principal.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Projeto de Gestão Integrada de
Recursos Hídricos do Ceará – Progerirh II”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Ceará;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 103,000,000.00 (cento e três
milhões de dólares norte-americanos);
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V – prazo de desembolso: até 31 de dezembro
de 2011;
VI – amortização: em 30 (trinta) parcelas semestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais,
pagas nos dias 15 de abril e 15 de outubro de cada
ano, vencendo a primeira em 15 de abril de 2015 e a
última em 15 de outubro de 2029; cada uma das parcelas corresponderá a 3,33% (três inteiros e trinta e
três centésimos por cento) do valor total do empréstimo, e a última a 3,43% (três inteiros e quarenta e três
centésimos por cento);
VII – juros: exigidos semestralmente e pagos nas
mesmas datas dos pagamentos da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a
uma taxa composta pela taxa de juros Libor semestral
para dólar norte-americano acrescidos de um spread
a ser determinado pelo Bird a cada exercício fiscal e
fixado na data da assinatura do contrato;
VIII – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser
debitada na data em que o contrato entrar em efetividade;
IX – juros de mora: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) acrescidos dos juros devidos
e ainda não pagos.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Ceará na contratação da operação de
crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Ceará celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas próprias de que trata o art. 155, e das cotas
de repartição de receitas de que tratam os arts. 157 e
159, todos da Constituição Federal, e outras garantias
em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para
cobertura dos compromissos honrados diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 2009
Autoriza o Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 166,650,000.00
(cento e sessenta e seis milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de São Paulo autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
166,650,000.00 (cento e sessenta e seis milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas
Vicinais do Estado de São Paulo”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de São Paulo;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 166,650,000.00 (cento e sessenta e seis milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com margem variável;
VI – prazo de desembolso: até 30 de junho de
2014;
VII – amortização: cada desembolso deverá ser
pago em 50 (cinquenta) parcelas semestrais e consecutivas, no dia 15 dos meses de maio e novembro de
cada ano, vencendo-se a primeira em 15 de novembro de 2014 e a última em 15 de maio de 2039, sendo
que os valores de cada parcela serão equivalentes a
1/50 de cada desembolso, exceto a última, que será
equivalente ao valor remanescente;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas datas de pagamento da amortização e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo,
a uma taxa composta pela Libor semestral para dólar
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norte-americano, acrescidos de um spread a ser determinado pelo Bird semestralmente;
IX – juros de mora: até 0,50% a.a. (cinquenta
centésimos por cento ao ano), acrescidos aos juros
devidos e não pagos em até 30 (trinta) dias após a
data prevista para o seu pagamento;
X – comissão à vista: 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser debitada na data em que o contrato entrar em efetividade.
§ 1º As datas de pagamentos do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º É facultada a alteração da modalidade de
margem variável para a fixa, que permitirá ao mutuário
exercer a opção de conversão da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial do empréstimo, de
flutuante para fixa, e vice-versa, assim como da moeda
de referência da operação de crédito para o montante
já desembolsado e para o a desembolsar.
§ 3º Para o exercício das opções referidas no §
2º, é autorizada a cobrança dos encargos incorridos
pelo Bird na realização das opções e de uma Comissão de Transação sobre os valores afetados.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de São Paulo na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de São
Paulo celebre contrato com a União para a concessão
de contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, inciso I,
alínea “a”, e inciso II, todos da Constituição Federal, e
outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos
necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

34124 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2009
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$ 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos).
§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a financiar, parcialmente, o “Programa de
Consolidação das Cadeias Produtivas – Minas do
Princípio ao Fim”.
§ 2º Até 30 (trinta) dias previamente ao primeiro
desembolso, o Estado de Minas Gerais deverá confirmar a opção pela taxa de juros, podendo ela ser alterada para a modalidade “Empréstimo do Mecanismo
Unimonetário com taxa de Juros Ajustável”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 10,000,000.00 (dez milhões
de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros baseada na Libor;
VI – prazo de desembolso: até 36 (trinta e seis)
meses, contado da vigência do contrato;
VII – amortização: parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais,
pagas no dia 15 dos meses de maio e de novembro
de cada ano, vencendo-se a primeira 6 (seis) meses
após a data inicialmente prevista para o desembolso
final e a última, no mais tardar, 20 (vinte) anos após a
assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento da amortização e calculados so-

Agosto de 2009

bre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID,
e composta pela taxa de juros Libor trimestral para
dólar norte-americano, mais ou menos uma margem
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os empréstimos do Mecanismo Unimonetário
com taxa de juros baseada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações
para mitigar as flutuações da Libor, e mais a margem
para empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano) calculados sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, exigida
juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
até 1% (um por cento) do valor do financiamento, quando assim for definido e exigido pelo BID.
Parágrafo único. As datas de pagamentos do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Minas Gerais na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de Minas
Gerais celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 20 de julho de 2009. – Senador
Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente do Senado
Federal, no exercício da Presidência.
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Ata da 122ª Sessão Não Deliberativa,
em 3 de agosto de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa e Adelmir Santana

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 19 horas e 59 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
São 14 horas em Brasília, Capital do Brasil. Estamos no
Senado da República do Brasil. Esta é a 122ª sessão
não deliberativa, segunda-feira, 3 de agosto, plenário
do Senado Federal da República do Brasil. A sessão
de hoje é não deliberativa. Os Senadores da República,
pais da Pátria, emitem seus conceitos, suas opiniões
e caminhos e rumos melhores para o Brasil. Essa é a
finalidade de uma sessão não deliberativa.
A democracia deixou de ser direta para ser representativa. E nós, aqui, podemos falar como Cícero, que dizia: “O Senado e o povo de Roma”. Nós
podemos dizer: o Senado e o povo do Brasil, porque
o representamos, nas suas virtudes, seus sonhos e
suas esperanças e liberdades democráticas, de que
somos guardiões.
Há oradores inscritos. O primeiro é o Senador
Papaléo, que deixou aqui uma correspondência, que
passo a ler :“Sr. Presidente da sessão do Senado, sou
o primeiro da lista. Peço que seja conservado o meu
lugar... os outros oradores.... sem prejuízo”...
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 131, DE 2009
(Mensagem nº 571)
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei do País no período de 23 a 25 de julho de 2009,
em viagem a Assunção, Paraguai, para participar da
XXXVII Cúpula do Mercosul e realizar visita bilateral
de trabalho.
Brasília, 22 de julho de 2009. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

Aviso nº 473 – C. Civil.
Em 22 de julho de 2009
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem na qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do País no período de 23 a
25 de julho de 2009, em viagem a Assunção, Paraguai,
para participar da XXXVII Cúpula do Mercosul e realizar visita bilateral de trabalho.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A matéria foi anexada ao processado da Mensagem
nº 1, de 2009 e vai à publicação.
Sobre a mesa, mensagem do Presidente da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 132, DE 2009
(Nº 581/2009, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição, e com o art. 39 da Lei nº 11.440, de
29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor George Ney de Souza Fernandes, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Grande Jamahiriya Árabe Popular
Socialista da Líbia, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República de Malta.
Os méritos do Senhor George Ney de Souza
Fernandes que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 27 de julho de 2009. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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EM Nº 261 MRE /DP/DSE/SGEX/AFEPA/G-APES
Brasília, 17 de julho de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no artigo 39 da Lei nº 11.440,
de 29 de dezembro de 2006, submeto à apreciação
de Vossa Excelência a anexa minuta de mensagem
ao Senado Federal destinada à indicação de George
Ney de Souza Fernandes, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
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Ministério das Relações Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à
Grande Jamahiriya Árabe Popular Socialista da Líbia,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República de Malta.
2. Encaminho, igualmente anexos, informação
sobre o país e curriculum vitae de George Ney de
Souza Fernandes que, juntamente com a mensagem
ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por
parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Luiz Nunes Amorim.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidos os seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 134, de 2009 (nº 561/2009, na origem), de 16 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 24, de 2008 (nº 1.343/1999,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
único ao art. 4º da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para determinar a adaptação
de equipamentos dos parques de diversões às
necessidades das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida, sancionado
e transformado na Lei nº 11.982, de 16 de julho
de 2009;
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– Nº 135, de 2009 (nº 562/2009, na origem), de 16 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2005 (nº 4.130/2001,
na Casa de origem), que revoga o art. 60 do
Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941
– Lei de Contravenções Penais, sancionado e
transformado na Lei nº 11.983, de 16 de julho
de 2009;
– Nº 136, de 2009 (nº 574/2009, na origem), de 23 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 25, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
Fiscal da União, em favor das Justiças Eleitoral
e do Distrito Federal e dos Territórios, da Presidência da República e do Ministério Público da
União, crédito especial no valor global de cento
e dezenove milhões, cento e vinte mil, cinquenta
e cinco reais, para os fins que especifica, e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 11.984, de 23 de julho de 2009;
– Nº 137, de 2009 (nº 582/2009, na origem), de 27 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
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Lei da Câmara nº 64, de 2009, que dispõe sobre
a criação de cargos de provimentos efetivo e em
comissão e funções comissionada no Tribunal
Regional do Trabalho da 16ª Região, sediado em
São Luís – MA, e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei nº 11.985, de 27
de julho de 2009;
– Nº 138, de 2009 (nº 583/2009, na origem), de 27
de julho último, restituindo autógrafos 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 (ES); cria
cargos de provimento efetivo e em comissão e
funções comissionadas; e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 11.986, de
27 de julho de 2009;
– Nº 139, de 2009 (nº 584/2009, na origem), de 27
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 92, de 2009, que altera a
composição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região – AM/RR,
com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e dá
outras providências, sancionado e transformado
na Lei nº 11.987, de 27 de julho de 2009;
– Nº 140, de 2009 (nº 585/2009, na origem), de 27
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 112, de 2008, que cria a
Semana de Educação para a Vida, nas escolas
públicas do ensino fundamental e médio de todo
o País, e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 11.988, de 27 de julho
de 2009;
– Nº 141, de 2009 (nº 586/2009, na origem), de 27 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei do Senado nº 205, de 1996, que acrescenta
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências,
sancionado e transformado na Lei nº 11.989, de
27 de julho de 2009;
– Nº 142, de 2009 (nº 587/2009, na origem), de 27
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei nº 12, de 2009-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União,
em favor da Presidência da República e dos Ministérios dos Transportes e das Cidades, crédito
suplementar no valor global de seiscentos e trinta
e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil,
setecentos e noventa e sete reais para reforço
de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente, sancionado e transformado na Lei nº
11.990, de 27 de julho de 2009;
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– Nº 143, de 2009 (nº 588/2009, na origem), de 27
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 17, de 2009-CN, que abre ao Orçamento de Seguridade Social da União em favor
do Ministério da Saúde, crédito especial no valor
de trezentos mil reais para o fim que especifica,
sancionado e transformado na Lei nº 11.991, de
27 de julho de 2009;
– Nº 144, de 2009 (nº 589/2009, na origem), de 27 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 19, de 2009-CN, que abre ao Orçamento
de Investimento para 2009, em favor da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social – Dataprev, crédito especial no valor total
de cento e três milhões, duzentos e sessenta e
três mil, quinhentos e vinte dois reais para os
fins que especifica, sancionado e transformado
na Lei nº 11.992 de 27 de julho de 2009;
– Nº 145, de 2009 (nº 590/2009, na origem), de 27
de julho último, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 21, de 2009-CN, que abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor da
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ,
crédito especial no valor total no valor total de
trinta e nove milhões, seiscentos e quarenta mil
e setecentos e setenta e dois reais para os fins
que especifica, sancionado e transformado na
Lei nº 11.993, de 27 de julho de 2009;
– Nº 146, de 2009 (nº 591/2009, na origem), de 27 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 23, de 2009-CN, que abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito
suplementar no valor global de trezentos e um
milhões, novecentos mil seiscentos e vinte e três
reais para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.994, de 27 de julho de 2009;
– Nº 147, de 2009 (nº 592/2009, na origem), de 27 de
julho último, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 24, de 2009-CN, que abre aos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor
do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no
valor de quinhentos e um milhões, quinhentos e
sessenta e um mil, duzentos e quarenta e dois
reais para reforço de dotações constantes da Lei
Orçamentária vigente, sancionado e transformado
na Lei nº 11.995, de 27 de julho de 2009.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
exemplar de autógrafo de cada um dos projetos sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
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Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. nº 776/09/PS-GSE
Brasília, 15 de julho de 2009
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o Projeto de Lei nº 1.664, de 2007
(PLS nº 10/09), o qual “Dispõe sobre a residência
provisória para o estrangeiro em situação irregular
no território nacional e dá outras providências.”, foi
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e convertido na Lei nº 11.961, de 2
de julho de 2009.
2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
mensagem e do texto da lei em que se converteu a
proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro Secretário.
Aviso nº 406 – C. Civil.
Em 2 de julho de 2009
Assunto: Sanção presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem com
a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República restitui dois autógrafos do texto aprovado do
Projeto de Lei nº 1.664, de 2007 (nº 10/09 no Senado
Federal), que se converteu na Lei nº 11.961, de 2 de
julho de 2009.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nº 506
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico
a Vossas Excelências que acabo de sancionar o projeto de lei que “Dispõe sobre a residência provisória
para o estrangeiro em situação irregular no território
nacional e dá outras providências”. Para o arquivo do
Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois
autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 11.961,
de 2 de julho de 2009.
Brasília, 2 de julho de 2009. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
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LEI Nº 11.961, DE 2 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre a residência provisória
para o estrangeiro em situação irregular
no território nacional e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Poderá requerer residência provisória o
estrangeiro que, tendo ingressado no território nacional até 1º de fevereiro de 2009, nele permaneça em
situação migratória irregular.
Art. 2º Considera-se em situação migratória irregular, para fins desta lei, o estrangeiro que:
I – tenha ingressado clandestinamente
no território nacional;
II – admitido regularmente no território
nacional, encontre-se com prazo de estada
vencido; ou
III – beneficiado pela Lei nº 9.675, de 29
de junho de 1998, não tenha completado os
trâmites necessários à obtenção da condição
de residente permanente.
Art. 3º Ao estrangeiro beneficiado por esta lei são
assegurados os direitos e deveres previstos na Constituição Federal, excetuando-se aqueles reservados
exclusivamente aos brasileiros.
Art. 4º O requerimento de residência provisória
deverá ser dirigido ao Ministério da Justiça até 180
(cento e oitenta) dias após a publicação desta lei,
obedecendo ao disposto em regulamento, e deverá
ser instruído com:
I – comprovante original do pagamento
da taxa de expedição de Carteira de Identidade de Estrangeiro – CIE, em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do
fixado para expedição de 1ª (primeira) via de
Carteira de Identidade de Estrangeiro Permanente;
II – comprovante original do pagamento
da taxa de registro;
III – declaração, sob as penas da lei,
de que não responde a processo criminal ou
foi condenado criminalmente, no Brasil e no
exterior;
IV – comprovante de entrada no Brasil ou
qualquer outro documento que permita à Administração atestar o ingresso do estrangeiro
no território nacional até o prazo previsto no
art. 1º desta lei; e
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V – demais documentos previstos em
regulamento.
Art. 5º Os estrangeiros que requererem residência provisória estarão isentos do pagamento de multas
ou de quaisquer outras taxas, além das previstas no
art. 4º desta lei.
Art. 6º Concedido o Registro Provisório, o Ministério da Justiça expedirá a Carteira de Identidade de
Estrangeiro com validade de 2 (dois) anos.
Art. 7º No prazo de 90 (noventa) dias anteriores
ao término da validade da CIE, o estrangeiro poderá
requerer sua transformação em permanente, na forma
do regulamento, devendo comprovar:
I – exercício de profissão ou emprego
lícito ou a propriedade de bens suficientes à
manutenção própria e da sua família;
II – inexistência de débitos fiscais e de
antecedentes criminais no Brasil e no exterior; e
III – não ter se ausentado do território
nacional por prazo superior a 90 (noventa)
dias consecutivos durante o período de residência provisória.
Art. 8º A residência provisória ou permanente
será declarada nula se, a qualquer tempo, se verificar a falsidade das informações prestadas pelo estrangeiro.
§ 1º O disposto no caput deste artigo, respeitados a ampla defesa e o contraditório, processar-se-á
de ofício ou mediante representação fundamentada, na
forma do regulamento, assegurado o prazo para recurso
de 60 (sessenta) dias contado da notificação.
§ 2º Negada ou declarada nula a residência provisória ou a permanente, será cancelado o registro, e
a CIE perderá seus efeitos.
Art. 9º O disposto nesta lei não se aplica ao estrangeiro expulso ou àquele que, na forma da lei, ofereça
indícios de periculosidade ou indesejabilidade.
Art. 10. Aplicam-se subsidiariamente as disposições contidas na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, alterada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de
1981, aos estrangeiros beneficiados por esta lei.
Art. 11. O estrangeiro com processo de regularização imigratória em tramitação poderá optar por ser
beneficiado por esta lei.
Art. 12. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 2 de julho de 2009; 188º da Independência e 121º da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva.
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OF. nº 777/09/PS-GSE
Brasília, 15 de julho de 2009
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 5.800, de 2005 (PLS nº
120/07), o qual “Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, para dispor sobre as Certificações de Boas
Práticas para os produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária”, foi sancionado pelo Excelentíssimo
Senhor Presidente da República e convertido na Lei
nº 11.972, de 6 de julho de 2009.
2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
mensagem e do texto da lei em que se converteu a
proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

Aviso nº 429 – C. Civil.
Em 6 de julho de 2009
Assunto: Sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem com
a qual o Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da
República, no exercício do cargo de Presidente da
República, restitui dois autógrafos do texto aprovado
do Projeto de Lei nº 5.800, de 2005 (nº 120/07 no Senado Federal), que se converteu na Lei nº 1 .972, de
6 de julho de 2009.
Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
MENSAGEM Nº 525
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico a Vossas Excelências que acabo de sancionar
o projeto de lei que “Altera a Lei nº 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, para dispor sobre as Certificações
de Boas Práticas para os produtos sujeitos ao regime
de vigilância sanitária”. Para o arquivo do Congresso
Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 11.972 , de 6 de
julho de 2009.
Brasília, 6 de julho de 2009. – José Alencar.
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LEI Nº 11.972, DE 6 DE JULHO DE 2009
Altera a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, para dispor sobre as Certificações
de Boas Práticas para os produtos sujeitos
ao regime de vigilância sanitária.
O Vice-Presidente da República,no exercício do
cargo de Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Os prazos para renovação das Certificações de Boas Práticas dos produtos sujeitos ao regime
de vigilância sanitária, que constam dos subitens dos
itens 1.4, 2.4, 4.3, 6.4, 7.2 e 7.3 da tabela do Anexo II
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 23 de
agosto de 2001, ficam alterados para 2 (dois) anos.
§ lº Para fins de renovação das Certificações
referidas no caput, nos anos em que não esteja prevista inspeção, os estabelecimentos deverão realizar
autoinspeção, conforme regulamento, submetendo o
relatório à autoridade sanitária nacional, mantido o
recolhimento anual das taxas respectivas.
§ 2º O Certificado concedido com base neste artigo poderá ser cancelado a qualquer momento, caso
seja comprovado pela autoridade sanitária competente
o não cumprimento das boas práticas.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 6 de julho de 2009; 188º da Independência e 121º da República. – José Alencar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os ofícios que acabam de ser lidos serão juntados
aos processados dos Projetos de Lei da Câmara nºs
10, de 2009, e 120, de 2007, respectivamente.
Sobre a mesa, avisos doVice-Presidente do Tribunal de Contas da União que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Aviso nº 849-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 1.472 (SF), de 21-7-2009,
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº 11, de
2009 (SF), que “Autoriza o Estado do Espírito Santo
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$
71,500,000.00 (setenta e um milhões e quinhentos mil
dólares norte-americano)”, e a recomendação para que
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o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da
operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-016.794/2009-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente na Presidência.
Aviso nº 850-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício nº 1.509 (SF), de 21-7-2009, o qual
encaminha “autógrafo da Resolução nº 15, de 2009
(SF), que ‘Autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 130,000,000.00
(cento e trinta milhões de dólares norte-americanos),
e a recomendação para que o Tribuna de Contas da
União proceda ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como Processo
nº TC-016.792/2009-5, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso nº 851-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 1.475(SF), de 21-7-2009,
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº 12,
de 2009 (SF), que ‘Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor
de até US$ 211,700,000.00 (duzentos e onze milhões e setecentos mil dólares norte-americanos)’,
e a recomendação para que o Tribunal de Contas
da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como Processo
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nº TC-016.798/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso nº 852-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício nº 1.450 (SF), de 21-7-2009,
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº 19, de
2009 (SF), que ‘Autoriza o Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), com
garantia da União, no valor de até US$ 103,000,000.00
(cento e três milhões de dólares norte-americanos)
de principal, destinados ao financiamento parcial do
‘Projeto de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos
do Ceará – PROGERIRH II”, e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-016.772/2009-2, foi remetido à SecretariaGeral de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler,Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso n° 853-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício n° 1.481 (SF), de 21-7-2009,
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº16, de
2009 (SF), que ‘Autoriza o Estado do Pará a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$10.000,000.00 (dez milhões
de dólares norte-americanos); e a recomendação para
que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes
da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-016.768/2009-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler,Vice-Presidente, na Presidência.
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Aviso nº 854-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício n° 1.478 (SF), de 21-7-2009,
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº 13, de
2009 (SF), que ‘Autoriza o Município do Recife (PE)
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até
US$32,760,000.00 (trinta e dois milhões e setecentos
e sessenta mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos
decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-016.767/2009-2, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler,Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso nº 855-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício nº 1.469 (SF), de 21-7-2009, o qual
encaminha “autógrafo da Resolução nº 10, de 2009
(SF), que ‘Autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$194,000,000.00 (cento e noventa e
quatro milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos
decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-016.766/2009-5, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso nº 856-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício nº 1.506 (SF), de 21-7-2009, o qual
encaminha “autógrafo da Resolução n° 14, de 2009
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(SF), que ‘Autoriza o Município de Caxias do Sul (RS)
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento
(CAF), no valor de até US$ 28,800,000.00 (vinte e oito
milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos)’,
e a recomendação para que o Tribunal de Contas da
União proceda ao acompanhamento da aplicação dos
recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-016.782/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso nº 857-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício nº 1.493(SF), de 21-7-2009, o qual
encaminha “autógrafo da Resolução nº 20, de 2009
(SF), que ‘Autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 166,650,000.00
(cento e sessenta e seis milhões e seiscentos e cinquenta mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao
acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-016.776/2009-1, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente , na Presidência.
Aviso n° 858-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o
recebimento do Ofício n° 1.496 (SF), de 21-7-2009,
o qual encaminha “autógrafo da Resolução nº 21, de
2009 (SF), que ‘Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
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ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-016.777/2009-9, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso n° 859-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Ofício n° 1.484 (SF), de 21-7-2009, o qual
encaminha “autógrafo da Resolução nº 17, de 2009
(SE), que ‘Autoriza o Estado do Amazonas a contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
no valor de até US$ 77,000,000.00 (setenta e sete milhões de dólares norte-americanos)’, e a recomendação
para que o Tribunal de Contas da União proceda ao
acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-016.769/2009-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
Aviso nº 860-GP/TCU
Brasília, 22 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o recebimento do Oficio n° 1.487(SF), de 21-7-2009, o qual
encaminha “autógrafo da Resolução nº 18, de 2009
(SF), que ‘Autoriza o Distrito Federal a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com
a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de
até US$60,095,000.00 (sessenta milhões e noventa e
cinco mil dólares norte-americanos)’, e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União proceda
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
n° TC-016.795/2009-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para
adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Vice-Presidente, na Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– As matérias foram anexadas aos processados dos
Projetos de Resolução nºs 32, 40, 33, 44, 41, 34, 31,
35, 45, 46, 42 e 43, de 2009, respectivamente.
Sobre a mesa, ofícios do Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. 233/2009/CAE
Brasília, 7 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 28a Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, ordinária, realizada em 7 de julho, foi dado
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus
Membros, por meio do OF. CAE n° 27/2009-Circular,
o Aviso n° 061/2009-BCB-Presi – Aviso n° 39/09, de
26 de junho de 2009, do Banco Central do Brasil,
encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei
n° 9.069/95, o demonstrativo das emissões do real
referente ao mês de maio de 2009, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 234/2009/CAE
Brasília, 7 de julho de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião da
28a Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos,
ordinária, realizada em 7 de julho, foi dado conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus Membros,
por meio do OF. CAE n° 27/2009-Circular, o Aviso n°
181/GMF – Aviso n° 40/09, de 25 de junho de 2009,
do Banco Central do Brasil, do Ministério da Fazenda,
encaminhando, em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Federal n° 43/01, relatório contendo
as características das operações de crédito analisadas
no âmbito daquele Ministério no mês de maio de 2009,
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
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Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
As informações foram encaminhadas ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício do Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. CDH 86-09
Brasília, 1 de julho de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a aprovação do
Requerimento nº 26, de 2009-CDH, por esta Comissão em reunião ocorrida na data de hoje, que adita
o Requerimento nº 9, de 2009 – CDH, de criação da
Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho
Escravo, com a finalidade de ampliar a competência
da Subcomissão para que essa acompanhe a execução da regularização fundiária na Amazônia, proveniente da Lei nº 11.952, de 2009, que dispõe sobre a
regularização fundiária das ocupações incidentes em
terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal; altera as Leis nºs 8.666, de 21 de junho
de 1993, e 6.015, de 31 de Dezembro de 1973; e dá
outras providências.
O Requerimento de aditamento em tela inclui a
solicitação para que a Subcomissão passe a ser denominada Subcomissão Permanente de Combate ao
Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.
Atenciosamente, – Senador Cristovam Buarque,
Presidente da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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Sala da Comissão, 15 de julho de 2009.

Terça-feira 4

34145

34146 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2009

Agosto de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

34147

34148 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2009

Agosto de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 4

34149

Da COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 379, de 2009 (nº
1.286/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que autorga permissão à Terra F.M. Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Tucumã, Estado Pará.
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Sala da Comissão, 15 de julho de 2009. – Senador Wellington Salgado, Presidente
Eventual – Senador Flexa Ribeiro, Relator.
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PARECER Nº 1.240, DE 2009
(Da Comissão Diretora)
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PARECER Nº 1.243, DE 2009
(Da Comissão Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com referência ao Ofício nº 85, de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, lido em 17 de julho do corrente, a Presidência comunica ao Plenário que, 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 os Projetos de Decreto Legislativo nºs
308 e 379, de 2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente. aprovados pela Comissão de Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sejam apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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Agosto de 2009

Agosto de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
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O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 934, DE 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, o
requerimento será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 938, DE 2009
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REQUERIMENTO Nº 942, DE 2009
Requer VOTO DE APLAUSO à Professora ZELI
CRUZ GONÇALVES, graduada pelo PROFORMAR,
da Universidade Estadual do Amazonas, hoje lecionando em Anori, a 195 quilômetros de Manaus.
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REQUERIMENTO Nº 943, DE 2009
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REQUERIMENTO Nº 944, DE 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
ao Arquivo.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa, para decisão.
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Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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PROJETO DE LEI Nº 32, DE 2009 – CN
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PROJETO DE LEI Nº 33, DE 2009 – CN
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os projetos lidos vão à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112, da Resolução nº 1, de
2006 – CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para tramitação dos Projetos:
Leitura: 3-8-2009
Até 8-8 publicação e distribuição de avulsos;
Até 16-8 prazo final para apresentação de emendas;
Até 21-8 publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
Até 5-9 encaminhamento do parecer final à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Esgotou-se no dia 17 de julho do corrente o prazo
previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem
que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2009 (nº
547/2007, na Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto), que dá nova redação ao inciso II do
caput do art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional;
– Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2009 (nº
6.600/2002, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe
sobre a criação de cargos de provimento efetivo
no Quadro de Pessoal do Tribunal Regional do
Trabalho da 8ª Região (PA);
– Projeto de Lei da Câmara nº 115, de 2009 (nº
3.351/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e
funções comissionadas no Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 20ª Região (Município de Aracaju-SE) e dá
outras providências (SE);
– Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2003, de autoria do Senador Paulo Octávio, que faculta às
pessoas jurídicas o armazenamento dos livros
comerciais “Livro Diário” e “Livro Razão” em meio
magnético;
– Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2004, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera, com
vistas a fomentar a utilização da energia solar, a
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto
da Cidade), para instituir diretriz a ser observada pelos Municípios, e a Lei nº 4.380, de 21 de
agosto de 1964, para condicionar a obtenção de
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financiamento no âmbito do Sistema Financeiro
da Habitação (SFH);
– Projeto de Lei do Senado nº 257, de 2006, de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal para o Desenvolvimento do Baixo São
Francisco, com sede na cidade de Propriá, no
Estado de Sergipe;
– Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2007, de autoria do Senador Paulo Paim, que permite que o
trabalhador com mais de sessenta anos de idade
saque seus recursos acumulados no Fundo de
Participação PIS/PASEP;
– Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2008, de autoria
do Senador Marcelo Crivella, que dispõe sobre a
isenção do imposto de renda da pessoa física e
da contribuição previdenciária incidentes sobre
o valor da bolsa concedida por estabelecimento
de ensino ao filho de professor;
– Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2008, de autoria do Senador Cristovam Buarque, que institui o
Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores;
– Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2008, de autoria do Senador Renan Calheiros, que altera o
inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, para incluir o diabetes melito
entre os agravos à saúde a cujos portadores é
concedida a isenção do imposto de renda sobre
os proventos de aposentadoria ou reforma;
– Projeto de Lei do Senado nº 398, de 2008, de autoria da Senadora Fátima Cleide, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
do Vale do Anari, no Estado de Rondônia;
– Projeto de Lei do Senado nº 417, de 2008, de
autoria do Senador Flávio Arns, que autoriza a
criação de Escola Técnica Federal em Loanda,
no Estado do Paraná;
– Projeto de Lei do Senado nº 445, de 2008, de
autoria do Senador Valter Pereira, que institui o
dia 22 de novembro como o Dia da Comunidade
Libanesa no Brasil;
– Projeto de Lei do Senado nº 447, de 2008, de
autoria do Senador Flávio Arns, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal
de Nova Tebas, no Estado do Paraná;
– Projeto de Lei do Senado nº 448, de 2008, de
autoria do Senador Flávio Arns, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal
de Rio Negro, no Estado do Paraná;
– Projeto de Lei do Senado nº 485, de 2008, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, que autoriza a criação da Universidade Federal do Litoral
Paulista, com sede na cidade de Santos, pelo
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desmembramento do Campus Baixada Santista
da Universidade Federal de São Paulo;
– Projeto de Lei do Senado nº 491, de 2008, de autoria do Senador Gilberto Goellner, que institui o
Dia Nacional do Distribuidor de Insumo Agrícola
e Veterinário;
– Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2009, de autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que dispõe sobre a criação do “Dia Nacional da Mulher
Negra” e dá outras providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 120, de 2009, de autoria do Senador Cícero Lucena, que autoriza o
Poder Executivo a criar, no Município de Itabaiana,
campus do Instituto Federal da Paraíba.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei da Câmara vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 41, de 2009 (nº
933/2009, na origem), do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.543, de 2009,
bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente a auditoria realizada na Agência
Nacional de Energia Elétrica – Aneel, com o objetivo de
identificar o custo direto decorrente da crise de energia
elétrica ocorrida em 2001 (TC 006.734/2003-9).
O expediente vai às Comissões de Serviços de
Infraestrutura e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência recebeu, em tempo oportuno, a Mensagem
nº 133, de 2009 (nº 565/2009, na origem), pela qual o
Presidente da República encaminha, nos termos do § 4º
do art. 71 da Lei nº 11.768, de 2008, o relatório contendo
os novos limites de empenho e movimentação financeira
que caberão a esta Casa, os respectivos parâmetros e
memória de cálculo das receitas e despesas.
A matéria vai à Primeira-Secretaria do Senado
Federal e, em cópia, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Encerrou-se no dia 17 de julho do corrente o prazo para
apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2000 (nº 121/99,
na Casa de origem, do Deputado Cunha Bueno),
que estabelece a disciplina legal para a propriedade, a posse, o transporte e a guarda responsável de cães;
– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2003 (nº
1.550/96, na Casa de origem, do Deputado Celso

–

–

–

–

–

–

–

–
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Russomano), que faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das informações que especifica;
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2005 (nº
3.685/2004, na Casa de origem, do Deputado
Gustavo Fruet), que altera os arts. 11 e 62 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil (altera dispositivos referentes
aos direitos da personalidade e à constituição
de uma fundação);
Projeto de Lei da Câmara nº 10, de 2006 (nº
1.467/2003, na Casa de origem, do Deputado
Chico Alencar), que altera o art. 11 da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exercício de
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional
e dá outras providências;
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº
6.672/2006, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que altera o art. 1.526
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determinando que a habilitação para
o casamento seja feita pessoalmente perante o
oficial do Registro Civil;
Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 2007 (nº
5.522/2005, na Casa de origem, do Deputado
André de Paula), que dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de protocolo terapêutico
para a prevenção vertical do HIV, em hospitais
e maternidades;
Projeto de Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº
5.139/2001, na Casa de origem, do Deputado
Osmar Serraglio), que altera os arts. 12 e 21 da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei de Improbidade Administrativa (permite a aplicação
de sanções, isolada ou cumulativamente, ao
responsável por ato de improbidade, e restringe
a aplicação da pena de ressarcimento);
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2008 (nº
5.697/2001, na Casa de origem, do Deputado
João Pizzolatti), que institui o Dia Nacional do
Empreendedor, nas condições que especifica;
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº
6.244/2005, na Casa de origem, da Deputada
Sandra Rosado), que fixa critério para instituição
de datas comemorativas; e
Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 2009 (nº
1.779/2007, na Casa de origem, do Deputado
Paulo Piau), que institui, na República Federativa do Brasil, a data de 30 de junho como sendo
o dia do Fiscal Federal Agropecuário.
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Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O primeiro era Papaléo Paes.
Pela ordem, Senador Arthur Virgílio e, em seguida, pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho aqui algumas questões muito breves a tratar com
a Casa. Uma delas é, obviamente, o requerimento de
voto de aplauso ao nadador mais rápido do mundo, o
brasileiro que a todos orgulhece muito, César Cielo,
que conquistou duas medalhas: a de 100 metros nado
livre e a de 50 metros nado livre, sendo que na primeira
modalidade quebrou o recorde mundial.
Ainda, Sr. Presidente, gostaria de dizer a V. Exª
que peço que os Anais acolham o pronunciamento
que vai junto do voto de desagravo ao jornal O Estado de S. Paulo pela censura que lhe foi imposta em
pleno Estado democrático de direito, pelo Desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal, em mandado impetrado pelo Sr. Fernando
Sarney, filho do Senador José Sarney, como tentativa de impedir a imprensa de continuar divulgando
matéria sobre a chamada Operação Boi Barrica, da
Polícia Federal.
Ainda, Sr. Presidente, esclareço que o Sr. Dácio
era consultor jurídico da Gráfica do Senado quando se
deu a efetivação, irregular, inconstitucional, de 82 estagiários, criando um problema, até porque foi praticado
um grave crime, um problema muito grave.
Pelas duas razões, mandei protocolizar reclamação contra esse Magistrado junto ao Conselho Nacional
de Justiça, CNJ. E o pronunciamento é precisamente
contra essa tentativa de amordaçamento da imprensa
brasileira em pleno Estado democrático de direito. Isso
acontecia no tempo da ditadura. Agora é inaceitável
que se repita o fato na democracia.
Ainda, Sr. Presidente, finalmente, peço que V.
Exª acolha na íntegra o pronunciamento em que relato a história muito interessante do futuro município,
hoje Vila de Santo Antônio do Matupi, que pertence a
Manicoré, no Amazonas, que está a 180 quilômetros
de Humaitá, no Amazonas, a 220 quilômetros de Apuí.
Lá não tem banco, não tem hospital. A movimentação econômica é muito grande, é um lugar onde a
pecuária viceja muito fortemente. Eles aspiram a virar
município. Eles hoje pertencem, nem a Apuí nem a
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Humaitá, mas ao Município de Manicoré. E querem
virar município. Pecuaristas movimentam milhões de
reais por mês de gado. E lá é um lugar propício para
criação de gados. No entanto, o Município está sob
penúria. Até mesmo o Bolsa Família, que é muito
bem-vindo por todos, lá uma família para receber os
R$80,00 desse programa, alguém da família tem de
se deslocar gastando R$20,00 para ir a Humaitá e
R$20,00 para voltar – R$ 40,00 –, mais estada em
Humaitá para receber o dinheiro, mais alimentação.
E o dinheiro vai todo embora.
Eu não gostaria de interromper a sessão, até porque sei que há oradores inscritos, e todos devem falar,
mas não posso deixar de cumprir o dever de requerer
voto de pesar pelo falecimento do ex-Governador e
ex-Senador pelo Amazonas Gilberto Mestrinho, uma
das mais significativas personalidades da vida política
brasileira contemporânea, ocorrido no dia 19 de julho
de 2009, em Manaus.
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento Interno, a inserção em ata de voto de pesar pelo
falecimento do ex-Governador e ex-Senador pelo
Amazonas, Gilberto Mestrinho, uma das mais significativas personalidades da vida política brasileira
contemporânea, ocorrido no dia 19 de julho de 2009,
em Manaus.
Requeiro, também, que esse voto de pesar seja
levado ao conhecimento dos familiares do político.
Político atuante, Gilberto Mestrinho ficou conhecido pela sua humildade, ele que sempre esteve no
coração do povo amazonense. Essa sua aproximação
com as populações do Estado transformou-o numa das
mais expressivas figuras da política nacional.
Distanciado por 20 anos do Amazonas, foi anistiado em 1982 e sua popularidade foi posta em prova,
ao eleger-se Governador do Estado, por ele conduzido
de 15 de março de 1983 a 15 de março de 1987.
Como Senador, entre 1999 e 2007, era visto como
político experiente e objetivo. Preferiu dar ao mandato
essa sua experiência. Como tal reconhecido, chegou
à posição de Presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional por três vezes. Após sua
passagem pelo Senado, afastou-se da política, apenas
em militância, pois jamais deixou de ser lembrado, principalmente em momentos em que se pediam opiniões
acerca dos rumos da política nacional.
Com a saúde abalada, Mestrinho manteve-se
em sua postura de serenidade e, em dado momento, fez um pedido ao seu povo: “Na cerimônia do meu
adeus, quero o povo cantando os versos e a melodia
do Boto Navegador”.
Boto Navegador é a alcunha com que o povo
do Amazonas distinguiu o seu grande líder político.
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No começo, certa estranheza, mas, depois aceitou a
carinhosa homenagem popular. Do apelido, surgiram,
primeiro uma letra, depois a música e quase se torna
o segundo Hino do Amazonas.
Como conterrâneo e político, acompanhei a trajetória de Gilberto Mestrinho, no Amazonas. Após,
encontramo-nos aqui no Senado, ambos na condição
de representantes amazonenses. Vi então, a partir
dele, uma atuação correta e dedicada em favor do
Estado e do País.
Por tudo o que Mestrinho merece, encerro a justificativa para este voto com a letra da música que o
eternizou na política amazonense:
Pelo rio o caboclo navega sem medo, ô, ô, ô
Vê arara, uirapuru, boto e tucunaré, é,é,é
Minha terra tem tudo que se imaginar.
Da floresta, das lendas...encantar,
Tanta vida nos braços do meu rio-mar
Amazonas!
Aportou o rumo certo, vamos
Navegar, ô, ô, ô, ô, ô,ô
No feitiço do Boto Navegador
Gilberto! Ô, ô, ô, ô
Mestre Comandante,
Meu Governador!
Gilberto Mestrinho, nosso Boto Navegador, morreu no final de julho deste ano de 2009. Como homenagem póstuma ao grande político, requeiro este voto
de pesar ao Senado da República. Indico à Mesa que
estou pedindo uma sessão especial de homenagem
a esse colega tão estimado por todos nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por ora, era o que tinha a dizer.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, DISCURSOS
DO SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, para que passe a constar nos Anais
do Senado da República, incluo neste breve pronunciamento a íntegra do editorial da edição de hoje do
jornal O Estado de S. Paulo, acerca da tentativa de
amordaçar a imprensa brasileira no País, que vive, felizmente, sob estado de direito democrático.
Assim, o historiador do futuro terá subsídios para
analisar ações de um magistrado, que, como defensor
do Sr. Fernando Sarney, filho do Presidente desta Casa,
José Sarney, pediu e obteve liminar do Desembargador
Dácio Vieira, proibindo o jornal O Estado de S.Paulo
de continuar veiculando matérias que versam sobre
escândalos em que o Senado se envolve.
O texto é o que se segue:

Agosto de 2009

Segunda-Feira, 3 de Agosto de 2009
Afronta à democracia
Certamente não existem nas Constituições de outras nações sob o regime de Estado Democrático de Direito dispositivos tão
explícitos como os contidos na Carta brasileira,
que garantam a plena liberdade de expressão
e proíbam qualquer forma de censura prévia
aos veículos de comunicação. Reunidos após
uma prolongada ditadura militar que amordaçou a imprensa, os constituintes trataram de
proscrever qualquer forma de censura prévia
ou restrição à liberdade de expressão. Assim
é que nem a Constituição norte-americana,
matriz institucional da liberdade de imprensa,
dispõe de regras tão claras como as estabelecidas em nossa Constituição. No artigo 5º, item
IX, ela assegura a livre comunicação; no item
XIV, assegura a todos o acesso à informação;
e, no artigo 220, determina expressamente que
a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo, não sofrerá qualquer restrição.
Daí a repercussão indignada, no País e
no exterior, que causou a censura judicial imposta a este jornal por um desembargador do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O caso
se soma – tendo a sua dimensão aumentada
por se tratar de um atentado às liberdades públicas – aos escândalos que envolvem a família Sarney e seu patriarca, que teimosamente
insiste em continuar presidindo o Senado da
República sem mais dispor de condições políticas ou morais para fazê-lo. Fernando Sarney,
filho do senador e principal gestor dos negócios da família, tentou na Justiça Federal obter
um mandado que proibisse o Estado de continuar publicando matérias sobre a Operação
Boi Barrica, da Polícia Federal, que investiga
aqueles mesmos negócios. O pedido foi negado. Tentou, a seguir, o mesmo expediente
na primeira instância da Justiça do Distrito
Federal, tendo o juiz considerado o pedido –
que também negou – “uma afronta à liberdade
de imprensa”. Apresentado novamente, desta
vez ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o
desembargador Dácio Vieira acatou o pedido
e impôs a censura prévia a este jornal.
Causa espécie, antes de mais nada, o
fato de esse desembargador não ter se declarado impedido de proferir decisão monocrática,
uma vez que é profundamente ligado – como
mostra foto estampada na edição de sábado
do Estado – tanto a José Sarney quanto ao
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ex-diretor do Senado Agaciel Maia, os principais protagonistas dos escândalos que jorram
da Câmara Alta. Antes de ser desembargador,
Vieira ocupara um cargo de confiança na gráfica do Senado e fora consultor jurídico da Casa.
Nessa condição, recebera do senador maranhense do Amapá, tanto quanto do poderoso
ex-diretor-geral do Senado, apoios decisivos
para sua investidura no Tribunal.
Como era de esperar, foi imediata e generalizada a reação ao ato de censura prévia,
flagrantemente inconstitucional e afrontoso à
democracia. Segundo o senador Jarbas Vasconcelos, a escolha “desse caminho pela Justiça é um retrocesso terrível e injustificável”. O
senador Pedro Simon condenou: “O homem
da transição democrática agora comete um
ato da ditadura.” O senador Eduardo Suplicy
enfatizou que “é um direito da população ser
informada sobre diálogos que ferem a ética”. E
a Associação Nacional de Jornais (ANJ), por
seu vice-presidente e responsável pelo Comitê
de Liberdade de Expressão, Julio César Mesquita, condenou veementemente a decisão do
desembargador Vieira, depois de destacar que
é inaceitável que pessoas ligadas à atividade
jornalística (como é caso da família Sarney, que
controla jornais, rádios e televisões) “recorram
a um expediente inconstitucional, conforme
recente decisão do Supremo Tribunal Federal, para subtrair ao escrutínio público operações com graves indícios de ilegalidade”. O
ex-presidente do Supremo Carlos Veloso, por
sua vez, considerou a medida judicial um excesso, que de fato constituiu uma censura. Na
mesma linha pronunciaram-se representantes
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e
pessoas preocupadas com a ameaça à liberdade de expressão.
Mais importante do que o direito que
tem o jornal de informar é o direito que tem o
cidadão de ser informado – dizia a Suprema
Corte norte-americana, interpretando, na década de 1970, o sentido da liberdade contido
na Primeira Emenda. Esperemos que a Justiça
brasileira trilhe esse caminho e não permita
que prosperem afrontas à democracia que a
sociedade brasileira, apesar de tudo e a duras
penas, tem conseguido construir.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
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Srs. Senadores, no começo, nos anos 90, eram poucos, uma meia dúzia talvez. Logo, o número cresceu,
pela vontade de desbravadores, em grande parte oriundos do Sul. Foram atraídos pela riqueza da Floresta
Maior e acabaram de fixando num ponto do interior do
Amazonas, a partir da cidade de Humaitá. Ali começou o chamado Km 180 da Transamazônica, hoje Vila
de Santo Antonio do Matupi, distante 180 quilômetros
de Humaitá.
Matupi cresceu. Seu entorno, também. E como
em toda história de desbravamento, houve de tudo em
mais uma história de colonização, dessas que, amiúde
vira programa oficial ou mera intenção do Incra.
O Instituto estimulou agricultores do Paraná e
Santa Catarina, principalmente, oferecendo-lhes glebas
em plena Amazônia. Alguns esperaram que decorresse um prazo mínimo e passaram as terras a outros,
por preços incríveis, R$100,00 a R$150,00 o hectare,
ainda em mata virgem.
Quem pôde, comprou três, quatro, cinco ou mais
dessas glebas de terceiros, formando os primeiros latifúndios na Amazônia. Nem sempre, infelizmente, a
favor da Gran– de Floresta, que era derrubada para
formação de pastagens.
Hoje, histórias, fatos e epopéias à parte, Matupi
conta com quase 5 mil habitantes, segundo censo da
Pastoral da Terra, mas o Instituto Chico Mendes ICMBio garante que esse número é maior, beirando os 10
mil habitantes.
Cinco ou dez mil, pouco importa. O grande sonho
desses moradores é a emancipação da Vila, como um
novo município amazonense. Eles bem que merecem a
ascensão. Ali vem sendo desenvolvido um bom trabalho de colonização. A população conta sempre com o
apoio do Administrador da Vila, o Edson, indicado pelo
Prefeito de Manicoré, Manoel Galdino, e pelo Prefeito
em exercício, Lúcio Flávio do Rosário.
A pujança da economia local é visível: um pecuarista, como me inteirei, movimenta mais de R$1 milhão
por mês. As perspectivas, constatei ainda, são boas,
com uma economia que muito promete. Presenciei, por
exemplo, um leilão de gado bastante concorrido para
os padrões da região. Ali, num rodeio, o segundo realizado em Matupi, foram pagos R$50 mil em prêmios
aos peões, todos habilidosos e valentes.
Esses os aspectos positivos da região. Matupi
cresce e aspira sua autonomia, como meio de progredir
e melhorar os serviços públicos. A cidade não dispõe
de número suficiente de telefones fixos, enquanto a
telefonia móvel, os celulares, enfrenta problemas de
cobertura. A cidade não tem agência bancária. O BolsaFamília é bem visto naquela área, mas, dos R$80,00
recebidos mensalmente pelos “beneficiários”, algo
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como R$70,00 são gastos em passagens de ônibus,
de ida e volta, para Humaitá, onde os filhos dos moradores estudam.
Matupi precisa desenvolver-se e o caminho mais
natural para esse objetivo é a sua emancipação. Deste
Plenário, apoio a reivindicação, que considero justa e
necessária.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Arthur Virgílio, garanto que todas as solicitações de V. Exª serão atendidas de acordo com o Regimento. Quero associar-me ao pesar de todo o Brasil
pelo falecimento de Gilberto Mestrinho. Companheiro
do meu Partido, o PMDB, governou o Estado de V. Exª
por três vezes. Aqui tivemos uma boa convivência. Na
intimidade eu o chamava de mestrão pelos ensinamentos que deu a todos nós.
Representando o Senado da República, neste
instante na Presidência, nós nos associamos à dor
do País por essa enorme perda para a democracia do
Estado do Amazonas e para o Brasil.
Pela ordem o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.) – Peço minha inscrição para uma comunicação
parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Dr. José Roberto já está providenciando.
Pela ordem o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ilustre
Senador Mão Santa, que preside a nossa sessão, eu
fiz uma permuta com o Senador Cristovam Buarque.
Eu figuro aí como o sexto inscrito e o Senador em segundo lugar. Ele propôs uma permuta. Então, a rigor
eu seria o primeiro orador.
Agora, queria aproveitar as palavras do Senador
Arthur Virgílio e suas para me somar ao lamento de
V. Exªs e – quero crer – de todos os Senadores desta
Casa pelo falecimento do Senador Gilberto Mestrinho,
nosso correligionário, grande amigo, que honrou esta
Casa, honrou o Estado do Amazonas quando aqui representou, como Senador, aquele grande Estado.
Queria apenas me somar ao lamento de V. Exª
e do Senador Arthur Virgílio e tenho certeza absoluta
de que do Senador Wellington, do Senador Collor, do
Senador Paim, enfim de todos desta Casa, mesmo
de alguns que, não tendo convivido com o Senador
Mestrinho, sabem da sua história de luta, sua história
política que tanto engrandeceu o Estado do Amazonas
e o Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nós nos associamos e vamos dar prosseguimento
à solicitação do Senador Arthur Virgílio para que haja
uma sessão em homenagem, com as nossas saudades, ao ex-Senador Gilberto Mestrinho.
Queremos informar que o primeiro orador inscrito era Papaléo Paes. Ele nos outorgou um documento
pedindo que permutássemos e, como Deus escreve
certo por linhas tortas, o Senador Fernando Collor,
que é Presidente da Comissão Infraestrutura, solicitou
a permuta. Então ele vai usar a tribuna por permuta
com o Senador Papaléo Paes.
Eu queria até agradecer também numa homenagem do Piauí, porque este Senado é tão forte que
o Presidente Collor nos faz madrugar. A sessão dele
começa às 8h30. A gente tem que acordar com o sol.
E ele fez a segunda audiência pública sobre o Porto
de Luiz Correia, e esse porto foi reiniciado.
Agradecemos ao Presidente da Comissão de Infraestrutura e a Sua Excelência o Presidente da República. V. Exª é o primeiro orador a usar da palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Gostaria de verificar com V.
Exª se deu entrada o pedido de solicitação de delegação do Líder da Minoria para que eu possa falar pela
Minoria na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já chegou. O Secretário-Executivo Dr. José Roberto
nos apresenta.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu lhe
agradeço. Vou esperar a minha chamada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Com a palavra, como primeiro orador inscrito, o Senador Fernando Collor, por permuta com o Senador
Papaléo Paes.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente, o
Papa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador, peço a permissão. O pronunciamento de
V. Exª é tão importante que o nosso Presidente José
Sarney veio presidir a sessão.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito obrigado.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Agradeço ao Senador Mão Santa por ter aberto a
sessão.
V. Exª tem a palavra.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente José Sarney, Srªs e Srs. Senadores,
recentemente, o Papa Bento XVI tornou pública a sua
terceira Encíclica, de cunho social e econômico, intitulada “Cáritas in Veritáte” – “O amor na verdade”. Este
interessante Escrito de um líder mundial de incontestável autoridade moral dirige-se não só aos fiéis católicos, mas “a todos os homens de boa vontade”. Ora,
somos isto (pessoas de boa vontade) e somos todos
delegados de um Estado cujo povo é historicamente
caracterizado por raízes profundamente cristãs e majoritariamente católicas. Deve, pois, ecoar nesta Casa,
nesta Casa mais alta da República, o pensamento e
as preocupações do Papa, sobretudo nesta hora de
crise econômica internacional, que, na sua amplitude
e complexidade, pode ter tanto de conseqüências para
a humanidade e a convivência dos povos.
O que Bento XVI apresenta é uma visão de inspiração profundamente cristã e também humanística
da atual conjuntura neste particular contexto de crise
global, e aponta possíveis pistas para a construção de
um mundo mais digno do homem. Esta Encíclica, portanto, pode ser considerada um sonho; não daqueles
que alienam e se afastam da realidade, mas, ao invés,
daqueles outros que jogam para adiante, provocam,
inspiram, fazendo que se caminhe e se construa um
futuro.
Gostaria, portanto, de expor a esta Casa, Sr.
Presidente Srªs e Srs. Senadores, alguns temas que
julgo mais importantes presentes neste Documento
que, certamente, merecem atenção e uma acurada
leitura de nossa parte.
Primeiramente, o Papa exprime uma salutar consciência de que a Igreja não possui soluções técnicas
para oferecer, mas tem uma missão de verdade a
cumprir, colaborando na conscientização de valores
que constituam uma sociedade à medida do homem,
da sua dignidade e da sua vocação. Efetivamente,
pensando no homem e na sociedade que ele constrói,
o Documento pontifício desenvolve a interessante e
fecunda categoria de “desenvolvimento integral”, isto
é, um desenvolvimento que contemple seriamente o
homem todo e todo o homem. Nesse sentido, o Papa
faz uma advertência que deveria ser levada a sério
por todos quantos se comprometem com os destinos
de nossa sociedade ocidental e com o futuro de nosso povo brasileiro: sem uma perspectiva de vida eterna, o progresso humano neste mundo permanecerá
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sempre privado de respiro. Fechado dentro da história, num imanentismo estreito, o desenvolvimento está
sujeito ao risco de reduzir-se a simples incremento do
ter. Desse modo, a humanidade perde a coragem de
permanecer disponível para os bens mais altos, para
as grandes e altruístas iniciativas solicitadas pela solidariedade universal.
No pensamento do Papa, as instituições sozinhas
não bastam: são necessários valores, e valores que
se centrem na pessoa humana compreendida como
portadora de uma dignidade inalienável e destinada e
aberta a uma plenitude eterna. Concorde-se ou não
com tal visão, não há como negar que ela pode inspirar,
sim, uma postura bastante fecunda e comprometedora
do desenvolvimento como agente de humanização e
de bem para todos, e não somente para alguns poucos... É convicção antiga do pensador respeitado que
é Joseph Ratzinger, agora Bento XVI, que sem Deus
o desenvolvimento é negado no seu sentido mais radical, pois é desumanizado! É bom que se pense nisso, pois não são poucas vezes neste mundo hodierno
termos visto o quanto um humanismo fechado para
valores transcendentes possui pernas curtas e termina por justificar a exploração do homem pelo homem.
O desenvolvimento defendido pelo Papa é permeado
por uma ética centrada na pessoa e não simplesmente
fundado numa técnica que desconsidera o homem e se
compreende a si mesmo como um fim autônomo. Essa
situação seria de falso desenvolvimento e terminaria
por destruir o homem. Para o Papa, o desenvolvimento tem necessidade da verdade – e a verdade é uma
realidade humana, ética! Sem ela, o agir social cai na
rede dos meros interesses privados e das lógicas de
poder, com efeitos deletérios para a sociedade e o futuro da humanidade. Basta recordar a gênese da atual
crise econômica mundial para percebermos o quanto
é verdadeiro o raciocínio do Pontífice!
O Documento papal articula de modo inteligente
e instigante a idéia de desenvolvimento integral com a
ampla e onipresente realidade atual da globalização. A
avaliação deste último fenômeno é positiva no Documento papal, mas com a condição de que o processo
de globalização seja permeado com a ética centrada
na pessoa. Há uma frase de particular efeito no texto
de Bento XVI:
A sociedade cada vez mais globalizada
torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos.
A razão, por si só, é capaz de ver a igualdade
entre os homens e estabelecer uma convivência cívica entre eles, mas não consegue
fundar a fraternidade.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso
que essas palavras nos deveriam fazer refletir, pois,
sinceramente, a sociedade que desejamos construir
deve ser calcada em uma precisa visão de homem, de
pessoa que tenhamos. O Papa nos propõe pensar no
homem como ser aberto para o infinito! Aqui não se
trata de negar a laicidade do Estado Brasileiro, mas
de levar em conta, sem um doentio e fundamentalista
laicismo, aquilo que já é um fecundo dado cultural do
nosso povo e uma riqueza secular de nossa sociedade:
a sua fé, a sua certeza de que cada pessoa tem uma
dignidade e é sujeito de direitos e deveres fundados,
em última análise, no destino eterno da humanidade. É
assim que pensa a grande maioria do povo brasileiro,
a quem todos nós servimos nesta Casa.
Louvando claramente o progresso, reconhecendo
a importância da mentalidade empreendedora e competitiva, elogiando convictamente a democracia e as
liberdades individuais, o Papa recorda que as causas do
subdesenvolvimento não são primariamente de ordem
material, mas, sobretudo, de vontade, de pensamento,
e, ainda mais, de falta de fraternidade entre os homens
e os povos. Assim, o Pontífice introduz o tema da humanização da economia, dos mercados, dos fluxos de
capitais e dos macroprojetos econômicos dos Estados
nacionais. O Papa chama a atenção para o fato de que
o exclusivo objetivo do proveito, do lucro, sem ter em
mente o bem comum como fim último, ameaça destruir riquezas e criar pobrezas. Exemplos disso seria
uma atividade financeira simplesmente especulativa,
os fluxos migratórios de capitais, muitas vezes, mal
gerenciados, a exploração predatória e desregulada
dos recursos naturais... Urge, no pensamento de Bento XVI, uma nova cultura, uma sociedade construída
sobre novas bases, sustentadas por uma nova síntese
humanística! O homem, não a técnica, tem que ser colocado em primeiro plano; o homem, não o lucro, tem
que ter a prioridade; o homem, não o mercado, tem
que ser a finalidade!
Neste sentido, o documento papal constata que,
se cresce a riqueza mundial em termos absolutos, aumentam, no entanto, as disparidades e aparecem novas
pobrezas. A competição desenfreada e, no mais das
vezes, desatenta à dignidade da pessoa humana, tem
levado à supressão de vários direitos dos trabalhadores
e ao desmantelamento do estado de bem-estar social.
Para adequar-se à competição da economia globalizada, reduziu-se notavelmente as redes de segurança
social, deixando os cidadãos impotentes frente aos riscos antigos e os riscos novos. Não há como negar que,
nos últimos decênios, os vários Estados têm esquecido
que o primeiro capital a salvaguardar é valorizar o homem, a pessoa na sua integridade e integralidade! O
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Papa pede, então, que as decisões econômicas atuais
continuem a perseguir como prioridade o acesso de
todos ao trabalho, superando uma visão econômica de
breve ou brevíssimo prazo, que termina por baixar o
nível de direito dos trabalhadores e a saúde ecológica
do Planeta. E aqui Bento XVI alerta para a responsabilidade das pessoas e dos governantes nesse sentido,
num empenho novo e criativo.
Deve ser claro que Bento XVI não se opõe, de
modo algum, à globalização ou à economia de mercado,
mas sim a uma visão simplista e míope que absolutiza o material e não prioriza o homem como centro e
critério da atividade econômica e do desenvolvimento.
Uma visão somente produtiva e utilitarista da existência
e uma convicção fundamentalista de uma autonomia
da economia ante qualquer influência de caráter moral
levaram o homem a abusar do instrumento econômico,
tornando-o um elemento às vezes até mesmo destrutivo. Se o desenvolvimento quer ser realmente humano,
deve deixar-se guiar por critérios éticos e trazer em si
também o valor da gratuidade e do amor pelo outro.
Alienação utópica? Ingenuidade religiosa? Ou, ao invés, a sabedoria de quem representa uma instituição
que conhece bem o coração humano? Cabe a cada
um de nós fazer essa avaliação.
Esta necessidade de critérios humanizadores
vale, de forma particular, para o mercado. Diz o Papa
que, sem formas internas de solidariedades e confiança
recíproca, o mercado não pode desempenhar realmente
a sua função econômica. E nós vimos o quanto a crise
atual explodiu, sobretudo como uma crise de confiança!
Para Bento XVI, o mercado não pode contar somente
consigo próprio, mas deve buscar energias morais em
outros sujeitos e não deve considerar os pobres como
um fardo, mas como uma fonte de possibilidades. O
mercado não deveria tornar-se o espaço da destruição do fraco pelo mais forte, mas deveria levar a sério
realmente a lógica do bem comum; lógica que deveria
ser tutelada, sobretudo pela comunidade política... Estaríamos nós a altura de tal desafio?
É claro que, no pensamento de Bento XVI, o mercado não tem uma natureza em si negativa. A questão
é o homem, com a sua consciência moral e sua responsabilidade! As pessoas são maiores que o mercado e
podem desvirtuá-lo miseravelmente! Nesse sentido, a
atual crise mostra que os tradicionais princípios da ética
social não podem ser transcurados! E não somente o
mercado, mas a empresa deveria passar por tais mudanças. Sua gestão não deveria somente atender ao
lucro dos proprietários, mas deveriam estar atentas à
sua função social. Vide a Vale do Rio Doce.
Diante disso, fica patente no pensamento do
Papa a necessidade de uma globalização compreen-
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dida, não somente como processo socioeconômico,
mas como uma realidade mais ampla que tenha uma
orientação cultural personalista e comunitária, aberta
à transcendência e provida de valores éticos e instrumentos adequados para corrigir distorções. O Pontífice
é consciente de que nada disso será possível sem uma
mudança de estilo de vida e sem a assunção de valores
morais que superem a visão egocêntrica e hedonista
que permeia nossa sociedade ocidental.
Finalmente, Bento XVI augura organizações internacionais mais fortes, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dotadas de efetivo poder político que,
sem esvaziar o papel do Estado e das pessoas, melhor regulem a economia e as relações entre os povos
e países segundo os princípios da subsidiariedade e
da fraternidade. O Pontífice alude neste contexto à
urgente necessidade de reforma da Organização das
Nações Unidas e a uma real mudança na arquitetura
econômica universal.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quis apresentar de modo sucinto esses pensamentos do Chefe
da Igreja Católica porque penso que são uma visão
provocante para todos nós. O Senado da República,
como Câmara Alta do nosso sistema de Governo, deve
pensar alto, pensar grande, deve superar a visão estreita que tanto mal tem nos feito e tantos danos tem
trazido à nossa democracia. Precisamos discutir ideias
que engendrem propostas e projetos para o nosso País.
Auguro que a leitura deste Documento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o qual Bento XVI nos
brindou nos instigue neste caminho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Mário Couto, pela Liderança.
Em seguida, será V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente, Senador Paulo
Paim, conforme combinei com V. Exª, eu quero dizer
à Nação brasileira que, antes do recesso, eu, V. Exª e
outros Senadores estivemos reunidos com a Liderança
do Governo na Câmara, com Deputados, Senadores e
presidentes de sindicatos, numa ampla reunião, para
que se possa, finalmente, resolver o problema que vivem os aposentados deste País.
A pedido do Governo, Sr. Senador Paulo Paim,
fizemos um acordo para que retornássemos ao problema logo depois do recesso. Espero, Senador, que
o Governo não falhe novamente.
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Entendemos a posição do Líder na Câmara,
mas hoje – sabemos disto, Senador –, em qualquer
votação na Câmara em relação aos aposentados, nós
seremos vencedores.
Não queremos colocar o Governo na parede, sabemos das dificuldades que o Governo enfrenta, mas
não podemos abandonar essa causa, uma causa justa,
causa honesta, causa séria, que não podemos deixar
de lado em momento nenhum.
Vamos esperar que V. Exª faça novamente o contato para que amanhã possamos retomar as negociações. Caso contrário, colocaremos em pauta, conforme combinado, os projetos de V. Exª. E não tenho a
menor dúvida de que, pelos contatos que fizemos com
os Deputados, será o veto derrubado e serão os projetos de V. Exª aprovados. E aí fica muito difícil para o
Presidente da República dizer novamente, através de
novo veto, aos aposentados que não quer realmente
resolver o problema de mais de 11 milhões de pessoas aposentadas que muito fizeram por este País e que
estão a sofrer, abandonadas, sem a proteção e sem a
atenção do Governo. Mesmo o Governo sabendo a situação que vivem, mesmo, repito, o Governo sabendo
a situação que vivem, não olha por eles.
Eu considero, sinceramente – estou aqui em frente a vários ex-Presidentes da República –, eu considero que o Governo Lula tenha sido o mais perverso
no sentido do abandono à classe dos aposentados e
pensionistas deste País, mesmo porque, Senador, foi
o Presidente que mais prometeu a todos os pensionistas, quando passava pelos palanques; foi o que mais
prometeu a toda a Nação, aos aposentados deste País
que iria resolver o problema deles, especialmente tirando o fator previdenciário.
Lula mostrou à Nação, nos palanques, que o fator era um crime. Lula mostrou, nos palanques, que,
tão logo fosse eleito Presidente da República, o fator
previdenciário cairia. Citou o exemplo de um trabalhador brasileiro que ganha vinte salários mínimos e
entra para a sua aposentadoria com a metade. Citou
nações que já tinham corrigido esse maldito fator e
disse que, no Brasil, quando ele fosse Presidente,
ele resolveria. Seis anos e os aposentados esperam.
Estamos próximos, acredito eu, Presidente Sarney,
estamos próximos.
Vi no Líder do Governo na Câmara uma vontade
especial de resolver. Oxalá, tomara que não estejamos
enganados, Senador Paulo Paim. Acredito que não.
Eu hoje falaria sobre a CPI do Dnit e da Petrobras, mas achei melhor deixar para amanhã. Quero
ainda conversar melhor com o Líder Arthur Virgílio, a
quem deleguei a atribuição de negociar o que fosse
necessário com relação a essa CPI. Amanhã falarei.
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Hoje, eu quero apenas dizer que estive no meu Estado durante 15 dias e percorri alguns Municípios, como
sempre faço, e quero aqui ratificar uma denúncia que
fiz, Sr. Presidente.
Quero aqui chamar a atenção do Ministro da Pesca mais uma vez. Aliás, acho que o Ministro da Pesca
é um dos melhores Ministros que o Presidente Lula
tem. É um rapaz digno, conceituado, trabalhador, operoso, e acredito que ele irá dar atenção ao que tenho
falado desta tribuna. Dinheiro de pescador, Senador
Renan Calheiros, tem que ir para pescador. O segurodesemprego do pescador, que foi criado para que, na
época do defeso, esse pescador tivesse alguma coisa
para sobreviver, não está sendo aplicado, Presidente Collor, para os pescadores. O que estão fazendo
com esse dinheiro? Vários presidentes de colônias
de pescadores – e aí tem as exceções, não são todos
–, vários, mas também não é só um, são centenas no
Brasil, são milhares de reais jogados no ralo, milhares
de reais desviados... Dinheiro do brasileiro, Senador
Paulo Paim. Tem comerciante, tem até médico pegando
dinheiro dos pescadores, gente que não precisa, gente
que está bem de vida, Presidente. “Mil reais para você,
quinhentos reais para mim e quinhentos para você”.
Em centenas de Municípios desta Nação, presidentes
de colônias estão agindo assim.
Há necessidade, então, Ministro, de V. Exª fazer
uma fiscalização em todo o País. Isso virou uma febre, e é política.
Já vou terminar, Presidente, já vou descer.
É política, Presidente Sarney. Muitos fazem para
ganhar voto. Presidentes de colônias, com votações
expressivas, podem pegar, nessas últimas eleições,
uns por méritos, alguns por méritos, outros por corrupção, usando o dinheiro do defeso dos pescadores
para criarem votos. Não existe isso no Acre, Senador
Tião? Procure saber que existe. Isso está espalhado
pela Nação inteira, Senador Tião Viana. Procure ver
em seu Estado.
Eu fui ao Pará e fui ameaçado. É uma máfia, uma
máfia criada. Fui ameaçado até de morte. Tenho uma
carta, que foi deixada em meu veículo, me ameaçando
de morte, Senador Tião Viana, se eu continuasse falando isto desta tribuna. Falo porque não tenho medo de
nada em minha vida, Senador, absolutamente de nada.
Por isso falo. Posso até ler a carta. É a máfia criada
em relação ao seguro-desemprego do pescador, que
está sendo lesado, dessa pobre classe que vive com
muita dificuldade neste Território Nacional.
Quero mandar um aviso ao meu Ministro, que
muito respeito. Faça isso, Ministro. Acredito em V. Exª.
Acredito que V. Exª não tenha conhecimento desse
fato. Mas, se V. Exª demorar, estarei aqui, desta tribu-
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na, anunciando a criação de uma CPI. Não tem outra
saída, Ministro. Vou confiar em V. Exª e acredito que
V. Exª vai tomar as providências.
Presidente Sarney, na tarde de hoje, era só
isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Obrigado a V. Exª.
Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
Senador Paim, é por causa da alternância. O
Senador Mário Couto falou pela Liderança, o seguinte
falará como orador inscrito.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Caro amigo Senador José Sarney, Presidente desta Casa, Srªs e Srs. Senadores, como não
poderia deixar de fazê-lo, Senador Renan, inicio minha
fala trazendo notícias aqui desses breves dias em que
estivemos no nosso Estado, visitando amigos, correligionários, participando de reuniões.
Quero trazer à Casa notícia de que o nosso Partido, o PMDB, no nosso Estado, está cada dia mais
forte, mais estruturado e não satisfeito, procurando
melhores condições ainda. Os nossos Prefeitos eleitos nas últimas eleições, Prefeitos do PMDB, têm até
agora seis meses de mandado e vêm, rigorosamente,
cumprindo a missão a eles delegada de trabalharem
pelas suas populações.
Eu participei, nestes últimos dias, Senador Renan,
em Bujari, um pequeno Município próximo da nossa
capital, presidido por um companheiro nosso, o Prefeito Padeiro – trabalhador, acorda de madrugada, vai
para o meio da rua bater mato com seus auxiliares. Ele
inaugurou uma grande e bela escola, Senador Sarney,
e desta feita na zona rural do Município. Nesses últimos
anos, eu tenho alimentado a preocupação de que precisamos olhar com outros olhos, com muito carinho a
situação daqueles que estão nas zonas rurais do nosso
País. A rigor – e aqui é apenas uma observação –, a
gente costuma priorizar investimentos nas cidades em
detrimento, muitas vezes, da situação de comunidades
rurais, Senador Mão Santa. E no Acre não é diferente.
Isso não é uma característica só do Acre ou no Acre.
É quase um preconceito, na minha concepção, Senador Collor. Fazem-se as coisas de forma conveniente
nas cidades e, no campo, as coisas são, normalmente,
malfeitas, matadas, mais ou menos, como se as populações rurais não merecessem serviços de excelente
qualidade, obras de grande nível.
Eu estou dizendo isso porque fiquei muito satisfeito, Senador Renan, com o que pude presenciar,
participando da inauguração de uma bela escola na
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zona rural, escola de alvenaria, bem construída, bonita, bem acabada, para que crianças e jovens, filhos
daqueles que, de manhã, tarde e noite, estão com a
enxada na mão trabalhando para produzir, possam ter
uma educação, uma escola de qualidade.
E o PMDB no meu Estado, Senador Sarney, vem
se organizando, pelo menos, de forma mais intensa
desses últimos três anos para cá. Os resultados apareceram na última eleição: elegemos quatro Prefeitos,
quando não tínhamos nenhum – o último havia se
desfiliado do PMDB. E o partido se organiza, como eu
disse, se reorganiza, se reestrutura.
Nesse último sábado tivemos, no Município de
Porto Acre, a felicidade de realizar um grande encontro no qual se deu a filiação de pessoas de prestígio
político naquele Município, com a presença do Presidente Regional do Partido, o Presidente da Municipal
em Porto Acre.
Quero aqui, nesta pisada, já anunciar que, dia 7
próximo, o PMDB, uma grande comitiva, uma grande
caravana do PMDB estará em Feijó, no coração do
Acre, lá no “meião”, na beira do rio Envira, realizando
quase que um congresso do Partido, em que vamos
discutir propostas, teses para essa caminhada que
poderá nos levar à conquista do próprio Governo do
Estado em 2010, Senador Collor. Temos lá o Vereador
Rodrigo Pinto, um jovem Vereador da capital do nosso
Estado que se entusiasmou com a possibilidade de
nos representar na forma de candidato ao Governo
do Estado. E o Partido tem se organizado e se havido
com esse propósito, com alegria, com entusiasmo, com
seriedade, com o pé no chão, com dedicação. Após
Feijó, vamos visitar e nos reunir com correligionários
dos demais Municípios.
Enfim, o que colhi e que trago aqui é o sentimento de novos dias, novos tempos, nova concepção
de trabalho, de luta, que poderá resultar na colheita
de grandes resultados, de grandes coisas, inclusive a
conquista do Governo do Estado.
Tenho me colocado à disposição do nosso Partido na condição de candidato à reeleição. Se o Partido considerar isso apropriado, estou à disposição; se
enxergar em outros quadros do Partido alguém que
possa representar de forma melhor o partido aqui no
Senado Federal, eu me envolverei nesta campanha,
tanto na minha candidatura à reeleição, quanto na
candidatura à eleição de qualquer companheiro do
PMDB que esteja, afinal, ungido pelo partido para
cumprir essa tarefa.
Com essas breves notícias do meu querido Estado, por meio do trabalho que a gente executa dentro
do nosso partido, quero dar ciência à Casa de que podemos ter algo que, na vida política, na vida pública,
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é muito interessante, instigante e até emocionante:
a alternância de poder. Temos em nosso horizonte a
possibilidade de promover a alternância de poder em
nosso Estado. O PT, a Frente Popular, que governa o
Estado já pelo décimo primeiro ano, com realizações,
com falhas também, claro, que se prepare para este
momento. Poderemos ter, de fato, uma alternância de
poder. É o que ouço nas ruas, é o sentimento que colho
da população do meu Estado, e é com esse propósito que estamos nos colocando, por meio do PMDB, a
serviço da população acreana, para, em sintonia com
as suas aspirações, primeiro, promovermos essa alternância de poder e, segundo, para nos comportarmos
e dirigirmos o nosso Estado, observando outros aspectos que podem ter passado despercebido, podem
ter sido alvo de negligência, e é nessa caminhada que
nós estamos.
Portanto, do Acre eu venho com o coração cheio
de alegria, com o sentimento grande de que estamos
cada vez mais com o ouvido apurado para escutar o
que a população nos diz, para colher dela a orientação que ela nos dá, normalmente, para que possamos
marchar juntos nesta próxima empreitada eleitoral.
Mas eu queria aproveitar estes últimos minutos,
Senador José Sarney, para me referir a uma sessão
que vai ocorrer aqui no dia 18, uma sessão especial,
que vai fazer o registro dos cem anos de falecimento
de Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, e aquele
que se embrenhou Acre adentro – poucos brasileiros
sabem disso –, subiu o rio Purus até às suas cabeceiras,
para cumprir a determinação governamental brasileira
de demarcar os limites do nosso País com o Peru.
Ele chefiou uma missão, por designação do Barão do Rio Branco, no início do século passado, fez
essa viagem quase que com o sacrifício da própria
vida. Apresentou um relatório, cujas observações foram aproveitadas quase in totum pelo Barão do Rio
Branco, pelo Governo brasileiro, do que resultou a assinatura do tratado de limites com o Peru.
No Acre, Senador Sarney e no restante do País,
o tratado mais conhecido, após revolução acreana, é
o Tratado de Petrópolis, firmado pelo Governo brasileiro, sob a batuta do Ministro Barão do Rio Branco,
que envolveu Brasil e Bolívia.
Agora, o tratado de limites com o Peru, Senador
Renan, foi um tratado de igual importância. Ele resultou
exatamente disso, dessa empreitada, dessa viagem de
Euclides da Cunha, Estado adentro, subindo o rio Purus até às suas cabeceiras, marcando e delimitando os
limites que temos com aquele grande país, o Peru.
A sessão não me vai permitir abordar e falar sobre
muitos aspectos que envolvem a passagem dele pelo
nosso Estado. E, portanto, eu tomo aqui a liberdade
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de mencionar e saudar, inclusive, iniciativas, como a
do jornal O Estado de S.Paulo, que, desde abril, publica textos de Euclides da Cunha, não só relativos à
verdadeira epopeia que viveu e cobriu, que resultou
na obra prima, que é Os Sertões, como a sua passagem pela Amazônia. Temos, inclusive, na Folha de
S.Paulo, também, deste domingo, dia 2 de agosto,
um caderno excepcional, o Caderno Mais, que, por
sinal, é praticamente todo voltado ao registro desses
fatos, de um grandíssimo escritor que se coloca no
nível de um Machado de Assis em nosso País, pela
obra deixada.
Como eu disse, o jornal O Estado de S.Paulo,
com rara felicidade, comprometeu-se e vem executando um projeto multimídia. Todo final de semana,
publica textos escritos por Euclides da Cunha, textos
comentados por aquela que é especialista em Euclides
da Cunha, Valnice Nogueira Galvão. Ela apresenta o
texto e abaixo seus comentários, numa breve análise
de cada texto.
O Estadão, Senador Sarney, mandou recentemente lá para o Acre o repórter Daniel Piza e o fotógrafo Tiago Queiroz. Fizeram a mesma viagem que fez
Euclides da Cunha, o mesmo trajeto.
E eu imagino a riqueza de informações, de imagens que eles recolheram e vão oferecer à população
brasileira, de várias formas.
Tomamos conhecimento da realização de um filme do Diretor Noilton Nunes, que levou 29 anos para
realizar, com a ajuda de amigos, um filme que também
se dedica a explorar a vida de Euclides da Cunha, a
sua obra literária fantástica.
Enfim, eu queria chamar a atenção deste Plenário para essa sessão que vamos realizar no dia 18
de agosto. O centenário de falecimento de Euclides
da Cunha ocorre no dia 15 de agosto, mas, por uma
questão de acomodação na agenda da Mesa, realizaremos a sessão no dia 18, Senador Mário Couto. Espero
contar com a presença de V. Exª, como dos demais
Senadores e Senadoras, para que façamos aqui aquilo
que é de direito, o registro, Senador, e as homenagens,
merecidíssimas, a um grande brasileiro que tem uma
obra literária que transcende o tempo e assim ocorrerá durante muito tempo, e que tem uma passagem de
fundamental importância, a presença e passagem na
Amazônia brasileira, notadamente no meu Estado do
Acre, tem uma passagem dramática, a partir da qual
o Brasil pôde reunir informações, dados que levaram
o Governo brasileiro e o governo do Peru a assinarem
o Tratado de Limites. Portanto, aqui fica, desde já, o
convite e eu começo e toda a oportunidade que eu
tiver até o dia 18, vou registrar alguns fatos e trazer
à Casa o conhecimento de alguns dados que podem

Agosto de 2009

ter passado desapercebidos nesses últimos tempos
acerca de Euclides da Cunha, esse grande historiador que merece todas as homenagens, todo registro
que possamos fazer em razão da sua grandeza, em
razão da importância que ele tem e sempre terá para
a literatura e para a história do povo brasileiro.
Senador Sarney era o que eu tinha a dizer nesta
tarde e agradeço a V. Exª o tempo concedido.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador Paulo Paim.
V. Exª dispõe de cinco minutos; vai falar pela Liderança.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela Liderança do PT. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr. exPresidente da República e Presidente do Congresso
Nacional José Sarney; Exmo Sr. ex-Presidente da República Fernando Collor de Mello e Senador da República; Exmo Sr. Mão Santa, ex-Governador do Piauí
e Senador da República; Senadores e Senadoras, eu
queria fazer, nesses meus cinco minutos, três registros muito rápidos.
Primeiro, quero agradecer ao meu Partido no Rio
Grande do Sul que, durante o recesso parlamentar,
realizou um encontro estadual, fruto de outros 27 encontros regionais. Nesse encontro estadual, por unanimidade, indicou o Ministro da Justiça, Tarso Genro,
como nosso pré-candidato ao Governo do Estado, e
indicou também o meu nome à reeleição ao Senado,
deixando aberta a possibilidade de negociação, numa
política de aliança numa coligação, tanto da figura do
Vice-Governador, do pré-candidato a Vice, como também do outro candidato ao Senado. Também aprovou,
Sr. Presidente, a política de aliança, que eu acho importante, numa demonstração de que o PT no Rio
Grande do Sul pode voltar a governar aquele Estado,
o Rio Grande do Sul.
Quero também, Senador Mário Couto, dizer que,
enquanto V. Exª falava, eu liguei para o Líder Henrique
Fontana. Ele estava chegando nesse momento a Brasília e confirmou tudo aquilo que havíamos acordado
antes do recesso. Ainda nesta semana – se depender
dele, amanhã –, realizaremos uma rodada de negociação na Câmara, envolvendo o Presidente Michel
Temer, que havia se comprometido conosco, Líderes
tanto da Oposição quanto do Governo, as centrais, as
confederações e a Cobap, para discutirmos a questão
do fim do fator previdenciário, projeto aprovado por
unanimidade pelo Senado da República, e também o
reajuste real para os aposentados e pensionistas.
Quero reafirmar que antes do recesso estivemos
com o Presidente Lula em um jantar com a bancada
no Senado e eu levantei a questão da Previdência. O
Presidente disse que a vontade dele é exatamente

Agosto de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

esta que V. Exª colocou da tribuna: que se construa o
entendimento, que se termine com o fator previdenciário e que se garanta uma política de reajustes reais
aos aposentados e também aos pensionistas.
Eu dizia, antes do recesso, e repito aqui: se não
houver entendimento, como dizia o saudoso e inesquecível Ulysses Guimarães, se não houver acordo,
vamos ao voto. Que se vote tanto a questão do fator
como também o reajuste dos aposentados, que estão prontos para ser votados no plenário da Câmara
dos Deputados. Tanto o relatório feito pelo Deputado
Pepe Vargas como também o resultado da comissão
especial, que aprovou o PL nº 1, aqui já aprovado,
que vai garantir reajuste integral aos aposentados e
pensionistas.
Quero também registrar, Sr. Presidente, que viajei
muito nesse recesso pelo Estado e fui até a outros Estados, como vou a Minas na próxima segunda-feira, no
debate da questão do fator e do reajuste dos aposentados. É o tema que tomou conta de todos os debates
de que participei ao longo desses dias. As pessoas
estão na expectativa. Eu diria que esse tema interessa
a 180 milhões de brasileiros. Quem não é aposentado sonha em se aposentar, quem já está aposentado
quer saber como fica o seu reajuste daqui para frente.
É um tema que mexe com todos nós, e sabemos que
é grande a possibilidade de, ainda nesta quinzena, a
Câmara encaminhar a sua posição na mesma linha do
que o Senado já decidiu.
Por fim, Sr. Presidente, entendendo que o meu
tempo está terminando, eu só quero registrar que houve
no Rio Grande do Sul o Congresso Nacional de Negros e Negras do Brasil, que tirou, por unanimidade, o
fortalecimento e a aprovação do Estatuto da Igualdade
Racial, já aprovado aqui, no Senado.
Também dizer, Sr. Presidente, que teremos, ainda no mês de agosto, lá em Canoas, minha cidade,
uma das cinco conferências regionais que vamos ter
em todo o Brasil para discussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também já aprovado, por unanimidade, aqui no Senado, que se encontra na Câmara
dos Deputados.
Eu tenho certeza de que, depois desses cinco encontros regionais em todo o Brasil, um deles lá em Canoas, que vai reunir toda a Região Sul, nós haveremos
de aprovar o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Por fim, eu quero registrar um trabalho do Dieese,
Senador Simon, que enfatiza a importância do crescimento da política de exportação, principalmente lá
no nosso Rio Grande. Demonstra com uma série de
dados e destaca que o crescimento foi importante na
política de exportação, que aumentou em 49% para a
China e 112% para a Bélgica.
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Sr. Presidente, na última frase – V. Exª conhece
– eu falo um pouco das cotas num trabalho feito pela
pesquisadora da Universidade de Brasília, Ana Paula
Meira, onde ela demonstra certo constrangimento dos
alunos da UnB no debate das cotas, apesar de estarem
muito bem no resultado final em matéria de exames.
Diz ela que existe uma presença negra, que não
é só a presença de estudantes das embaixadas africanas, são muitos os negros que estão na Universidade de Brasília pelas cotas e tem que ser valorizada
essa política.
Peço a V. Exª que considere como lidos todos os
meus pronunciamentos.
Obrigado, 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, chamo a atenção para o último boletim do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) do Rio Grande do Sul:
“Após deflagração da crise, exportações
retomam os patamares do ano anterior”.
As exportações gaúchas, no primeiro semestre de
2009, acumularam US$ 6,7 bilhões, atingindo 9,58% do
total das exportações do Brasil (US$ 69,95 bilhões).
Este resultado coloca o Estado na terceira posição no ranking nacional, ficando abaixo de São Paulo
(27,66%) e Minas Gerais (12,87%).
Frente ao mesmo período do ano anterior, as exportações gaúchas registram uma queda de 19,3%,
desempenho melhor que o Nacional (-22,8%).
Tanto a redução do volume exportado quanto a
queda nos preços contribuíram para este resultado
negativo.
Setorialmente, verifica-se que a agropecuária,
que representa 19,5% do total exportado, apesar de
experimentar um crescimento de 18,7% no volume,
registrou uma queda de 9,7% nos preços.
Já a indústria, responsável por praticamente 80%
da exportação estadual, teve queda tanto nos preços
(-5,0%) quanto no volume exportado (-20,1%).
Com relação aos principais destinos, destaca-se
a queda nas exportações para Rússia (-46,3%), Argentina (-37,8%) e Estados Unidos (-27,5).
Por outro lado, verificasse um crescimento substancial das vendas para China (49,0%) e Bélgica
(112,0%).
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, registro rapidamente que o Município de
Canoas, no Rio Grande do Sul, através da Coordenadoria Municipal de Inclusão e Acessibilidade .em parceria
com várias organizações civis que atuam pela causa
das pessoas com deficiência, promovem em agosto o
Mês da Pessoa com Deficiência.
A titular da coordenadoria, Ony Terezinha, me
disse que a iniciativa tem caráter pedagógico e assistencial na orientação a esse público.
Várias organizações civis participam com eventos
independentes, porém cada instituição vai fazer uma
ação em parceria com a coordenadoria.
A programação contará com feiras, ato inter-religiosos, capacitações, mostra de artes e debate.
Lembro que o Município de Canoas, tendo à frente
o prefeito Jairo Jorge, tem feito também um brilhante
trabalho com relação às pessoas com deficiência.
Já a Câmara de Vereadores realizará uma sessão
especial em homenagem aos 200 anos de nascimento
do francês Luis Braile – criador do sistema de leitura
para deficientes visuais.
A iniciativa é para aproximar deficientes visuais
dos vereadores, visando um relato sobre os problemas de mobilidade e acessibilidade enfrentados na
cidade.
Srªs e Srs. Senadores, Canoas será uma das cinco sedes nacionais que foram escolhidas pelo Conade (Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com
Deficiência), ligado a Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República, para debater o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, projeto de nossa
autoria, à luz da Convenção Internacional das Pessoas
com Deficiência.
O encontro será nos dias 28 e 29 de agosto,
nas instalações da Universidade Luterana do Brasil
(Ulbra).
A expectativa é da participação de mais de 300
delegados vindos do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul.
A coordenação dos cinco eventos nacionais é do
Conade e da Corde (Coordenadoria dos Direitos das
Pessoas com Deficiência).
O evento de Canoas tem o apoio da Prefeitura
Municipal, através da Coordenadoria de Inclusão e
Acessibilidade, do Conselho Municipal das Pessoas
com Deficiência, e do Conselho Estadual/RS.
Com certeza, é uma alegria receber essa notícia.
Creio que depois desses encontros o estatuto estará
pronto para ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a pesquisadora da Universidade de Brasília
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(UnB), Ana Paula Meira, está desenvolvendo sua tese
de mestrado em Política Pública e Gestão de Educação
junto aos estudantes cotistas da Instituição.
Segundo ela, os estudantes cotistas, mesmo
depois de passar em concorridos vestibulares, ainda
se escondem por causa de baixa auto estima e do
racismo.
Abre aspas:
“O racismo coloca as pessoas sempre à
margem. Você duvida que possa estar fazendo
o que é certo, que pode ser bonita e inteligente”, afirma Ana Paula...
E a pesquisadora continua “É dificílimo
achar um cotista, as pessoas se escondem”.
Em recente entrevista à Agência Brasil, Ana Paula disse que os cotistas “têm medo de dizer” e temem
reações que possam causar ao assumir que são cotistas.
“Para não se prejudicarem, eles se esquivam”.
O comportamento, na avaliação da pesquisadora, guarda relação com a “baixíssima” auto estima dos
estudantes e com o racismo.
Este trabalho traz levantamento de trajetórias e
histórico escolar de cada entrevistado, fazendo recorte
por classe, gênero e identidade.
Na sua opinião, a UnB tem “mudado lentamente”
com a política afirmativa...
“Existe uma presença negra que não é
só a presença do estudante da embaixada
africana.”
No entanto, segundo ela, há setores “elitizados”
na universidade que são contra a política de cotas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de fazer um pequeno registro. Nos
dias 25 e 26 de julho, a cidade de Porto Alegre sediou,
no auditório Dante Barone, da Assembléia Legislativa,
mais um encontro do Conneb (Congresso Nacional de
Negros e Negras do Brasil).
Os participantes reafirmaram a construção de um
projeto político para o povo negro e o apoio ao Estatuto
da Igualdade Racial, de nossa autoria.
Assim como o Estatuto do Idoso foi aprovado em
2003, pelo Congresso Nacional, e sancionado pelo Presidente da República, creio que os estatutos da Igualdade Racial e o das Pessoas com Deficiência também
serão aprovados pelo Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido na forma regimental.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti.
S. Exª dispõe de 20 minutos como orador inscrito.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador José Sarney, é um
privilégio tê-lo presidindo esta sessão.
Srªs e Srs. Senadores, no último dia 30 de julho, tive a honra de participar de um evento em João
Pessoa que celebrou os 30 anos do Sinduscon – Sindicato da Indústria e da Construção Civil – da capital
da Paraíba.
Naquela oportunidade, o presidente do Sindicato,
o Dr. Irenaldo Quintans, teceu algumas observações,
que me parecem muito relevantes.
Em primeiro lugar, destacou, com bastante justiça,
que as realizações do Sindicato não se devem apenas
a uma pessoa, mas a todos aqueles que participaram
da construção do Sinduscon ao longo de seus 30 anos
de existência.
Em segundo lugar, observou o papel de parceria
com os operários, companheiros dessa jornada e com
os quais o Sindicato se preocupa em chamar a atenção
para questões trabalhistas, no cuidado com a segurança
dos canteiros de obras e na busca de ganhos salariais
constantes, dentro das condições possíveis.
Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Roberto Cavalcanti, agradeço o aparte para também
me somar a V. Exª nesta justa homenagem aos 30
anos do Sinduscon, na cidade de João Pessoa. Tive
também a honra de participar desse evento e destacar o Sindicato pela sua história, dizendo que o Sindicato foi pioneiro, em determinado instante, em criar o
Programa Escola Zé Peão, que teve como meta alfabetizar todos os trabalhadores da construção civil na
Paraíba, no canteiro de obras, com hora remunerada
pelo próprio Sindicato, para que o trabalhador pudesse
aprender. Então, estarei ouvindo o discurso de V. Exª,
mas aproveito para parabenizá-lo por essa iniciativa,
bem como a todos que fizeram o Sindicato nesses 30
anos. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Muito obrigado, Senador Cícero, pelo seu
aparte.
Observou ainda que o Sinduscon tem se mantido
atento e em conexão com outros setores da sociedade,
sempre buscando o debate, a opinião mais precisa e
acertada e, sobretudo, um futuro melhor para a cida-
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de de João Pessoa, para o Estado da Paraíba e para
o nosso amado Brasil.
Esse futuro, bem afirmou o Dr. Quintans, depende da sustentabilidade ambiental, da consolidação da
democracia em nosso País, das reformas políticas,
tributária, previdenciária e trabalhista, bem como da
garantia das liberdades individuais e do pleno funcionamento da economia de mercado e, finalmente, da
equidade nas relações sociais.
Buscando marcar esses 30 anos, o Sinduscon
empreendeu algumas iniciativas bastante significativas
que eu gostaria de mencionar, ainda que brevemente,
nesta oportunidade: a edição de um belíssimo selo pela
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos alusivo à
data; a recuperação total da Casa Paz Maria de Nazaré – um abrigo de meninos de rua mantido pelas irmãs
Carmelitas –, que estava em condições muito precárias
de funcionamento em razão da falta de recursos. Por
fim, está sendo publicada coletânea de artigos sobre
engenharia civil, organizada pela Professora Nelma
Araújo, do Instituto Federal de Educação Tecnológica.
É uma seleção criteriosa e que desde já é referência
para os profissionais da área.
As palavras e iniciativas do Sinduscon, por meio
de seu Presidente e de seus colaboradores e parceiros, são importantes para nos fazer recordar que a
construção civil é fundamental para a economia e a
sociedade.
Encerro esta breve comunicação cumprimentando
e agradecendo ao Sindicato e ao setor da construção
civil os importantes serviços prestados ao longo desses 30 anos a João Pessoa e à Paraíba.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDP – AP)
– Com a palavra o Senador Adelmir Santana.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
hoje com o espírito renovado por esses poucos dias de
descanso que tivemos e que nos revigoraram e prepararam para as novas batalhas que enfrentaremos
neste semestre. Mas esta minha primeira fala, infelizmente, tem um tom de preocupação que eu preferiria
não ter de usar.
O assunto que está me tirando o sono é, novamente, a necessidade de regulação do mercado de
cartões de crédito e débito em nosso País.
Em março, o Banco Central, em conjunto com os
Ministérios da Fazenda e da Justiça, divulgou relatório
que incorpora, em suas conclusões finais, várias das
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modificações que estão materializadas em projetos de
minha autoria e que tramitam nesta Casa.
No final do semestre passado, conseguimos aprovar, aqui no Senado, emenda de minha autoria à Medida
Provisória nº 460, para garantir a cobrança diferenciada
nas compras à vista em dinheiro ou cheque.
Apesar dessas duas indicações de que o Brasil estava partindo para uma grande evolução nessa
área, algumas movimentações e declarações feitas
à imprensa nos últimos dias têm deixado claro que
o lobby dos cartões não pretende facilitar a vida do
consumidor.
A emenda que aprovamos no Senado faz parte
da cruzada que iniciei na busca por mudar o relacionamento dos cartões de crédito com o empresariado
e com o consumidor brasileiro. Sua aprovação garante
que o consumidor tenha desconto nas compras à vista
em dinheiro ou cheque.
Eu costumo dizer que essa emenda – que antes
havia sido tema do Projeto nº 213, de 2007, aprovado
aqui no Senado e arquivado na Câmara dos Deputados
sem nem passar por votação – terá eficácia curta – é
o que eu espero –, porque tem como função principal
obrigar as empresas de cartões a diminuir as taxas
abusivas cobradas dos lojistas, que acabam obrigados
a repassá-las para os consumidores.
O que quero dizer, Srªs e Srs. Senadores, é que
hoje todos nós pagamos pelo mercado de cartões. Ricos, pobres, usuários de cartões ou não, todos pagamos preços que trazem, embutidas, as taxas cobradas
pelas bandeiras, o que significa que os preços hoje
estão inflados pelo conjunto dessas taxas.
Pode parecer estranho haver a necessidade de
aprovação de um projeto para que os lojistas possam
dar descontos à vista. Mas, atualmente, o Código de
Defesa do Consumidor, um instrumento que surgiu
na época inflacionária, ainda quando vivíamos uma
inflação extremamente elevada, um instrumento que
deveria garantir direitos do consumidor, criminaliza a
diferenciação, essa diferenciação de preços que queremos por meio desse projeto de lei. Diferenciação
de preços ao considerar como pagamento à vista as
compras feitas em cartões de crédito ou débito, quando todos nós sabemos que o prazo é “de mais 30”. É
o dia da compra, mais 30 dias, para que os recursos
retornem à empresa que fez a venda.
Neste momento em que a crise econômica domina as discussões em todo o mundo, garantir o desconto ao consumidor de 10% a 15% em cada compra
à vista é extremamente oportuno.
Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, demonstra a
importância dessa proposta que foi por nós aprovada
aqui dentro da Medida Provisória nº 460.
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O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Adelmir.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Pois
não.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador Adelmir, desculpe-me a forma abrupta, mas
eu gostaria de me acostar ao pronunciamento de V.
Exª, para relatar que, na última sexta-feira, estivemos
juntos, eu e o Senador Cícero Lucena, em Campina
Grande, para um debate exatamente sobre este tema,
no CDL (Clube de Diretores Lojistas), em Campina
Grande, na Paraíba. Este tema exige extrema preocupação de todos nós. Acredito que nós possamos, em
conjunto, solicitar uma audiência pública para debater
sobre ele. É inaceitável o que se passa no tocante a
cartões de crédito no Brasil. V. Exª foi muito pontual no
tocante à diferenciação de preços entre pagamentos
à vista e pagamentos por cartão de crédito, mas principalmente com relação ao dano causado aos lojistas
e aos consumidores. Aos lojistas, no que diz respeito
às taxas cobradas pelo serviço dos cartões e o prazo
que os comerciantes são obrigados a aguardar para
serem ressarcidos dos valores efetuados por essas
compras, mas principalmente aos consumidores brasileiros, que pagam uma taxa extorsiva nos juros que
estão contidos nesses cartões e que, fundamentalmente, estão inseridos nas faturas de pagamento como
se fosse uma cortesia dos cartões, como se fosse um
plus que o cartão dá, oferecendo de forma talvez até
antiética, considerando que as taxas de juros praticadas são de mais de 100% ao ano. As taxas atingem a
cifra de, muitas vezes, 15% ao mês, sendo ofertadas
aos consumidores como uma benesse, uma oportunidade. Então, parabenizo V. Exª pela oportunidade
e propriedade do tema. Tenha certeza de que muitos
de nós, Senadores, estaremos ao lado de V. Exª nesta batalha em defesa dos consumidores e dos lojistas.
Muito obrigado.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Agradeço a V. Exª pelo aparte.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, tudo isso
demonstra a importância dessa proposta que foi por
nós aprovada dentro da MP 460. O problema é que
agora essa proposta será votada na Câmara, onde o
lobby dos cartões tem muita força, como demonstrou
ao conseguir arquivar meu projeto em 2008 e adiar a
votação da MP no final do semestre.
Mais ainda: artigos que foram publicados em dois
jornais de circulação nacional nos últimos dias fazem
duras críticas à medida, usando de artifícios para enganar os leitores. São textos que, com a desculpa de
defender os direitos dos consumidores, acusam a proposta de tentar aumentar os preços para aqueles que
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pagam com cartão. Isso é uma mentira! Essa proposta
não tem por objetivo criar tabelas diferenciadas de cobrança ou mesmo onerar aqueles que usam essa forma
de pagamento. O que buscamos é a correção de uma
injustiça porque, hoje, mesmo quem não usa os cartões
está pagando pelo mercado. Há um subsídio cruzado:
aqueles que não usam esse sistema de pagamento
pagam por aqueles que fazem uso dos cartões.
Esse artigo em questão assinado por um consultor
financeiro, critica ainda o fato de supostamente termos
incluído a proposta de forma escondida em uma medida provisória que trata de política habitacional. Isso
também é uma inverdade. Como todos os senhores
sabem, a medida provisória traz diversos assuntos,
inclusive assuntos tributários. Exatamente por isso o
tema pôde ser incluído.
Além disso, nada foi feito de forma secreta ou escondida, pelo contrário. Fizemos amplos debates sobre
a emenda e contamos com o apoio da Líder do Governo
nesta Casa, a Senadora Ideli Salvatti, e da Relatora da
Medida Provisória, a Senadora Lúcia Vânia.
A propósito do mérito do projeto, registro e destaco a conclusão contida no relatório do Banco Central
sobre a diferenciação de preços:
Entende-se que a regra de não diferenciação traz distorções ao mercado e prejuízo
ao consumidor e que a possibilidade de diferenciar os preços em função do instrumento
de pagamento traria inúmeros benefícios ao
consumidor.
Diz ainda o relatório que: “sem prejuízo ao crescimento da indústria de cartões, a melhor política seria
permitir o livre apreçamento de bens e serviços”.
O Sr. José Antônio Marciano, chefe do Departamento de Operações Bancárias do Banco Central, já
afirmou, em audiências aqui no Senado e fora daqui,
em seminários em São Paulo e em Brasília, que é
preocupante o fato de Brasil e Chile serem os únicos
países do mundo em que a não diferenciação de preços ainda vigora.
A nossa proposta não é, portanto, “uma pegadinha”, como diz o articulista, como acusa o texto, mas
uma medida estudada e discutida em diferentes esferas; uma alternativa para resolver um problema muito
mais sério do que o texto dá a entender, e foi fruto de
grandes discussões feitas aqui em várias audiências
públicas, em seminários na Federação do Comércio,
seminários em São Paulo, com a participação ou não
das bandeiras de cartão de crédito, que muitas vezes
fugiram da discussão.
Outro artigo que me preocupou foi o do ex-Ministro
da Fazenda Antônio Palocci publicado na semana pas-
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sada. No texto, a exemplo do relatório de sua autoria na
Comissão de Crise, o ex-Ministro citou as propostas de
regulação do mercado que são de minha autoria.
Defendendo algumas, como a quebra do monopólio das credenciadas de cartões; e criticando outras,
como a da diferenciação e a que coloca as bandeiras
sob a fiscalização do Banco Central.
Mas, ao final do texto, Palocci afirma:
O risco maior é, ao agir de boa-fé no aumento da regulação, estarmos, de fato, cortando as pernas de uma indústria em pleno crescimento e com efeitos amplamente positivos
sobre a economia.
Ora, é exatamente viável conciliar os aspectos de
comodidade, modernidade e progresso do chamado
“dinheiro de plástico” com custos menores para toda
a sociedade.
Essa defesa feita pelo ex-Ministro é uma demonstração clara, na minha opinião, de que apesar
das diversas movimentações em prol de uma regulação maior do setor, o governo vai acabar deixando
tudo como está.
Isso não pode acontecer.
Por isso, conclamo os colegas a lutar, como eu,
conversar com os seus Líderes, na Câmara, buscar
apoio para que essas propostas – e as outras três que
tratam do tema – não seja barrada naquela Casa.
Sou representante dos empresários, sim, sou
Presidente da Federação do Comércio, vice-Presidente
da Confederação Nacional do Comércio, mas sou, antes de tudo, como todos os senhores, um Senador da
República que busca melhoria para o povo brasileiro.
Defendi e continuo defendendo a diferenciação de preços nas compras à vista porque sei que ela representará uma vitória para todos os brasileiros. E voltarei a
esta tribuna sempre que for necessário para mostrar a
verdade por trás dos ataques que vêm sendo feitos a
esses projetos. Da minha parte, manterei a trincheira
montada por todos aqueles que anseiam por mudanças
urgentes na regulação dos cartões de crédito e débito.
Porque não é mais possível continuar sendo regulado
esse setor apenas por um artigo do Código de Defesa
do Consumidor, que considera como venda à vista a
compra feita com cartão de crédito e débito, embora,
na verdade, isso se dá com mais 30; apenas 30 dias
depois da compra é que os recursos retornam à conta
do empresário. Todos nós sabemos o que significam
30 dias de financiamento, o custo dessa mercadoria
que é o dinheiro. A taxa de juros é elevadíssima. E
todos os preços hoje – volto a dizer – estão inflados,
aumentados com essas taxas, não apenas a taxa de
retorno, não apenas a taxa de credenciamento, mas
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também de aluguéis de equipamentos, de telefonia.
Enfim, taxas que não são civilizadas.
As taxas que se cobram no Brasil não são civilizadas. Esses projetos que fizemos são fruto de estudos
comparativos com outros países. Somente aqui é que
estamos sendo explorados dessa forma, a ponto de
uma dessas empresas credenciadoras, ao abrir seu
mercado, ao abrir seu capital em Bolsa de Valores, ter
um valor nunca visto na Bolsa de Valores do Brasil:
mais de nove bilhões foram vendidos em ações. Não
vou citar para não fazer propaganda da credenciadora.
O Brasil não é primeiro lugar em muitas coisas, mas é
efetivamente o primeiro lugar em exploração de cartões
de crédito no mundo.
É preciso que atuemos firmemente nisso. Do
contrário, estará sendo feito como algumas decisões
da Justiça. Não é justo que o Congresso deixe que a
Justiça tome decisões que são nossas.
Aqui mesmo no Distrito Federal, o Superior Tribunal de Justiça já baixou uma medida, regulamentando a matéria, permitindo preço diferente para aqueles
que pagam com dinheiro. Esses têm direito a preços
menores, porque os preços reconhecidamente estão
hoje aviltados devido a várias taxas: taxa de credenciamento, taxa de aluguel de equipamentos, taxa de
juros pelo retorno do capital às empresas.
Em última analise, Sr. Presidente, não estou aqui
a defender as empresas, mas os consumidores e principalmente aqueles que não fazem uso desses recursos e que também pagam como se o fizessem. Daí eu
dizer que há um subsídio cruzado: as pessoas mais
pobres, hipoteticamente, estão financiando as mais
ricas, aquelas que fazem o uso do cartão. Apesar da
popularização dos cartões de crédito, ainda há uma
faixa enorme da população que não tem acesso a essa
forma de pagamento. Nós precisamos baixar medidas,
levar isso para a fiscalização do Banco Central, para
que todos tenham acesso a essas coisas.
Espero, efetivamente, que essas taxas não sejam tão altas para não serem constituintes do preço,
que elas sejam civilizadas e não sejam fatores que
alteram a formação do preço final. Com isso, estaremos defendendo, com certeza, os interesses dos
consumidores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Muito obrigada a V. Exª.
Com a palavra o nobre Senador Papaléo Paes,
orador inscrito.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente José Sarney.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
retornando do recesso, e, numa sessão de segundafeira, vemos com muita alegria a presença de muitos
Senadores. Isso vem exatamente mostrar o retorno
do trabalho desta Casa, tendo plena consciência de
que, no primeiro semestre, cumprimos toda a agenda
da Casa, contrariando o que se diz normalmente, de
que a Casa está parada. Pelo menos o que estava na
pauta foi apreciado.
Ainda há pouco, eu ouvi o Senador Adelmir Santana falar muito em justiça. Eu quero aqui relatar uma
injustiça que foi feita a um cidadão, a um advogado,
jornalista, psicólogo, sociólogo, do meu Estado do Amapá, chamado Carlos Lobato. Há cinco anos, quando
daquelas operações pirotécnicas que a Polícia Federal andou fazendo para ter o prazer de algemar o acusado e o algemado ser filmado, ser jogado no fundo
de uma cela, ser humilhado ali, aconteceram muitas
injustiças. Acabou acontecendo uma injustiça com o
jornalista Carlos Lobato. O jornalista Carlos Lobato
sofreu muito, muito mesmo.
Foram cinco anos de sofrimento profundo. Por
quê? Ele sabia e nós também sabíamos da inocência
dele, mas ele estava condenado. Condenado porque,
em determinado dia, algemaram-no e deixaram-no na
Polícia Federal.
O advogado Carlos Lobato passou cinco anos,
Senador Renan, lutando pela sua defesa, sempre dizendo que nunca mais iria conseguir recuperar a sua
honra diante de tanta humilhação que passou. Ele realmente recebeu a justiça. E, por intermédio do Ministério Público, foi comprovado que o jornalista Carlos
Lobato era inocente.
Aí, Senador Mão Santa, Presidente Collor, se faz
uma pergunta: quem vai restituir a ele os cinco anos
de injustiça que ele sofreu?
V. Exª, Presidente Collor, já passou por isso. V.
Exª é um homem forte – sei disso –, preparado, mas
V. Exª não deixa de ser um ser humano; seus sentimentos são iguais aos de qualquer outro ser humano
normal. Então, V. Exª sabe o que é sofrer injustiça por
cinco anos.
Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos de
preservar a presunção da inocência. Ninguém deve
ser condenado sem ser julgado, Senador Tião Viana.
E aqui o caso que relatei, do jornalista Carlos Lobato,
que cinco anos depois...
Ele me dizia: “Papaléo, eu saía, aqueles que
eram amigos se afastavam de mim e, hoje, que sou
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inocentado, eu não consigo esquecer isso”. Mas, Lobato, você recebeu a justiça.
E é por isso que, na minha condição de médico,
na sua condição de médico também, Senador Mão
Santa... A nossa profissão, Senador Mão Santa, é para
salvar. Nós não temos na nossa profissão nenhum
direito de ouvir “este caso está perdido”. Nós temos
que salvar. Se não conseguimos salvar, pelo menos
praticamos a justiça de tentar salvar. Então, não aceito diagnóstico fatídico para os meus pacientes, não
aceito a condenação sem julgamento, sem defesa, e
por isso resolvi falar aqui em favor do nosso querido
jornalista Carlos Lobato.
Sr. Presidente, eu passei o recesso no meu Estado, mais propriamente no interior do Estado, onde
fizemos uma visita – quero aqui mandar um grande
abraço ao povo mazaganense –, durante a festa de
São Tiago, mais propriamente em Mazagão Velho. Lá
passamos dois dias, direto, e presenciamos aquele
festejo histórico de Mazagão Velho. Estávamos ali
exatamente prestigiando a cultura do nosso Estado
do Amapá.
De lá fomos para Tartarugalzinho, que é outro Município do Estado do Amapá, distante 220 quilômetros
da sede da Capital do Estado, Macapá.
O Deputado Jorge Amanajás, o Deputado Kaká,
o Deputado Zezé, Michel JK e uma equipe nos acompanhavam. Nós nos embrenhamos nos loteamentos
feitos pelo Incra e realmente isso merece muito a atenção e o chamamento de atenção para nós, que somos
políticos, e para aqueles do Incra, principalmente, para
que realmente revejam, modernizem, vejam o objetivo
real que se quer alcançar com esses loteamentos.
Fomos ao loteamento Janari I, Janari II, Bom Jesus, Mutum, Cedro, Nova Vida, Entre Rios e também
à localidade de Apurema.
Lá no loteamento Bom Jesus, Senador Mão Santa, eu revi vários amigos: S. Pantaleão, S. Valdir, o Davi
Santos... S. Davi Santos é um homem de 80 anos que
sobe em pé de açaizeiro – estava lá, o Camilo, o Antônio Rocha, o Geraldo Luiz, que a gente chama de
Parazinho, todos nos recebendo com muita atenção,
muito carinho e mostrando o que é, na realidade, um
assentamento do Incra.
Eu tomei conhecimento, Senador Mão Santa,
que esses loteamentos que fizeram no Estado do
Amapá, pelo menos lá, foram feitos sem qualquer
estudo profundo da região e a conclusão disso foi a
seguinte: os loteamentos foram feitos dentro da selva, selva mesmo, quando nós temos áreas, Senador
Gim Argello, no cerrado, que poderiam muito bem ser
aproveitadas, sem maltratarmos 20% de mata virgem
dos assentamentos.
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Conclusão: há assentamentos a 35 quilômetros
do asfalto, mas as vicinais, as estradas que nos levam
até lá, não têm manutenção, porque é Incra, ou seja,
é Governo Federal. Nesses assentamentos, a assistência em saúde é péssima – eu trouxe as fotografias
– os postos de saúde não funcionam, porque não se
tem uma definição de quem faz assistência a esses
agricultores. Encontramos pessoas lá completamente
abandonadas em termos de apoio técnico, de tecnologia para agricultura, pessoas que plantam como se
ouvia falar nas plantações do Nordeste: coloca a semente e espera chover. Não choveu, acabou. Espera
o outro ano chegar.
Então, são pessoas sofridas porque estão completamente abandonadas pelo Poder Público. E é difícil
até para o Governo do Estado do Amapá entrar, porque há um questionamento muito grande do Incra. O
Incra diz: “Sou dono, sou administrador e dou apoio”.
Mas há falta de estrada, falta de condições de escoamento da produção.
E agora, imaginem os senhores – é claro que a lei
de trânsito tem que ser cumprida – que esses homens
carregavam sua produção dentro de caminhões e iam
junto com a produção para a cidade vendê-la. Hoje, não
pode mais andar ninguém dentro dos caminhões.
Então, tem que arrumar ônibus. Mas como um
ônibus pode trafegar naquelas estradas? É uma tristeza. Essa é a realidade do Brasil, é a realidade do
homem rural, é a realidade de um País que tem na
agricultura sua grande fonte de economia, e que, pelo
menos no norte, o Incra abandona esses agricultores
jogados ao Deus dará.
Na comunidade do Cedro, fizemos uma visita
à escola agrícola, à escola família. E aqui estavam
presentes o Professor Reilan e o Professor Leonai.
Ali é outro momento para realmente ressaltarmos e
ficarmos felizes de ver aqueles jovens, assim como
D. Iraci, o Sr. Nonato Silva, que é o gerente da escola, trabalhando em prol do ensinamento de técnicas
para o agricultor.
Na localidade do Apurema, Senador Mão Santa,
que é maravilhoso para o turismo ecológico, tivemos
lá a presença do Sr. Lobo, que nos acolheu com muito carinho e atenção, e seu filho Arinaldo. E encontrei
também pacientes meus como o S. Antônio e sua
esposa.
Um momento assim, Senador Mão Santa, realmente nos deu muita satisfação até, mostra que este
País, que a gente pensa que é grande, é pequeno.
Lá no loteamento Nova Vida – veja bem, loteamento
Nova Vida – onde estão o Maciel, que é o Presidente
da Associação, o Sr. Élson, o Paulino Aguiar, o Admilson, o Sr. Lima e a Srª Itamar, o Elson e o Ladislau,
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lá encontrei um senhor chamado Antônio Gomes da
Costa, cujo apelido é Pé de Chumbo. Ele me viu e
correu logo ao meu encontro dizendo que nós dois
éramos grandes amigos e que V. Exª o salvara com
uma cirurgia. Ele estava na praia de Luís Correia, em
1971, e foi atendido por V. Exª no Hospital de Parnaíba.
Ele estava na praia namorando a namorada de outro,
segundo me contou, e recebeu quatro ou cinco tiros.
Disse-me que deve a vida a V. Exª. Então, vim trazer
esse recado de Antônio, o Pé de Chumbo, que deve a
vida a V. Exª e fez os maiores elogios a V. Exª. Disseme que se lembra de quando V. Exª andava pelas ruas
e as pessoas vinham atrás de consultas. Nunca V. Exª
fez sequer cara feia.
Então, quero dizer que fiquei muito satisfeito ao
ouvir esse cidadão, um cidadão comum, que disse que
depois teve oportunidade de andar com V. Exª, de percorrer o interior. Realmente eu fiquei satisfeito porque
ele falou muito bem do meu amigo Mão Santa e isso
me deixou assim quase que permanentemente ao lado
dele, ouvindo-o. Então, Senador Mão Santa, isso é que
nos gratifica. É o fato de que nós possamos deixar...
Nós como médicos nem sabemos, muitas das vezes
nem lembramos de certos pacientes que atendemos
num momento, nem lembramos deles e de repente
eles aparecem dando essa bela surpresa.
Eu vou dar um exemplo disso. Acho que uns sete
ou oito anos atrás, talvez, um caso interessante. Íamos
em uma comitiva – eu ia dirigindo o meu carro –para
o Município do Amapá e, num campo, um campo bem
grande mesmo, eu vi um carro capotado, lá bem longe, como se tivesse capotado há muito tempo. Eu era
o último da fila e pensei: aquele carro capotado... E
umas pessoas comigo: “Ah, isso já deve fazer tempo
e tal.” Eu disse: “Vamos lá”.
Para surpresa nossa, ele tinha capotado de madrugada e era quase uma hora da tarde. Havia um cidadão preso lá, ele não conseguia sair do carro, ferido,
preso. Nós o tiramos e eu o levei para atendimento
médico no Município do Amapá.
Mas, Tião, há dois anos, uns cinco ou seis anos
depois, ele se encontrou comigo numa banca de revista e disse: “Dr. Papaléo, o senhor salvou minha vida.”
Eu não o reconheci. “O senhor lembra que uma vez o
senhor...O carro estava capotado e eu estava dentro
do carro. “
Interessante isso. Eu comparei esse caso com o
caso do Mão Santa. Eu nunca tinha pisado nessa terra
aonde eu fui e encontrei esse cidadão.
Então, Senador Mão Santa, é a recompensa
que nós temos. Mas vou fazer um pronunciamento
específico sobre os assentamentos que o Incra está
fazendo e, principalmente, vou ver como foram feitos
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esses projetos e não admitir, de forma nenhuma – e
nós temos que ter consciência disso –, que se faça
projeto olhando um mapa e marcando com caneta
onde deve ou não deve fazer assentamento, porque
lá devastaram grande parte da nossa floresta, com a
responsabilidade, pura e simples, do Incra.
Então, eu quero agradecer a todas as pessoas
que nos deram esse apoio no interior do meu Estado,
que nos receberam com carinho e atenção, e ao Almir, ex-Prefeito de Tartarugalzinho, que nos colocou
à frente, como no caso da Presidenta da Colônia dos
Pescadores de Tartarugalzinho, de pessoas sérias que
querem trabalhar pela comunidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado
a todos aqueles que nos deram apoio nessa nossa visita ao interior do Amapá.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir
Santana, suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com a palavra o próximo orador inscrito, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Adelmir Santana, Parlamentares presentes,
brasileiras e brasileiros que nos assistem aqui e pelo
sistema de comunicação do Senado.
Senador Heráclito Fortes, depois de muita luta,
muitos sonhos, de há mais de um século, e principalmente lutas nossas, em duas audiências públicas, a
uma das quais, a primeira, S. Exª o Governador do
Estado compareceu, e na outra não mais, mas foram
reiniciadas as obras do sonhado Porto de Luís Correia. É uma obra secular. Sonhou-se até no império,
mas o primeiro ato real foi no Governo do Presidente
Epitácio Pessoa.
Em 1918, relatos nos demonstram a presença
de engenheiros, a mando de Epitácio Pessoa, estudarem vários portos do Norte, e ele incluía o Porto de
Luís Correia.
A cidade de Luís Correia, inicialmente, pertencia
ao Ceará, mas um Governador de grande visão, Firmino
Souza, permutou com Crateús, que era Piauí.
Eu quero crer, Heráclito, que foi a primeira vez
que nós saímos ganhando com os vizinhos do Ceará.
Mas o fato é que o Piauí tem esse litoral de 66 quilômetros. E esse porto é sonhado.
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Lembro-me de que, quando menino, o Prefeito
de Parnaíba era um tio meu, médico, João Orlando de
Moraes Correia, e que, em agosto de 1950, Getúlio Vargas, em sua campanha presidencial, às 10h, no coreto
da praça Nossa Senhora da Graça, dizia: “Se eleito,
concluirei o porto de Luís Correia.” Depois, Senador Heráclito Fortes, cheguei a ver o Senador Joaquim Pires,
que hoje é nome de cidade no Piauí, na sua campanha
de reeleição, nas pedras do sonhado porto.
Deus me permitiu, em 1979, ser Deputado Estadual do Piauí, em 1979, 1980, 1981 e 1982, e era
Ministro deste País o piauiense parnaibano João Paulo
dos Reis Velloso. Sem dúvida nenhuma, Senador Mário Couto, o mais importante Ministro de Planejamento
deste País. João Paulo dos Reis Velloso fez o 1º PND,
Plano Nacional de Desenvolvimento. O segundo PND...
e, Cícero Lucena, ele que foi a luz, o farol do regime
militar, deixa hoje um exemplo muito grande aos que
aí estão. São 20 anos de mando! João Paulo dos Reis
Velloso: nenhuma indignidade, nenhuma imoralidade,
nenhuma corrupção. Atentai bem, Luiz Inácio! Sede
mais severo com os aloprados que lhe rodeiam!
Então, eu me lembro, Mário Couto. Isto é o resultado do Brasil: a falta do planejamento! Em 1979, esse
Ministro acarretou, Gim Argelo, grandes recursos. E
chegou-se mesmo a anunciar a inauguração do porto
de Luís Correia. Eis que o Ministro, entusiasmado em
poder dar ao seu Estado um porto, dizia que aquela
região, a sua cidade, Parnaíba, precisava de duas pernas: uma era uma ponta que nos ligasse ao Maranhão,
Jandira, e ele o fez! O porto era a segunda perna, mas
essa perna ainda está por nascer. Gim Argelo, entusiasmado com os recursos que lá chegavam, era previsão
de conclusão do porto, e tal foi o descontentamento
do Ministro, e o meu, que acompanhava o Ministro da
nossa cidade, Heráclito, quando então foi-se ver não
podia ser inaugurado, porque o planejamento dizia que
teria um calado de sete metros, e só tinha três e meio.
Tinha acontecido um assoreamento.
Gim Argello, pela primeira vez, ouvira falar na
palavra assoreamento. O rio Parnaíba, que percorre
1.458 km2, iniciando onde nascera o nosso Adelmir
Santana, que ainda hoje está em litígio se é piauiense ou maranhense, então, ele traz areia. Essa areia
foi que aterrou. É o que os engenheiros chamam de
assoreamento. Morreu o sonho, e foi uma decepção
para o Ministro.
Um grande Parlamentar piauiense, José Alto de
Abreu, fez do dia 19 de outubro o dia do Piauí, que se
tornara independente, independente do grito de Dom
Pedro, e sendo inspiração para uma batalha, posteriormente expulsando os portugueses do Norte do
país que eles iam criar: país Maranhão. José Alto de
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Abreu, no seu entusiasmo de parlamentar piauiense,
disse que os filósofos, os poetas diziam que a morte, Adelmir Santana, podia ser interpretada como um
naufrágio.
Então, Alto de Abreu, Deputado Federal, dizia e
aceitaria o seu naufrágio e a sua morte, mas ele queria,
lá nas costas do Piauí. Faria, então, um esforço voltar
à tona e ver as luzes do porto de Luís Correia. Parou
muito tempo porque o Governador Alberto Silva, que
foi Senador e, hoje, é Deputado Federal, resolveu privatizar. Entendemos que ele podia ter boas intenções.
Mas ele privatizou, entregou a um estaleiro do Ceará,
uma empresa Inace, que não realizou os sonhos do
Piauí. Acho que a empresa Inace, de má-fé, utilizou-o
aqui como um patrimônio para a conquista de crédito, e o porto ficou parado vinte anos. Quando governei o Piauí, muita gente pergunta e diz: “Ora, mas ele
foi Governador e não terminou”. O porto não era do
Piauí. Alberto Silva, que tinha sido Governador antes,
entregou, privatizou, esse porto a uma empresa do
Ceará, o Inace.
Então, comecei a mandar reestudar por Elói Portela. Vi que o custo seria mínimo de concluir, mesmo
um porto de modelo reduzido. E começamos a trabalhar
para voltar o porto ao Piauí e ao Governo Federal. Vi,
na visão de que poderiam, então, os Parlamentares
colocar recursos para o porto, sendo federal ou estadual. Não poderiam numa instituição privada.
Essa liberação foi continuada e foi conseguida
pelo Governo do Piauí. E antes, comunicando com
o Governador, passei a colocar as nossas dotações
orçamentárias. Todos nós sabemos que há dotações
de verbas individuais e de verbas de Bancada. Passei
a destinar as nossas verbas de Bancada ao porto de
Piauí, tendo contactado com o Governador do Estado
anteriormente. Primeiro, R$3 milhões; depois, R$17
milhões e, em 2008, R$20 milhões.
Então, reiniciou-se agora. Temos que enaltecer
o Senado da República. Daqui, eu e Heráclito Fortes
fizemos muitos pronunciamentos externando nossas
preocupações em relação ao tema, fazendo advertências para que aquilo tivesse sequência. Inclusive, duas
audiências públicas para renascer o porto foram feitas.
A uma delas o Governador do Estado esteve presente;
à outra ele não esteve presente. Eu e Heráclito Fortes lá estivemos juntos defendendo a continuação do
porto de Luís Correia. Quero anunciar que continuarei
colocando as minhas emendas de bancada com Heráclito Forte; agora numa visão muito prática de médico
cirurgião, que o Senador Papaléo ressaltou aqui, que
às vezes dá certo, e Juscelino é o exemplo. Atentai
bem! Então, aquele porto, que tem R$ 400 milhões
encravados, tem que tirar lucro do prejuízo.
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O Cícero Lucena, que é engenheiro, vai entender
o que vou dizer. Um terminal de petróleo é simples: um
tubo; o navio deixa no tubo, recolhe os derivados de
petróleo e baixa o combustível.
O combustível do norte do Piauí é o mais caro
do mundo, porque vai de Fortaleza para Teresina – a
capital do Piauí é no centro do Estado e Fortaleza é no
litoral – e volta para Parnaíba, para o litoral. Ou então,
de São Luís vai para Teresina e volta para o litoral.
Então, na hora em que tivermos um terminal de
petróleo, que é simples, é fácil, é barato... Esse dinheiro que eu coloquei dá, se os “aloprados”, Luiz Inácio,
não meterem a mão. Porque o PT, nós sabemos, rouba, mente e mata em São Paulo. No Piauí, eles mentem muito, roubam muito e planejaram matar um que
denunciou, mas que não aconteceu porque a Polícia
Federal não deixou.
Então, esses com o modelo reduzido com que
nós vamos continuar aqui na Bancada, nós podemos...
E ai nascerá um porto, um porto pesqueiro, como
tem Laguna. A maioria do pescado, Mário Couto, vai
de Belém, vem de Camocim, porque o combustível é
mais caro.
Eu mesmo, quando governei o Estado, dei oitenta
barcos para colônias de pesca, mas ele não pode ter
competitividade porque o combustível óleo é o mais
caro do mundo.
Então, aí, Heráclito, com o terminal de petróleo,
nascerá um porto pesqueiro, com que muitas cidades
do mundo se enriquecem. Entendemos e entendemos
bem que o transporte marítimo é para grandes distâncias, para carga pesada. Não há mais essas grandes
distâncias. De um lado, São Luís tem um grande porto,
que o Presidente Sarney fez; Fortaleza, no Ceará, já
vai para dois portos. Nós não temos grandes distâncias, mas navegações médias poderão levar a esses
portos. Então, o transporte marítimo é para carga pesada, para longas distâncias. Mas dará condições de
reconstruirmos a ferrovia, a estrada de ferro do litoral,
de Luís Correia a Parnaíba e Teresina. Isso foi promessa do governo passado. Disseram, nas últimas eleições, que em 60 dias, Parnaíba a Luís Correia; quatro
meses para Parnaíba e Teresina. E não se tocou um
dormente, que é aquele pau, Papaléo, que segura o...
Numa planície, uma obra que poderá ser reconstruída
por qualquer mestre de obra. É simples.
A ZPE, sonho, que nos foi doada por Sarney,
quando Presidente, há vinte anos, só promessa, só
mentira. E nós continuamos aí...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um aparte
a esse extraordinário Senador do Piauí que também
luta conosco pelo porto de Luís Correia.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Depois conceda-me um aparte também, Senador.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Mão Santa, acho que V. Exª pode se orgulhar do pronunciamento que faz hoje. O Piauí começa a entender
o porquê da nossa ansiedade e da nossa luta para que
o porto de Luís Correia realmente fosse iniciado. Se
não fosse a minha luta e a luta de V. Exª – V. Exª com
mais mérito, porque colocou, inclusive, a sua emenda
de indicação, sob responsabilidade de V. Exª, exatamente para a retomada das obras do porto –, nada
teria acontecido até o momento. Lembra-se V. Exª – e
o Piauí todo lembra-se – de que, no ano passado, o
Governador anunciou a inauguração do porto de Luís
Correia para dezembro deste ano. Na semana passada foi que se começou a fazer o muro de arrimo,
comemorando-se tal obra como a retomada daquele
porto. O que queremos é a obra. O que não queremos
é o Piauí sendo enganado. Agora V. Exª cita um caso
importante para o qual chamo a atenção das autoridades. É preciso, urgentemente, que o distrato dessa
privatização que V. Exª falou entre o Governo do Estado
e a Inace seja desfeito, porque vai chegar o momento
em que esses recursos não poderão ser repassados.
A Inace pode questionar na Justiça. O contrato não
está desfeito e, erradamente, o Governador acha que
pode desfazer um contrato, que é bilateral, através de
decreto. Queremos chamar a atenção para esse ponto.
O segundo ponto: o Governador anunciou de maneira
sensivelmente otimista – talvez porque não soubesse
até do que estava falando – que esse porto iria ter um
calado de dezessete metros. O Piauí iria receber transatlânticos. Mas já viu que a realidade é bem outra e,
novamente, se vai começar a trabalhar para um calado de sete a dez metros, o que já é um sonho, uma
conquista do Piauí. Os piauienses precisam entender
que o nosso papel aqui, Senador Mão Santa, como
Senadores de oposição, é alertar o Estado para as
besteiras que vem fazendo constantemente. Eu e V.
Exª, nós fizemos vários discursos denunciando licitações enganosas, eleitoreiras, e o mau uso de recursos
públicos por intermédio da tal supersecretaria Emgerpi.
Não nos levaram em conta e aí nós estamos vendo o
grande escândalo envolvendo a Secretaria, que era a
menina dos olhos do Governador, e as obras públicas,
inclusive com o servidor que fez a denúncia tendo a
sua vida ameaçada. Tivemos agora oportunidade de,
durante esses dias de recesso, percorrer o Piauí. Se-
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nador Adelmir Santana, quero dizer a V. Exª – e posteriormente irei falar sobre isso – que voltei encantado
com o que vi no litoral piauiense, mais precisamente
em Luís Correia. Obra do Governo?
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Infelizmente,
não. Obra do Sesc/Senac, dirigido no Piauí pelo Valdeci Cavalcante. A construção de um centro de convenções, de um complexo – obra fantástica! –, com
um auditório para 320, 340 pessoas, hospedagem
para o servidor do comércio, para o empregado do
comércio, um complexo aquático, obra de que o Piauí
tem de se orgulhar. Dinheiro de Governo? Zero. Mas
os senhores, que têm o papel importante de fomentar
o comércio, de estimular o comércio no País não podem esperar por ajuda do poder público; querem, isto
sim, que o poder público não atrapalhe. Dessa forma,
quero aqui dar o testemunho – Mão Santa presenciou
também – do que nós vimos na praia de Luís Correia:
a inauguração desse complexo de obras...
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Temos a
certeza, eu e Mão Santa, de que será um agente fomentador de turismo naquela cidade. Dessa forma,
faço este registro de que V. Exª, como vice-presidente
do sistema, tem que ter orgulho de ver, num Estado
como o do Piauí, no Município de Luís Correia, que
eu represento desde a minha primeira eleição, uma
estrutura daquela categoria para receber turistas. Portanto, eu transmito a V. Exª esse registro e parabenizo
o Senador Mão Santa pela acanhada retomada das
obras do porto, mas, pelo menos, elas recomeçaram.
Quero apenas lembrar que, não sei por quê, se por
esperteza ou por quê, a licitação presente, Senador
Mão Santa, é de apenas R$10 milhões. Se é verdade
todo esse dinheiro do PAC, vamos ter várias licitações
picotadas...
(Interrupção do som.)
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E essas
licitações picotadas vão fazer com que a obra seja inflacionada, se não puder, no futuro, gerar outras especulações. Mas não importa. Nós queremos é o porto.
Nós queremos o porto, porque ele é fundamental para
o Estado do Piauí, e que o Governador acabe com seu
ufanismo exagerado de anunciar que vai inaugurá-lo
ao final do ano que vem. Sabe que não vai, que não
é possível. Não é porque não queremos, mas porque
tecnicamente não é possível, até porque eles não liberaram sequer, até este momento, as pendências que
existem no Ibama e, agora, nessa Fundação Chico
Mendes. Parabéns, Senador Mão Santa.
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O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Nós queremos cumprimentar o Senador Heráclito e dizer que no
passado aquilo era um porto natural. O meu avô, empresário, tinha um navio que aportava no porto natural:
Josias Moraes – que é o nome do irmão do patrono
da terra, Luís Moraes Correia. Então, há esse passado
de Luís Correia ser um porto, mesmo natural, como a
vizinha cidade do Maranhão o é, Tutóia.
Senador Heráclito Fortes, então, o terminal de
petróleo faria nascer o porto pesqueiro; uma marina,
porque transitam transatlânticos por aí, essas embarcações privadas, que iriam se abastecer lá; navegações desse porte da Marinha Mercante, de até sete
de calado; e ressurgiria a estrada de ferro e a ZPE.
Como Padre Antonio Vieira disse, um bem sempre
é acompanhado de outro. A estrada de ferro, instalar
uma ZPE, um porto pesqueiro, uma marina e, evidentemente, o Piauí.
Mas, Senador Heráclito Fortes, o turismo lá, Senador Adelmir Santana, esse PT arrasa com tudo. O
Piauí não tem maremoto, não tem terremoto, não tem
vulcão, mas passou lá o PT. Na praia, eu nunca vi,
Senador Heráclito Fortes, eu tenho 66 anos, o menor
turismo. Deus fez lá verdes mares bravios, brancas dunas, vento que nos acaricia, sol que nos tosta, rio que
nos abraça e a melhor gente do mundo, a gente lá da
nossa região. Mas o PT está acabando com isso.
Fala de aeroporto internacional, e não tem nem
teco-teco.
(Interrupção do som.)
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Está aí, a mentira tem pernas curtas. Não tem nem mais teco-teco.
Outrora vinha avião de Fortaleza, vinha avião de Teresina, vinha avião de São Luís. Os turistas daqui..porque
de Teresina para o litoral são quase 400 quilômetros.
Então, essa é a realidade. Em 66 anos que vivo ali,
que curto ali, saía do Rio de Janeiro para disputar, foi
o mais fraco.
Então, ou nós nos livramos desse PT ou ele acaba com tudo que tem lá. Daí eu ter dito no passado e
repetir agora: como reza. Senador Mário Couto, reze no
Pará também, no Sírio de Nazaré: três coisas a gente
só faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar no PT.
Eu já me arrependi. O povo do Piauí que me perdoe.
Mas estamos aqui.
Heráclito, tanto isso é verdade que V. Exª citou
uma colônia de férias, mas foi construída por um empresário, pelo Grupo Claudino, pai do Senador. Um
espetáculo! Um empresário de alta sensibilidade. Cícero Lucena, vai acomodar mais de 240 funcionários.
Quatro ônibus entram e tudo... É o Grupo Claudino.
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Quer dizer, são só acontecimentos privados, de iniciativa do trabalho.
Minhas palavras finais: piauiense, acreditai, lutai,
estudai, trabalhai e amai que o futuro, com certeza, vai
ser lindo nos livrando do PT.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – Quero, intercalando com os oradores inscritos, conceder a palavra ao Senador Flávio Arns, para
uma comunicação inadiável. S. Exª dispõe de até cinco minutos.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Agradeço, Sr. Presidente.
Quero mencionar que, no período de recesso, fomos surpreendidos, os Senadores e as Senadoras do
Partido dos Trabalhadores, várias vezes, pelas notícias
dos meios de comunicação em relação ao afastamento
do Presidente desta Casa, Senador José Sarney. Numa
das ocasiões, os meios de comunicação mencionavam
que o Presidente da República havia, de certa forma,
enquadrado – e essa era a expressão utilizada – os
Senadores e as Senadoras do PT em relação ao ponto
de vista do Palácio do Planalto, mostrando dessa forma
o desagrado com aquilo que havia sido deliberado na
reunião dos 12 Senadores e Senadoras.
Na sequência também, durante o recesso parlamentar, quando o Líder da nossa Bancada se posicionou pedindo o afastamento do Presidente Sarney, novamente o Ministro José Múcio se manifestou, dizendo
que aquilo deveria ser iniciativa talvez de um ou dois
Senadores do Partido dos Trabalhadores, fato que ele
desmentiu, na sequência, telefonando inclusive para
mim e para todos os demais Senadores, mas foi um
fato externado pelos meios de comunicação.
O que quero afirmar é que a decisão, o posicionamento da Bancada de Senadores do Partido dos
Trabalhadores aqui do Senado Federal não admite
qualquer tipo de dúvida. Inclusive, para se evitar qualquer tipo de dúvida em relação ao posicionamento é
que nós deliberamos que a nota seria por escrito, inclusive colocando na nota a observação, o verbo que
dizia que nós estamos “reafirmando” a nossa posição.
“Reafirmando”. Já havíamos afirmado; estávamos reafirmando a nossa posição.
Então, nesse sentido, quando o Presidente Lula
se reuniu com os Senadores e Senadoras e discutiu a
situação do Presidente do Senado, ficou claro para o
Presidente da República que a nossa posição, como
Bancada de Senadoras e Senadores, era, é, talvez,
eu não sei exatamente, mas era completamente diferente da posição do Senhor Presidente da República.
A nossa posição era pelo afastamento, e a posição do
Presidente da República era pela manutenção.
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Por que talvez não seja diferente hoje em dia?
Porque, nos últimos dias, os meios de comunicação
vêm informando a sociedade brasileira da mudança
da posição do Presidente da República, mas não da
Bancada de Senadoras e Senadores do Partido dos
Trabalhadores, que continua com a posição pelo afastamento do Presidente Sarney, para que haja transparência, clareza, investigação, junto com outras medidas
necessárias para a construção, como se costuma falar,
de um novo Senado, importante para a democracia,
para a vida no Brasil, para o processo legislativo. E
todos nós desejamos que esta Instituição esteja sintonizada com os anseios da sociedade.
Na sequência, durante o recesso, o Ministro José
Múcio declarou que aquela iniciativa do Líder da Bancada, Senador Aloizio Mercadante, seria de um ou dois
Senadores. Em vários veículos de comunicação, tive
a oportunidade de dizer que o Ministro José Múcio,
apesar de ter-se desculpado, não havia participado de
nenhuma reunião do Partido dos Trabalhadores, não
havia estado em contato com pessoas para manifestar o seu ponto de vista, e que nós inclusive, naquele
momento, repudiávamos a posição do Sr. Ministro,
porque, novamente, as pessoas estavam tentando
colocar o Partido dos Trabalhadores aqui no Senado
Federal em confronto com aquilo que a sociedade
pensa sobre esse assunto. E eu tenho recebido, na
verdade, centenas, milhares de manifestações para
esse posicionamento que o PT já tomou há um mês
aqui no Senado Federal.
Então, a posição do Partido dos Trabalhadores,
deixando de maneira clara aqui no Senado, é diferente
da posição do Palácio do Planalto, é completamente
diferente, em desacordo com aquela manifestada pelo
Ministro José Múcio. E, inclusive, o apelo que foi externado pelos meios de comunicação de que a Direção
Geral, Nacional, do Partido dos Trabalhadores estava
achando a nota do nosso Líder Aloizio Mercadante
equivocada também não está de acordo com aquilo
que nós pensamos, porque nós podemos ter as mais
variadas possibilidades de pessoas que desejam interferir no processo, mas nós, Senadores e Senadoras
do Partido dos Trabalhadores e dos demais partidos
que têm assento nesta Casa, temos uma responsabilidade histórica, ou seja, compete a nós, ouvindo a
sociedade, dialogando com a sociedade, buscar caminhos, construir, modificar aquilo que é necessário
ser feito dentro do Senado Federal.
Quero aqui, então, deixar muito claro, novamente,
o nosso ponto de vista divergente do Planalto, o nosso
ponto de vista completamente diferente do ponto de
vista do Ministro José Múcio, e o nosso ponto de vista
afirmativo, dentro aqui do Senado Federal, em nota pú-
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blica assinada por todos os Senadores e Senadoras,
cobrando iniciativas fundamentais para que o Senado
possa ultrapassar as dificuldades que vem enfrentando,
fazendo apelo inclusive no sentido do afastamento do
Presidente José Sarney, o que já é do conhecimento
de todos há bastante tempo.
Além disso, quero dar toda solidariedade, como
já fiz nos meios de comunicação durante o recesso,
ao nosso Líder Aloizio Mercadante, que foi extremamente fiel, correto, adequado, justo com aquilo que
a bancada de Senadores e Senadores havia discutido. Nós havíamos discutido, como já mencionei, pelo
afastamento e pela tomada de outras iniciativas. E o
Senador Aloizio Mercadante, quando se manifestou,
simplesmente repetiu aquilo que já tinha lido desta
tribuna, que tínhamos assinado e que refletia o que o
Partido havia deliberado.
Então, dizer que a nota foi equivocada, que foi
inapropriada, que não surgiu na época correta, que foi
extemporânea, que prejudica e não sei o que mais é
balela, balela das maiores, porque o Senador Aloizio
Mercadante – e quero dizer isso especialmente ao povo
de São Paulo, que confiou ao Senador Aloizio Mercadante o mandato de Senador – foi justo, foi correto, foi
fiel, e o que ele disse reflete aquilo que a bancada de
Senadores aqui do Senado Federal havia deliberado
sobre esse assunto.
Essas informações, esses esclarecimentos são
necessários e importantes, porque há uma tentativa
frequente, repetida de se jogar a bancada de Senadores e Senadoras contra a opinião pública, dizendo
que é uma bancada que não decide, que é dúbia, que
não toma atitudes. Tomamos atitudes. Estamos com a
atitude colocada e continuamos ainda a defender essa
atitude de construir uma nova Casa, com o afastamento
e com outras medidas.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flávio Arns, o Sr. Adelmir Santana, suplente de Secretário, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Flávio Arns?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não, não é possível, porque se trata de uma comunicação inadiável. V. Exª se inscreve para usar da
palavra.
Convidamos, para usar da palavra, o Senador
Pedro Simon, por cessão da Senadora Marina...
V. Exª quer se inscrever?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Estou inscrito, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu o chamo já.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não, não. Estou inscrito...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, pode usar da palavra.
Pela ordem, tem a palavra o Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Esclareço que, com
respeito ao pronunciamento do Senador Flávio Arns,
ainda na tarde de hoje, no momento de minha inscrição, eu farei algumas ponderações, porque gostaria de
dialogar com ele sobre o tema que ele mencionou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Já na tribuna, o Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, falo com muita responsabilidade, falo com muita preocupação. Perguntavam-me
jornalistas, agora há pouco, por que a serenidade dessa reunião, por que o ambiente de concórdia, pacífico,
o Presidente presidindo até há pouco, e as pessoas
falando sobre flores, como se as coisas fossem normais. Eu disse: É que, na verdade, nós estamos vivendo um momento de muita tensão. O que se tem é
uma expectativa. Até a reunião do Conselho de Ética,
parece que é amanhã, às dez horas da manhã, é uma
posição. Depois da reunião do Conselho de Ética, é
outra posição.
Realizada a reunião do Conselho de Ética, o Sr.
Presidente do Conselho de Ética, uma pessoa absolutamente imprevisível, suas primeiras palavras como
Presidente de Ética são realmente que não deixa
imaginar a fórmula com que ele fará: arquivamento,
unificação dos processos, devolução, sei lá. O Líder
do PMDB, entrando com uma representação contra o
Líder do PSDB, abrindo essa discussão e esse debate.
O Senado está conflagrado definitivamente.
Partiremos para uma situação que sabemos quando começa, mas não sabemos como termina.
No alto dos meus cinquenta e tantos anos de
vida pública – com esse mandato fecharei trinta e dois
anos, se estiver vivo e se não me expulsarem daqui
desta Casa. Vivi momentos trágicos, nesta Casa. Vivi
momentos em que o Senado foi fechado e durante anos
permaneceu fechado. Vivi momentos em que o Congresso foi cercado por tropas do Exército e a Emenda
Dante de Oliveira não foi aprovada, não teve os dois
terços necessários, embora ampla maioria, porque a
Arena e o seu Presidente e os militares não queriam
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que ela fosse aprovada. Vivi os momentos de grandes
cassações de grandes líderes nesta Casa.
Nós já tivemos, aqui, o afastamento, a renúncia
do Sr. Antonio Carlos Magalhães, pesando sobre ele
uma acusação, cá entre nós, relativa à quebra do sigilo do painel. Tivemos a renúncia de um outro Senador com mais acusações, bem mais graves, que é o
Sr. Jader. E tivemos a renúncia do Presidente, hoje,
Líder, Sr. Renan. Aliás, acho interessante que o Senador Renan, quando Presidente, com dois pedidos
de seu afastamento, renunciou à Presidência e garantiu o mandato. Agora está recomendando o contrário
para o Presidente Sarney. Por que serviu para ele e
não serve aqui?
Durante todas essas crises, nós, Senadores, não
tivemos a competência, a capacidade, as condições
para fazermos as transformações necessárias à vida
do Congresso e à vida do Senado. É lixo jogado para
baixo do tapete; deixa como está. Empurra para frente. E as coisas continuaram. E hoje nós chegamos a
este momento.
É impressionante o número de jornalistas que, nas
crônicas, escrevem sobre o fechamento do Congresso!
Congresso, mentira. Sobre o fechamento do Senado.
Para que Senado? Chega a Câmara! Esse negócio de
Senado como Câmara Revisora é uma confusão! Não
há razão de ser! Dez mil funcionários! Para quê?
O próprio Ministro da Justiça, numa tese interna
lá no PT, defende que o PT defenda o encerramento
do Senado, que não há razão de existir Senado.
Olhe, Sr. Presidente, no Rio Grande do Sul, a
Zero Hora não diz mais, na Coluna do Senado, Senado Federal. Fala Casa dos Escândalos. E se amanhã
no Conselho de Ética abrir a panela explosiva, com
toda a sinceridade, eu não sei como vai terminar. Eu
não sei como vai terminar. Eu não sei para onde nós
caminhamos. Eu não sei.
O Presidente Sarney na sua longa vida pública,
Congressista com mais tempo no Congresso Nacional
começou lá no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro,
tem uma longa trajetória, uma longa e importante trajetória. Lá está a Presidência da República e na Presidência da República, justiça seja feita, a convocação
da Assembléia Nacional Constituinte à consolidação
da democracia. O velho MDB, o Dr. Ulysses, Teotônio,
Tancredo, as “Diretas Já”. Mas se eu achava que quem
tinha que assumir era o Dr. Ulysses e não o Dr. Sarney,
eu reconheço que o Dr. Sarney cumpriu o seu papel
nessa questão. Convocou a Constituinte, fez as eleições e fez o papel que ele devia fazer. E fez, depois, e
continuou e voltou para o Congresso. Presidente uma
vez, Presidente duas vezes, Presidente três vezes.
Uma brilhante trajetória; não tem outra igual. Mas o
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que eu acho é que o Presidente Sarney hoje deveria
entender que a renúncia à Presidência é um grande
ato. Não é um ato, e eu não estou, neste pronunciamento – poderei fazê-lo daqui adiante, lá adiante, se
a guerra se iniciar... Mas não é meu objetivo hoje. Meu
objetivo hoje é uma palavra de entendimento e de
profundo respeito. Se o Presidente Sarney houver por
bem renunciar à Presidência, tendo em vista a situação
em que se encontra o Senado Federal, é um grande
gesto dele; é um gesto que somará na sua biografia,
porque o ambiente é tão imprevisível nas suas consequências negativas que essa ação de S. Exª será
um ato que terá uma interpretação altamente positiva
na sociedade brasileira. Se S. Exª não fizer isso, será
o que Deus quiser.
O Presidente Lula – que manchete triste a de
ontem nos jornais! – já entende. Depois que ele tentou enquadrar a Bancada do PT, e a Bancada do PT
respondeu que não; depois que ele tentou enquadrar
o Líder do PT, o Senador Mercadante, e a Bancada
do PT, com oito votos, deu solidariedade ao Sr. Mercadante; ontem, o Presidente Lula disse que a questão do Presidente Sarney é uma questão do Senado.
Ele só faz um apelo dramático para que o PT não dê
o tiro de misericórdia. Que expressão mais infeliz!
Que expressão mais triste! Eu não penso assim. Eu
não estou imaginando que o afastamento do Sarney
seja um tiro de misericórdia. Estou imaginando que o
afastamento do Sarney, a renúncia – ele a prevendo
– é um gesto de grandeza que pode realmente trazer
a paz a esta Casa.
Nas vezes anteriores, em que Renan renunciou,
em que Jader renunciou, em que Antonio Carlos renunciou, nós não fizemos nada. Nós não modificamos,
nós não mudamos uma linha no Senado, não fizemos
uma alteração no sentido das estruturas. Parece até
que eles eram os responsáveis. Não dá para dizer que
os Senadores Presidentes que se afastaram eram os
responsáveis. Responsáveis somos todos nós; é o
conjunto do Senado. Mas não se fez nada. Saiu um,
entrou outro, e ficou tudo igual. Saiu o segundo, entrou
o terceiro, e ficou tudo igual; saiu o terceiro e entrou o
quarto e está tudo igual. Agora até se fala que o Presidente quer mudar. Mas ele tem que entender que ele
perdeu as condições para fazer isso. E isso não é ofensivo. Isso que está aí há 16 anos foi ele quem começou,
indicando as pessoas que estavam no comando e que
ficaram durante esse longo tempo. Dezesseis anos!
Ele; o Antonio Carlos, homem dele; o Jader, homem
dele; ele, de novo; e o Renan, homem dele.
Quer dizer que, nesta altura, nesta altura... Já
lhe darei o aparte, com o maior prazer; pode ficar
tranquilo.
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Nesta altura, eu não estou naquela perspectiva,
eu não vim aqui no sentido da cobrança: “Não, ele
não pode ser, porque ele sendo...” Eu não quero cobrar. Eu não sou dos que querem cobrar. Eu não atiro
pedra. Eu não sou daqueles que querem buscar a, b
ou c. Eu começo dizendo: “Eu sou responsável. Eu
sou o mais velho aqui”. Aquilo que o Lula disse para
o meu querido amigo... Ele disse que se ele está aqui
há quase 16 anos, já devia... “O povo vai acreditar que
você não sabia essas coisas há 16 anos, meu querido Suplicy?”, diz o Presidente da República. E o povo
tem dito para mim a mesma coisa: “E você lá, há 30
anos, não sabia?!”
Não, eu não estou aqui dizendo: olha, eu sou puritano, eu sou honesto e eu quero aqui tirar os que...” Não!
Eu sou culpado. Eu sou culpado. Mea-culpa. Quando
o Suplicy leu a ata em que se dizia que nós, ao votarmos: “Estão em votação as decisões da Mesa do dia
tal...” E nós votamos. Depois, as decisões da Mesa do
dia tal ninguém sabe. Nós somos responsáveis pela
nossa omissão, pelo nosso equívoco, por deixarmos
as coisas acontecerem, acontecerem e acontecerem...
“Isso é com a Mesa; isso é com o Presidente; isso é
com o Diretor-Geral; isso é com o 1º Secretário...” É
com todos nós!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A culpa
é generalizada. Eu sou daqueles muitos que, modestamente, modéstia à parte, várias vezes, têm buscado
proposta para mudar. Sou daqueles que acham que
chegou o momento de nós podermos fazer a mudança.
Nós podemos fazer a mudança. Mudança para valer!
E eu não sou mais candidato. Não precisará o
Partido... Aliás, meu amigo Renan, eu vou responder
à nota do Partido, não hoje, porque a nota do Partido
é mais incendiária; eu vou respondê-la no devido momento, depois da decisão do Presidente Sarney: se
ele ficar, se houver reunião do Conselho de Ética, se
houver uma briga... Eu vou responder à nota do Partido,
mas não hoje, porque a mensagem é de paz.
Presidente Sarney, V. Exª não tem condições
de levar adiante as reformas que precisam ser feitas.
Eu também não tenho. Claro que não tenho. Primeiro, porque não tenho a capacidade e a competência
do Presidente Sarney; segundo, porque não reúno o
entendimento da Casa. São vários, a começar pelo
PMDB, a começar pelo Senador Renan, que não gostam de mim. Como vou pensar em ser Presidente do
Senado? Mas, nesta hora, alguém... Haverá de se encontrar quem possa fazer isso. E o Presidente Sarney
tem que ter a grandeza de entender. Ele fica. “Sim, eu
fico”. Mas não é um ato de grandeza. Não é um ato
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de grandeza. Não vai fazer reforma nenhuma. Nem
que ele queira, não vai fazer. O ambiente não é para
isso. Já há Senadores falando em não votar, em não
comparecer. Por amor de Deus! Quando vieram me
perguntar – a imprensa: “Mas vem cá, Simon, você vai
aderir à essa tese de não comparecer, de não votar?”
Não vou cumprir, não vou entrar nessa tese. Eu vou entrar na tese de fazer um apelo ao Senador Sarney que
saia da Presidência, que saia da Presidência, porque,
ele saindo da Presidência, na reunião do Conselho de
Ética, amanhã, ele sai da Presidência, se reúne o Conselho... Quais são as petições do PSDB com relação
ao Sarney? As do PSOL? É pedindo ou a licença ou
a renúncia. Se ele se afastar, não haverá licença nem
haverá mais renúncia, porque ele já terá feito... Essa
parte tumultuada da questão está posta de lado. Não
se diga, repito, que o Sarney, praticando esse gesto,
estará reconhecendo a culpa. Não!
Em 1954, a imprensa e o Partido do Dr. Sarney,
a UDN, massacraram o coitado do Dr. Getúlio: os escândalos do Palácio do Catete. E, com o passar da
história, verificou-se que o Dr. Getúlio Vargas, Presidente da República, realmente o Banco do Brasil tinha
dado um empréstimo ao jornalista Samuel Wainer para
criar o jornal Última Hora. Na verdade, o segurança
do Dr. Getúlio, Coronel Gregório, conseguia, no Banco do Brasil, empréstimo de 20, 30, 40 mil réis para
esse ou para aquele. Isso é que se encontrou contra
o Dr. Getúlio. E o Dr. Getúlio se suicidou. Foi um ato
de covardia? Não. Foi através desse suicídio que o Dr.
Getúlio entrou na História. Nunca ninguém reconheceu
que ele baixou a cabeça porque era culpado.
A renúncia do Presidente Sarney é um gesto de
grandeza. Não como Lula colocou no jornal de ontem:
“Meu amigo do PT, por favor, pelo menos não dê o tiro
de misericórdia”. Isso é humilhante!
O Lula é um Presidente muito engraçado, muito
engraçado. Agora, ele diz no jornal que o problema do
Sarney é do Senado. “Não votei no Sarney para Senador; não votei no Sarney para Presidente do Senado.
É problema do Senado”. É. Mas por que ele se meteu
antes? Se não tivesse se metido, o companheiro dele
de Partido, do PT, seria o Presidente. O Sarney não
queria ser. Tinha havido uma reunião da nossa Bancada, e ele disse que não ia ser.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Seria o
companheiro do Partido dele, do PT lá do Acre.
Olhem, rezei a Deus e meditei muito antes de vir
a esta tribuna. E venho a esta tribuna em numa missão
de paz, em uma missão de amor, antes que a explosão
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das paixões desenfreadas fluam por aí e cada um de
nós perca o próprio controle.
Pois não, nobre Líder.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Pedro Simon, em primeiro lugar, quero reparar um
equívoco: gosto muito de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa imprensa e horrível! O que essa imprensa tem feito em
sentido contrário.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – As pessoas fazem intrigas, mas gosto muito de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço que
a imprensa escute e noticie isso.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Muito,
muito, muito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Estão
vendo? Eu agradeço muito.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Olhe, é
muito importante, Senador Pedro Simon, que tenhamos
alguém como V. Exª, que use a tribuna da forma como
V. Exª está usando, em uma missão de paz. Como não
gostar de V. Exª? Como não gostar?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa imprensa é muito...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Só lamento que o esporte preferido de V. Exª, nos últimos
35 anos, tenha sido falar mal do Sarney.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Falar
mal?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Falar
mal. Fazer o que V. Exª repete agora nessa missão
de paz. Quando o PMDB indicou o Presidente Sarney
para ser vice-Presidente de Tancredo Neves, desde
aquele momento o senhor fala mal do Sarney, porque
queria ser exatamente o candidato a vice-Presidente
do PMDB.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quem?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª.
E não conseguiu naquele momento. E não conseguiu
naquele momento. Os jornais...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não é
verdade. Duvido que V. Exª... V. Exª está inventando
agora. É mentira!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu não
estou inventando ...
(Interrupção do som.)
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu não
estou inventando, eu não estou inventando nada.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É mentira, Senador!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu estou
manifestando que eu gosto de V. Exª.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – .... está
inventando uma mentira.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu estou
manifestando que eu gosto de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
não estava aqui, estava coordenando a candidatura
do Collor, lá do outro lado.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Se V.
Exª me conceder um aparte, eu falo; se não me conceder ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
estava coordenando a candidatura do Collor lá do
outro lado.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Se não
me conceder, não vou bater boca com V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...com
uma calúnia que o coitado do Collor fez contra o coitado do Sarney.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não vou
bater boca com V. Exª. Eu o respeito muito, eu gosto
muito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – .. o Collor
das denúncias dramáticas, cruéis e injustas que na
época ele fez contra o Sarney, foi V. Exª. Todo mundo
sabe disso.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu o respeito muito, eu estou só lembrando um fato histórico,
um fato histórico.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu estou
vendo, eu estou vendo. .
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
perdeu a indicação, queria que a chapa fosse uma chapa puríssimo sangue, como chamava V. Exª, e desde
aquele momento V. Exª fala mal.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Por que
é que V. Exª ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não é
verdade, o ...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Por que
é que V. Exª quer que o Presidente Sarney saia? Por
quê? Em poucas palavras. É por causa do problema
do seu neto?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Por causa do quê?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Por causa
do problema do neto do Presidente? Por que é que V.
Exª quer que ele saia? Ele tomou todas ...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo mesmo motivo que V. Exª saiu. Por que V. Exª renunciou?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – O que V.
Exª está falando com relação a mim...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Por que
V. Exª renunciou? Por que V. Exª renunciou à Presidência?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Isso é
uma maldade. Deixe-me falar. Posso falar? Isso é uma
maldade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Por que
V. Exª renunciou à Presidência?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu enfrentei aqui, eu enfrentei dois processos de cassação
por uma questão privada, íntima, pessoal! Eu abri minhas contas, mostrei o fluxo bancário, respondi uma
a uma todas as acusações que me faziam.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E por que
renunciou à Presidência?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu renunciei à Presidência porque a crise foi tanta e V. Exª
alimentou a crise em alguns momentos... Outro dia eu
ouvi aqui V. Exª dizer que votou contra mim, quando
52 votos me absolveram na segunda representação,
porque não podia levar o Senado ao impasse. São
questões distintas.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Porque
não podia levar o Senado ao impasse.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – São
questões distintas.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Porque
não queria levar o Senado ao impasse. É o que eu estou propondo: não levar o Senado ao impasse.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Simon, nós não vamos debater. E acho até que isso é
uma tática. As pessoas não querem debater aqui no
Senado. As pessoas querem falar sozinhas. Infelizmente. Isso nunca foi a prática de V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É. Aliás, V.
Exª vem falando sozinho há muito tempo, Senador.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não,
não, não.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Na Liderança do PMDB...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu nunca
falei sozinho. Eu falo pela Bancada.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não
...até se reunir a bancada.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Outro
dia, eu ouvi V. Exª, e não entendi, cobrando um posicionamento da Bancada do PMDB com relação ao
Presidente Sarney. O PMDB já decidiu. Já decidiu.
O PMDB não é um Partido que vai ter que se reunir
sempre para mudar a posição. Nós temos que debater,
discutir. Quando V. Exª tem razão, eu fico com V. Exª.
Eu não entendo V. Exª algumas vezes. Como é que V.
Exª fala mal das pessoas, pede para as pessoas saí-
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rem e, em circunstâncias iguais, V. Exª cala, silencia,
não pede para as pessoas se afastarem. É isso que
eu lastimo em V. Exª, mas eu tenho muito respeito. V.
Exª é um democrata. Nós já tivemos debates.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Estivemos
em campos diferentes. Estivemos em campos opostos.
Isso é da democracia. Agora, falar mal de uma pessoa
porque gosta de falar... V. Exª saiu do hospital – eu fiquei sem entender – para vir aqui fazer um discurso
contra o Presidente Sarney. Mas por que eu não entendi o Líder do PMDB? Porque eu sou testemunha das
vezes, nas reuniões da bancada, em que V. Exª insistia para que o Presidente Sarney saísse candidato à
Presidência do Senado agora. Invoco o testemunho da
minha bancada. São vinte Senadores. Insistia para que
o Presidente Sarney saísse candidato. No começo da
crise, antes de ir para o hospital, V. Exª foi ao gabinete
do Presidente Sarney dizer que estava solidário com
ele. Porque V. Exª, lamentavelmente, faz isso sempre
no particular e vem para a tribuna do Senado Federal
defender aquela posição que imagina que a sociedade está a defender. Eu lamento, eu lamento por tudo
isso, mas isso é da democracia. Nosso Partido é um
partido democrático. Quando houver necessidade, eu
vou opor o meu posicionamento ao posicionamento
de V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – São duas
personalidades... Eu agradeço o aparte de V. Exª.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Muito
obrigado, viu. Muito obrigado mesmo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – São duas
personalidades. A minha e a de V. Exª. Eu recebo as
afirmações de V. Exª com muita tranquilidade. E as
faço a V. Exª. Eu acho que V. Exª, como líder e como
Presidente, é uma figura controvertida. Acho. E V. Exª
diz que sou eu que mudo. V. Exª foi lá na China e fez
o acordo com o Collor. Foi dos homens que estiveram
com o Collor...
Não, agora eu estou falando! Agora estou falando!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – E V. Exª
vai continuar falando. Eu não me envergonho de nada
que fiz, diferentemente de V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Depois, na
véspera do Collor ser cassado, V. Exª largou o Collor.
Tchau, tchau!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Mas
assumi.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Assumiu
não, largou!
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O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não foi
no bastidor, assumi.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E lá pelas
tantas apareceu como Ministro do Fernando Henrique.
Ministro da Justiça do Fernando Henrique.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Fui Ministro bem avaliado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E lá pelas tantas largou o Fernando Henrique. E agora é homem da confiança absoluta do Lula. É “assim com o
Lula”. E vem perguntar para mim? E vem perguntar
para mim?
O Collor esteve no Rio Grande do Sul falando
comigo, me convidando para ser vice dele, eu Governador do Rio Grande do Sul. Eu disse: “Olha, Collor,
você vai fazer...” Aliás, errei feio.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Mas o
Tancredo não o convidou.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aliás, errei
feio porque disse: “Mas, Collor, você vai sair do MDB,
que tem vinte e tantos Governadores? Fica o Presidente
da República saindo e criando um partido?” Ele estava
certo. Ele me falou até que tinha conversado isso com
o Renan lá na China, que tinham feito um entendimento
para fundar um novo partido. E deu certo.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora de
microfone) – Senador Simon, concordo com essa conversa. Quem não convidou foi o Tancredo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E deu
certo. Eu fiquei! Eu fiquei! Quando Fernando Henrique se elegeu Presidente da República, era para eu
continuar aqui Líder dele, como fui do Itamar, quando o elegeram Presidente da República e eu estava
aqui. Quando houve a questão de ele não deixar criar
a CPI da Corrupção, que era a continuação da CPI
dos Anões do Orçamento, eu caí fora. Deixei de ser
o Líder. Ele escolheu para ser Líder o meu vice-Líder
da época do Itamar: o meu vice-Líder do Governo eu
indiquei e foi Líder dele. Eu poderia ter ficado com o
Itamar. O Lula, quando se elegeu Presidente da República, esteve na minha casa e me convidou para ser
Ministro, ele e o José Dirceu. E eu disse: “Não, Lula,
eu não tenho condições de ser o seu Ministro. O Rio
Grande do Sul tem gente mais... Você vai precisar de
gente lá no Senado e estou à disposição.” E fiquei à
disposição dele até o momento em que fomos pedir a
CPI; a CPI que o Presidente Sarney, a pedido do Lula,
não deixou criar e nós no Supremo a criamos. Aí eu
me afastei. Realmente eu poderia ter ficado.
Se eu sou um Renan da vida, estou no governo
do Collor, estou no governo do Fernando Henrique,
estou no governo do Lula, estou no governo de quem
quiser, seja a Chefe da Casa Civil ou seja o Presiden-
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te Serra. Uma coisa nós sabemos, S. Exª vai estar do
lado! Não tenho dúvida nenhum. O Dr. Renan, como
esteve com o Collor, como esteve com o Fernando
Henrique, como esteve com o Lula, estará também
com o novo Presidente. Então, essa é a divergência
do Renan comigo. Agora eu entendo. A imprensa tem
razão. Eu falo mal de todo mundo, e o Renan fala mal
de todo mundo que está no governo. E eu falo do mundo que está contra o governo.
O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Pedro Simon, um instante.
Presidente Collor, grande Líder Renan, ambos
têm direito pelo art. 14, já que foram citados. Então, já
estão com a palavra garantida.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Eu gostaria,
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores...
(Interrupção do Som)
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – ...as palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras
em relação a mim e às minhas relações políticas, são
palavras que eu não aceito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quais
palavras?
Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Palavras que
eu não aceito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quais
são, Presidente?
Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Eu vou lhe
dizer. E são palavras que eu quero que o senhor as
engula e as digira como julgar conveniente. As minhas relações com o Senador Renan Calheiros são
relações conhecidas e são relações das quais, em nenhum momento, eu me arrependi. Estivemos distantes
em alguns momentos. Estamos juntos em outros momentos. Quando o senhor se refere a uma reunião na
China, fruto da imaginação de alguns hebdomadários
brasileiros, o senhor fala sem saber o que aconteceu.
O senhor não é testemunha do que lá aconteceu. Tudo
aquilo é pura invencionice.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não aconteceu ali não?
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Não aconteceu. A minha candidatura à Presidência da República
nasceu fruto de uma conversa que eu tive com o Sr.
Marcos Coimbra, Diretor do Instituto Vox Populi, que
demonstrou, depois dos estudos que ele realizou a meu
pedido, que havia a possibilidade de uma candidatura
à Presidência da República que ocupasse um espaço
que, naquele momento, entendia ele, encontrava-se
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vazio. Em relação ao Senador Renan Calheiros, eu,
de minha parte, como ex-Presidente da República, estou do lado dele e do lado do Presidente José Sarney.
Acho que esta Casa não pode se agachar, não pode e
não haverá de se agachar diante daquilo que a mídia,
ou certa parte da mídia, deseja. Ela não conseguirá
retirar o Presidente José Sarney dessa cadeira. Não
conseguirá; nem ela nem o senhor, nem quem mais
esteja deblaterando, como o senhor deblatera, parlapatão que é, desta tribuna. Peço a V. Exª, com todo o
respeito que V. Exª me merecia e como sempre o tratei
que, por gentileza, evite pronunciar o meu nome nesta
Casa, porque a próxima vez que eu tiver que pronunciar
o nome de V. Exª nesta Casa, provocado por alguma
palavra mal posta dessa tribuna, ou da sua poltrona,
eu gostaria de relembrar alguns fatos, alguns momentos, talvez extremamente incômodos para V. Exª, mas
que eu acho que seria de muito interesse da Nação
brasileira conhecer.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Então
fale, Senador.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Não falarei. Falarei quando eu quiser e achar oportuno. Peço
apenas que V. Exª,...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Devia falar, Senador. Devia falar, Senador.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – ...Senador
Pedro Simon, respeite os seus colegas, dentre os quais
eu me incluo. Eu aqui estou conduzido pela mesma
vontade popular pela qual o senhor foi conduzido pelo
povo do Rio Grande do Sul. Os mesmos votos que o
trouxeram foram os votos que eu recebi do Estado de
Alagoas para aqui representá-lo. Estamos em trincheiras absolutamente opostas. Eu não aceito, com a responsabilidade de ex-Presidente da República, que se
trate dessa forma um homem que governou o Brasil,
que cumpriu a transição democrática com grandeza
e com maestria e que hoje está sendo vitimado por
acusações de toda natureza. Eu sei o que é isso porque eu por isso passei em muito maior escala e eu sei
como essas coisas funcionam. Eu sei como tudo isso
é feito, como tudo isso é forjado. Eu sei como tudo isso
nasce, como tudo isso desabrocha. E eu sei a quem
interessa que o Senado da República retire daquela
cadeira o Presidente que todos nós elegemos e que
vai cumprir, até o último dia, o seu mandato para o
qual foi eleito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Em relação
ao Senador Renan Calheiros, eu gostaria de dizer a V.
Exª, Senador Renan Calheiros, que eu não tenho o que
dizer da nossa relação política e pessoal a não ser de
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grandeza por parte de V. Exª. Em todos os momentos
da vida, quando estivemos juntos ou afastados, sempre
tive de V. Exª e V. Exª teve de mim tratamento respeitoso, como, aliás, é da boa regra da convivência, da
civilização, desde que, na Idade Média, se deixaram
de lado as lanças e as catapultas para se tratar com
honradez, com clareza, com civilidade, as relações interpessoais. Por isso, por favor, do mesmo voto...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado!
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Não tem V.
Exª que me agradecer. Eu é que tenho que me penalizar por estar tendo que oferecer um aparte, concedido
por V. Exª, nos termos em que eu estou oferecendo.
Jamais imaginaria poder da tribuna desta Casa dar um
aparte como este a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado!
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Mas lhe
peço encarecidamente que, por favor, antes de citar o
meu nome dessa tribuna, V. Exª engula, digira e faça
dela o uso que julgar conveniente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.
Sr. Presidente, eu volto a repetir: se vê pelo tom e
pelas afirmativas o que acontecerá depois. O que acontecerá depois? Eu não sei! Há alguns que acham que
há um complô da imprensa contra o Senado Federal.
Eu tive a imprensa do meu lado, tive a imprensa
contra mim muitas e muitas vezes. Foi uma luta, e na
hora mais difícil da nossa luta, a imprensa... Não é porque quisesse ficar contra nós, mas estava contra nós
porque tinha uma censura total, censura absoluta.
O cidadão, durante muito tempo, citou, publicou
nas suas páginas todo o Cervantes e publicou todas
as receitas da Dona Benta, as páginas censuradas
pela imprensa.
Então, eu respeito muito a liberdade de imprensa. Acho que ela é fundamental. Acho que ela é necessária. Isso não quer dizer que eu não reconheça
que há os excessos e não reconheça, inclusive, que
deve haver uma fórmula pela qual o cidadão, diante
do excesso, possa responder e possa se defender
com mais clareza. Com isso eu concordo. Mas eu não
posso dizer que há um complô da imprensa brasileira,
ou seja lá o que for, com relação ao Senado Federal.
Eu não acredito.
Eu vejo uma série de equívocos da nossa parte
ao longo do tempo, que, na minha opinião, devem ser
corrigidos. Não é por nada que é o quarto Presidente
seguido sobre o qual há discussão, há debate, há interrogação; três espontaneamente se afastaram. O que
eu quero dizer é que não adianta se resolver desta vez,
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mais uma vez, se a gente não fizer as mudanças que
são necessárias. Elas são necessárias. As pessoas cobram da gente o que acontece aqui. A sociedade não
entende por que o Senado tem dez mil funcionários.
E eu não sei responder porque quando eu cheguei
aqui havia quatro mil e agora tem dez mil – eu devo
ter participado, mas não sei responder.
A sociedade não consegue entender como, de
repente, o Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com o seu cartão de crédito, compra uma passagem
que é de um Parlamentar numa agência de viagens
de Brasília. Como é que isso aconteceu? Como isso
chegou a acontecer?! E aconteceu.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essas
coisas que estão acontecendo é que exigem uma reforma profunda do Senado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-me
um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Primeiro
o Suplicy, a quem estou devendo há um tempo enorme, e depois V. Exª.
Senador Suplicy, eu já lhe darei.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Primeiro, Senador Pedro Simon, quero dizer que...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Presidente Mão Santa... Achei importante quando o Senador
Renan Calheiros, em sua primeira palavra, disse que o
estima e que o tem como amigo, ainda que, por vezes,
tenham tido diferenças ao longo da história e ainda as
tenham. Gostaria também de dizer que, quem sabe, eu
não tenha percebido tão bem, mas, na verdade, V. Exª,
quando relatou a respeito do Presidente Fernando Collor,
recordou o diálogo que teve, quando o então Governador Fernando Collor o procurou no Rio Grande do Sul
sobre a possibilidade de ambos formarem uma chapa,
e V. Exª achou que não seria o caminho mais adequado.
Mas não vi, na descrição do episódio, algo que pudesse ser ofensivo ao ex-Presidente Senador Fernando
Collor de Mello. Desde que ele aqui chegou, e eu tendo, como V. Exª, participado da Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre os atos de Paulo César Farias que
levou à conclusão da votação que todos conhecemos,
mas desde quando ele aqui chegou eleito pelo povo de
Alagoas e com o voto popular, depois de ter cumprido
os oito anos de suspensão de seus direitos políticos,
tenho procurado tratá-lo, e observo que V. Exª também
o tem feito, tanto no plenário quanto nas comissões,
com todo o respeito. E eu espero que...
(Interrupção do som.)
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Peço
ao Presidente Mão Santa que possa ser tão generoso comigo como foi com nossos colegas, ainda mais
porque fui citado mais de uma vez pelo Senador Pedro Simon. E gostaria de esclarecer, Senador Pedro
Simon, que a recomendação que eu e meus colegas
temos não é para que haja a renúncia do Presidente José Sarney do cargo de Presidente. Nós temos,
e aqui a ênfase é um pouco diferente, recomendado
a ele que se licencie para realizar a sua defesa, até
porque a Constituição Brasileira e a Resolução nº 25,
de 2008, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
asseguram a qualquer Senador, quando é apresentada
uma representação, que lhe seja conferido o direito de
defesa. E é por essa razão que eu inclusive gostaria
de, e quero reiterar, recomendar ao Presidente José
Sarney, em qualquer circunstância, que ele se antecipe à decisão do Senador Paulo Duque, Presidente do
Conselho, e diga: – Eu gostaria e quero comparecer,
dar as minhas explicações, esclarecê-las, responder
as perguntas. Eu poderia inclusive aproveitar a oportunidade para expor sobre as medidas, muitas das
quais eu aqui tenho apoiado, para corrigir os problemas e pelos quais os 81 Senadores... E nesse sentido,
sendo ambos nós Senadores de quatro mandatos, eu
me sinto também responsável. Houve muitos fatos que
aqui aconteceram que nós não demos a devida atenção, mas, a partir de agora, é preciso que tenhamos
no Senado uma Casa onde a transparência em tempo
real seja a melhor maneira de prevenir irregularidades.
Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu apenas digo, Senador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Só para conduzir aqui...
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Art. 14, Sr.
Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com licença. Tem dois pedidos de aparte que serão...
O Senador Alvaro Dias já tem garantido o art. 14. Após
ele descer da tribuna, Fernando Collor e Renan Calheiros têm o art. 14 e vão usar da palavra.
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Mas me
interessa o art. 14 com o orador na tribuna, Senador
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não, não é... Regimentalmente, infelizmente, não é...
O Sr. Fernando Collor (PTB – AL) – Aceito a
colocação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– E além de V. Exª e o Senador Renan, há dois pedidos de aparte.
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O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – (Levanta a mão.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Terceiro pedido de aparte, Senador Jarbas.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu digo
a V. Exª, Senador Suplicy, que eu também fui defensor
da tese da licença. Mas o que vi da tese da licença foi
o imbróglio criado, a começar pelo Presidente Lula,
porque não se admitia que o Vice-Presidente assumisse. Na hipótese de o Vice-Presidente assumir, o PSDB
ia subir e criaria uma série de problemas, a começar
pela CPI da Petrobras. Foi essa a questão. Achei que
seria muito mais simples a renúncia dele do que esse
tumulto. Se ele renunciasse, poderia buscar-se o entendimento em torno de um nome, onde inclusive ele,
antes de renunciar, faria essa escolha. Seria feito o
entendimento, antes de o Sarney renunciar, de quem
seria a pessoa que ocuparia o seu lugar. Foi esse o
sentido de que evoluí da tese da licença para a tese
da renúncia.
Segundo, porque os fatos que foram se repetindo,
que foram aparecendo são um exagero. Sinceramente,
acho que é uma crueldade o que está acontecendo: é
isso aqui, são as terras lá, a presidência perpétua ali
adiante, é a neta, é o namorado, é não sei o quê. Essas coisas estão num crescendo... Eu achei... Quando
foi dito aqui pelo Líder Renan que eu fui falar com o
Presidente Sarney no gabinete dele, fui. É verdade. Só
que sabe o que fui fazer lá, Senador? Pedir para ele
se afastar. Fui pedir para ele se afastar.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Simon, gosto tanto de V. Exª que não permito ver V. Exª
falando essas coisas. Tenho a versão do Presidente
Sarney. O retrato, corpo inteiro da conversa.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não
pedi.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Desculpe,
porque gosto de V. Exª, não quero ver V. Exª falando
essas coisas para agradar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu não
pedi, porque olhei para o Presidente Sarney e via a
maneira com que ele falava, a solidez com que ele
conversava. E disse: – Não adianta, eu vou falar bobagem.
Mas, na verdade, eu achava que a licença era
importante. Acho, hoje, que o clima desta sessão, a
fórmula que está se sentindo, dá para imaginar na
quarta-feira, da para imaginar, na quarta-feira, o que
haverá de acontecer. Eu não sei. Digo a vocês que não
estou no embalo para entrar nessa questão. Com 80
anos, passando por todas essas coisas...! Não vai ser
numa questão dessas que vou entrar.
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Tenho carinho pelo Senado. Fico machucado
quando vejo que, depois de eu passar 30 anos nesta
Casa, saio daqui com ela muito mais complicada e
muito mais difícil do que quando entrei. Isso me choca,
achando que o mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, e
nós não conseguimos.
Agora, para aonde nós vamos não sei, com toda
sinceridade.
Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Pedro Simon, eu me preparava para ir ao Conselho de
Justiça, que estavam me mandando protocolizar lá a
denúncia, a reclamação contra o juiz que censurou o
Jornal O Estado de S.Paulo, e vi do meu gabinete a
discussão, bastante áspera, entre V. Exª e o Senador
Fernando Collor. E nesse mérito não entrarei. Apenas
registro algumas coisas. A primeira é que, a despeito de
quaisquer injunções, vou cumprir com meu papel, com
meu dever, até o final. A segunda é que nesse processo,
que é dolorido e que registra, para mim pelo menos,
uma perda pessoal – de certo ponto, enfim, política é
assim – vejo que V. Exª tem razão no essencial do que
diz. A maior prova de que não é um mero complô da
imprensa, de que há fatos graves que a cada momento
acuam o Presidente Sarney e que terminarão – esse
é o meu pensamento, imagino isso – por levá-lo à renúncia, jamais ao afastamento, a maior prova é que
estamos aqui a discutir essa questão quando o início
de um semestre legislativo deveria ser de propostas,
de agenda positiva, de legislação, de ver o que cabe
de espaço para os Senadores ou não. Sabia que V.
Exª iria falar e disse a V. Exª que gostaria de ter feito
minha intervenção na presença do Presidente Sarney.
V. Exª me pediu para não fazer, que V. Exª falaria primeiro, que falaria logo após o Senador Mão Santa. E
o Presidente Sarney se ausenta.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço a gentileza de V. Exª. Realmente, quando V. Exª
perguntou-me se ia falar, disse-lhe que sim. Pedi para
falar antes de V. Exª porque achei que talvez o pronunciamento de V. Exª, como tradicionalmente, fosse
mais debatido, mais agitado. E eu disse a V. Exª que
queria fazer uma mensagem de paz, uma mensagem
de entendimento. V. Exª achou que talvez fosse interessante eu deixar para amanhã. Disse-lhe que não,
que achava que tinha de fazer antes da reunião do
Conselho de Ética.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Compreendi
a posição de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
compreendeu e concordou. Depois do Conselho de
Ética, pode ser uma outra situação. Pode-se criar uma
tal situação que não sei para onde vai.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Compreendi bem e, por enquanto, quero tranquilizá-lo. A depender de mim, discutirei todos esses assuntos com
muita tranquilidade, com muita calma. Mas vou dizer
e fazer as coisas que achar que devo dizer e fazer.
Se eu achar que cabe, em algum momento, denúncia
contra quem quer que seja no Conselho de Ética, farei
isso. Se eu achar que devo representar contra o juiz no
Conselho de Justiça, vou fazer isso, e já mandei fazer.
Ou seja, é inabalável. Eu vou ficar com o meu papel.
Entendo que V. Exª faz uma proposta. O que mais dói,
e eu me referia a uma perda pessoal, mas o que mais
dói é que, no geral, nós sabemos qual será o fim. Nós
sabemos que, ao fim de algum tempo, o fim será mesmo o Presidente Sarney se afastar da Presidência, eu
imagino que em tom definitivo, até porque não o faria
em tom provisório, em função da própria sucessão. De
repente, seria um Senador do meu Partido a ocupar
a Presidência da Casa. Mas, se alguma dúvida restasse quanto ao acerto do que V. Exª propõe, eu diria
que está no fato de estarmos aqui mobilizados em tom
que eu percebo de crescente beligerância por parte
de alguns, em tom que, a depender de mim, será urbano, civilizado, o que não me impedirá de ser firme
o tempo inteiro, do começo ao fim da minha linha, do
começo ao fim dos meus objetivos, do começo ao fim
das minhas convicções. Eu, portanto, solidarizo-me
com o pronunciamento de V. Exª e imagino que V. Exª
não será atendido, não será desta vez. Vamos ver o
que os próximos momentos nos reservam, e que cada
um cumpra com o que a sua consciência mandar. Eu
espero que cada um cumpra exatamente com aquilo
que vier da sua consciência, que sejam atitudes conscientes da cada um, de todos em conjunto, porque o
Senado está sangrando demais. E não contribui o clima que se está estabelecendo nesta Casa. Agora, por
outro lado, o preço a pagar é demasiado. Se o preço a
pagar é fingir que não se está lendo, fingir que não se
está vendo, fingir que não se está tomando conhecimento do que acontece, esse preço pague quem quiser pagá-lo. Eu não pagarei um milímetro dele. Nesse
processo, eu não farei concessões; nesse processo,
eu não pedirei concessões; nesse processo, eu não
farei nada a não ser aquilo que a minha consciência,
como minha mestra, me determinar, Sr. Senador. Muito
obrigado. Era o que tinha dizer.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço a V. Exª e, mais uma vez, agradeço a gentileza
de V. Exª.
Senador Alvaro.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pedro
Simon, V. Exª tem um itinerário de decência e de dignidade que todos reconhecemos. Eu prefiro não discutir
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o seu passado, nem o passado dos demais colegas. O
que vale é o presente que nós estamos vivendo. Ele é
dramático para a Instituição que representamos. Basta
sair às ruas, conversar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Basta, Senador
Pedro Simon – e provavelmente V. Exª fez isso –, sair às
ruas e conversar com as pessoas. O que nós ouvimos
quase sempre é: “Saia de lá, aquilo é uma vergonha”.
Nós não podemos sair daqui e nós não podemos admitir que isto seja uma vergonha. V. Exª tem a minha
solidariedade neste momento, porque, da tribuna, está
procurando ecoar esta indignação nacional, que não
pode ser ignorada por quem quer que seja. Quando se
pede a renúncia do Presidente Sarney, pede-se exatamente para preservar a Instituição, porque, certamente,
a sua renúncia nos levaria a um momento de mudança
no Senado do Federal, com as medidas administrativas
em curso e com a reforma que se exige para que esta
Casa recupere credibilidade. Eu, sinceramente, sempre
considerei as lideranças governistas inteligentes e por
isso não estou entendendo a estratégia que adotam
nesta hora. V. Exª da tribuna faz apelo à paz. Ficaria
melhor esse apelo na voz da situação, do Governo,
porque a turbulência não interessa ao Governo. Quem
perde mais com a propalada guerra? A Oposição ou o
Governo? Quem necessita de um ambiente para que a
governabilidade não seja comprometida? A Oposição
ou quem eventualmente está exercitando o poder no
País? Por isso, com toda a sinceridade, eu não estou
entendendo essa estratégia. E fico perplexo porque
não subestimo a inteligência dos que a adotam. Não
é esse o meu propósito. Apenas a indagação: por que
esse caminho? É o melhor caminho? À Oposição não
cabe outra alternativa a não ser denunciar, como fez,
representar ao Conselho de Ética, como fez, exigir julgamento, como faz, porque, sem julgamento, não há
superação da crise; sem julgamento, não há perspectiva de recuperação do respeito da opinião pública. O
julgamento é imprescindível. É preciso também considerar que temos um Conselho de Ética desacreditado. A opinião pública pensa dele o que muitos de nós
pensamos: foi constituído para colocar panos quentes
sobre as denúncias. Ou seja, o que se espera é que
as representações encaminhadas sejam derrotadas no
colegiado. Mas é nossa obrigação. Insistir é obrigação
de V. Exª. Por isso, mais do que ninguém, V. Exª, da
tribuna do Senado Federal, tem cobrado, com autoridade que adquiriu ao longo do tempo, do Presidente
Sarney que adote uma posição em defesa da Instituição
que representamos. Sei que custa a V. Exª isso. Não
é fácil para V. Exª. Imagino o constrangimento. Tenho
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convicção de que preferiria outro discurso, mas esse
é o discurso exigido pela sociedade brasileira. Não
temos alternativa a não ser pronunciar esse discurso.
Por isso, estamos com V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Minha
consciência diz o que é que eu tenho que falar. Minha consciência diz isso. Meu estilo é até mais duro,
mais radical, mas achei que este não era o momento.
Concordo com V. Exª porque também me surpreendi
com o tom do discurso que foi apresentado aqui. Não
imaginava, nobre Líder Renan, que a reação fosse por
aí. Achava que a reação seria parar para pensar: há
ou não uma chance de entendimento até a reunião
do Conselho de Ética amanhã? Essa é a pergunta
que me faço.
Para o resto, para os grandes debates, vamos ter
tempo. O que me assusta é que vai acontecer mais do
que aconteceu das outras vezes. Quem não se lembra
da parte dramática do companheiro Antonio Carlos e
do companheiro Jader, quando os dois fizeram desta
Casa um tumulto de debates pessoais e que terminaram os dois perdendo, e também a Casa perdeu?
Acho que agora temos dois caminhos. Um é entrar
nessa agitação, de que alguns parece que gostam. O
que sinto, meu querido Senador, é o seguinte: o que eu
sinto é que parece que há pessoas que gostam disso,
que querem ir para isso que V. Exª tem medo. Querem
ir para isso. É um ambiente que querem criar, querem
criar. V. Exª pergunta: “Se são do Governo, por que
criar?” Eu não tenho resposta. Eu lhe falo com sinceridade: eu não tenho resposta.
Quando vejo, por exemplo, o nobre Líder Renan,
que, na hora da questão dele, ele teve a competência
de renunciar à Presidência para manter o seu mandato, pergunto: por que ele agora aconselha diferente
ao Senador...?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Pedro Simon, sem lhe interromper...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu já lhe
darei...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Sem lhe
interromper, isso é uma maldade de V. Exª. Eu já disse
isso aqui e queria repetir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como
maldade?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu fui
julgado duas vezes por esta Casa por uma questão
pessoal.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas por
que renunciou?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não há
nenhuma acusação contra mim. Há uma investigação
que eu pedi, porque eu queria esclarecer.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu
pedi.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu
pedi.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade. Mas por que renunciou, então?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Por favor,
respeite aos meus valores pessoais.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas por
que renunciou à Presidência?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu já
sofri tanto com isso. O Brasil acompanhou. Não há...
Eu respondi a tudo. Não há nada contra mim. Por favor, respeite isso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O Senador
Pedro Simon está dizendo alguma coisa aqui contra
o Senador Renan? Eu não estou dizendo nada! Eu
não estou dizendo nada! Estou dizendo que V. Exª renunciou à Presidência. V. Exª renunciou à Presidência
porque quis. Renunciou à Presidência, e a imprensa
explica que foi a forma de manter o mandato. E manteve o mandato.
O que eu não entendo... É verdade, é verdade:
o que tinha contra V. Exª era uma questão pessoal,
de que eu até discordo, e falei a V. Exª da escolha do
mandante, que eu não tinha nada que ver. E deu tudo
aquilo.
Agora, há uma série de fatos que estão se repetindo. Há uma série de assuntos que estão se repetindo.
Não mexeram com V. Exª, mas estão mexendo com o
Presidente Sarney, o que eu acho uma injustiça, mas
estão mexendo. E acho que isso não vai parar. Isso
não vai parar. Aí é a coisa que eu faço.
Senador Jarbas.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON, NA
SESSÃO DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
APARTEANTE SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Esse aspecto é importante.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON, NA
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SESSÃO DO DIA 3 DE AGOSTO DE 2009,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
APARTEANTE SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

SESSÃO DO DIA 3 DE AGOSTO DE 2009,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
APARTEANTE SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu lhe
mantenho o aparte, mas quero dizer uma coisa: quando se suspendeu, quando se parou para o recesso, a
expectativa de todos é que o recesso esvaziaria...
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON, NA
SESSÃO DO DIA 3 DE AGOSTO DE 2009,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
APARTEANTE SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas, nesses quinze dias...
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON, NA
SESSÃO DO DIA 3 DE AGOSTO DE 2009,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
APARTEANTE SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas, nesses quinze dias do recesso, não houve uma notícia de
jornal dada por Parlamentar.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON, NA
SESSÃO DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2009,
QUE, RETIRADO PARA REVISÃO PELO
APARTEANTE SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Desculpe-me interrompê-lo. Senador Jarbas, com todo
o respeito. Eu sou professor de Fisiologia. As palavras
engolir e digestão nunca foram pejorativas para mim. Eu
sempre as entendi até como uma pré-condição de vida.
Eu não vi nenhum... Sou professor de Fisiologia.
Continua com a palavra.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) –
APARTE PROFERIDO PELO SR. SENADOR JARBAS VASCONCELOS AO DISCURSO DO SR. SENADOR PEDRO SIMON, NA
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Muito obrigado, Senador Pedro Simon. Srs. Senadores,
Sr. Presidente, Sr. Senador Pedro Simon, nós estamos
começando o semestre, infelizmente, da maneira que
eu achava que nós, de fato, iríamos começar: com
debate sobre a crise, com debate sobre uma crise
que não tirou recesso, um debate que permaneceu
presente na sociedade brasileira. E é natural que, na
primeira sessão do período legislativo, nós tenhamos
aqui Parlamentares que possam fazer a defesa do
afastamento do Presidente Sarney e Parlamentar que
faça a defesa da permanência do Presidente Sarney.
Até aí, não vejo nenhuma anomalia em termos de posicionamento político. O que tem de anormal é que
nós não temos uma previsão para o fim da crise. Isso
é que é anormal, porque nós tivemos um Conselho
de Ética composto no meio de uma crise, o que não
é o normal. Não é correto o Conselho de Ética composto no meio de uma crise. Então, todo mundo vai
para o Conselho de Ética, mesmo não sendo, já com
uma marca, já com uma pecha: ou é favorável, ou é
contra. Se o Conselho de Ética tivesse sido formado
no início do ano legislativo, isso não seria problema;
mas ele foi formado agora, no meio da crise que nós
estamos vivenciando. E há, de fato, neste momento,
até pela forma e pelo momento como o Conselho foi
composto, dúvidas com relação à postura do Conselho. Então, já foi levantado aqui, e nós sabemos que,
nos próximos dias, teremos reunião do Conselho de
Ética, e a gente não sabe, efetivamente, como vai ser
o procedimento do Conselho de Ética. Está claro que
o Presidente Sarney vai resistir às denúncias que o
envolvem. Isso está claro até pelo debate que nós estamos tendo aqui neste momento. Mas eu também não
estou vendo alternativa de saída da crise que não seja
através do aprofundamento dessas investigações. Nós
precisamos fazer isso. Aqui o Senador Renan Calheiros fez uma referência ao processo que o envolveu na
época. Naquela época, nós tivemos a Polícia Federal
fazendo a investigação, e o relatório que eu e a Senadora Marisa Serrano fizemos foi com base no relatório da Polícia Federal. Então, houve um processo de
investigação. O Plenário do Senado resolveu absolver
o Senador Renan Calheiros, mas houve um processo
de investigação. Então, nós precisamos compreender
que há necessidade efetiva de irmos até o fim desse
procedimento. Então, se nós não formos até o fim desse
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procedimento, não encontraremos saída para a crise.
Também não é só tirando o Presidente que se resolve
a crise, não é só mudando o Presidente que se resolve
a crise; nós temos de fazer as mudanças necessárias
na gestão do Senado, na cultura do Senado. A outra
questão que eu quero registrar, Sr. Presidente, da forma
como o Senador Jarbas Vasconcelos registrou, mesmo que as palavras estejam presentes no dicionário
da Língua Portuguesa, eu também considero que a
forma como foram ditas não foi adequada para o processo de debate. Então, eu também gostaria de fazer
o registro com relação a isso. É importante que nós
aqui possamos manter o nível do debate, do diálogo,
num patamar que nos permita enfrentar essas divergências sem aprofundarmos ainda mais a credibilidade
da nossa Instituição. Obrigado, Senador.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – V. Exª me
permite um aparte?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu não
quero polemizar. Quero só dizer a V. Exª que o Senador Casagrande continua sem entender que aquele
processo foi um processo político e que a investigação
que há contra mim na Justiça foi pedida por mim, porque dei todas as respostas que esta Casa me pediu,
inclusive a V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Mas houve um relatório da Polícia Federal.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Um relatório político, infelizmente assinado por V. Exª. É importante lembrar isso. Infelizmente assinado por V. Exª.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Por mim e pela Senadora Marisa Serrano.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do
microfone.) – Eu não queria citar a Senadora Marisa
Serrano. Preferi citar V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Senador.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Eu queria, nobre Senador Pedro Simon, concluir o que todos
nós concluímos. Trata-se de uma questão política fomentada pela imprensa. A imprensa...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Começada pela imprensa?
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – A imprensa botou lenha na fogueira.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim, a imprensa vem tocando, mas não foi ela que começou.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Vem tocando. Eu tenho certeza de que o Presidente José
Sarney não vai renunciar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não
vai?
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O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Não vai
renunciar. E acho que ele entendeu que a questão é
política e vai partir para medir forças.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas a
questão é política em que sentido, Senador? Eu não
consigo entender.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Eu fui
adversário do Presidente Sarney durante dezesseis
anos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu sei.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Voltei a
falar com ele na hora em que Tancredo Neves me pediu que fizesse um discurso a favor dele. Não é pior
nem melhor do que nenhum de nós. Ele é um político
e não quer sair enxotado da Presidência. Eu acho que
aqui nós temos colegas cujo julgamento no Conselho
de Ética vai ser muito pior do que o julgamento de
Sarney. Podemos dizer: “Alea jacta est”, a sorte está
lançada. Vamos aguardar o resultado do Conselho de
Ética para ver quem tem razão. Os grupos estão formados: quem é contra é contra; quem é a favor é a
favor. E vamos ter um julgamento que é político. Não
adianta querer ou não assemelhar com presidentes
que deixaram a Presidência.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
acha que não há chance de, com essa situação, se
tentar melhorar o Senado? Independentemente de
política, mas todos buscarem melhorar as condições
de vivência no Senado?
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Nós estamos hoje no Senado uns preocupados com reeleição
e outros que não estão preocupados. São 27 que não
estão preocupados...
(Interrupção do som.)
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – ...que
estão com mais seis anos de mandato, e outros que
estão preocupadíssimos para ver o julgamento. Eu
acho que a coisa é esta: “Alea jacta est”, a sorte está
lançada. Vamos ver quem tem razão.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Pedro Simon, eu pedia... Já que o nosso
Cafeteira falou no latim, de Júlio César, alea jacta est,
eu relembraria Cícero. Num momento como este, ele
disse: “Pares cum paribus facillime congregantur”. Violência atrai violência. Continue.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Está ouvindo, Senador Renan?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do
microfone.) – Como é que eu não ia entender V. Exª
numa missão de paz?
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Claro,
obrigado.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Pedro Simon, eu estava aqui assistindo ao seu discurso,
imaginando que minha fala seria: eu assino embaixo.
E reafirmo isso. Eu assino embaixo. Acho que seu discurso representa um passo, um pequeno passo, mas
um passo fundamental para começarmos a retomar a
credibilidade e mudarmos o Senado. E eu subscrevo
embaixo o seu apelo de paz ao Presidente Sarney,
até porque o que a gente viu nesta tarde eu acho que
é o que falta para demonstrar como este Senado não
voltará a funcionar, como a República espera, sob a
presidência do Presidente Sarney. Ele não teria condições de presidir esta sessão diante deste debate. Não
teria condições. É claro, imagino que ele não esteja
aqui hoje por outras razões, como a situação de saúde
de Dona Marli. Ele não está aqui provavelmente por
outras razões. Mas imagine ele sendo árbitro de um
debate como este que estamos fazendo hoje. Ele não
teria condições. Isso reafirma a minha idéia de dizer a
minha solidariedade e a unidade de pensamento com
seu discurso de apelo à paz. Mas vim fazer agora outro apelo, Senador Simon. Eu agora quero apelar ao
senhor para que não engula nada. A sua credibilidade
neste País é porque o senhor não engole; o senhor
diz, o senhor fala, o senhor acusa. O senhor tem que
se manter esse Senador Pedro Simon que, quando é
preciso dizer alguma coisa, ele diz, sem engolir nada.
E não adianta querer o Senador Mão Santa falar como
médico e fazer a interpretação do engolir do ponto de
vista fisiológico, porque não foi nesse sentido fisiológico, até porque não foi feita por médico a acusação ao
senhor. A idéia de engolir seria uma traição, Senador
Pedro Simon. O povo não quer que o senhor engula
nada. Nós estamos nessa situação porque engolimos
coisas demais durante muito tempo. Alguns sabendo e não falando, e outros engoliram sob a forma da
omissão. Como o senhor se colocou e eu também me
coloco. Ser omisso é engolir sob a desculpa de não
conhecer, e outros engolem por interesses. Então, aqui
fica o meu apelo ao Presidente Sarney, subscrevendo
toda a sua fala e o meu apelo ao senhor: não engula
nada, Senador Simon, porque o povo brasileiro precisa
é que o senhor externe tudo isso que vem acontecendo
neste País. E espero que o senhor continue falando,
falando, falando e falando, jamais engolindo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Senador
Cristovam Buarque, nos meus 80 anos, mais de 50,
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quase 55 de atividade política, venho debatendo e
discutindo as teses.
Vivi horas difíceis. Jovem ainda, fui à São Borja
assistir ao sepultamento do Dr. Getúlio. Até hoje, lembrome do discurso Osvaldo Aranha. Jovem ainda, acompanhei a resistência da luta – deputado de 30 anos –,
que foi a legalidade para evitar a ditadura.
Jovem ainda tive de assumir o comando do MDB,
do PTB no Rio Grande do Sul, fruto do que aconteceu. E, na hora da ditadura, na hora da violência, na
hora do arbítrio, quando a idéia era de se calarem ou
não falarem, eu falei, e falei o tempo todo, eu falei o
tempo todo. Eu podia ter ido para a Arena, eu podia
ter-me...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu sou um
homem velho, não tenho nada a não ser meu nome, a
minha dignidade, a minha família. Mas sou um homem
em paz com a minha consciência. Defendo um Brasil
melhor e luto por um Brasil melhor. A qualquer hora
quero debater, já fui líder de governo, do Governo Itamar Franco nesta Casa e votamos o Plano Real. E o
Plano Real foi votado sem uma medida provisória, com
o Fernando Henrique e ministros vindo aqui, debatendo, discutindo. E o Senado emendando tanto quanto
fosse necessário, sem se discutir liberar emenda de
parlamentar, sem se discutir cargo, favor, etc e tal, para
quem quer que seja. Permaneço fiel às minhas ideias.
Permaneço. Acho que, não, engolir não engulo. Digo o
que tenho a dizer na hora em que tem de ser dito. Não
estou preocupado em atingir nem melindrar a honra
de quem quer que seja, muito menos do Presidente
Sarney. Não nego a vocês que venho sofrendo com o
Presidente Sarney, com o que está acontecendo com
ele, na vida dele, com a família dele. Fui às lágrimas
quando vi no Jornal Nacional, ou no jornal da noite,
não me lembro, contando a história daquelas gravações da neta, do filho e não sei o quê. Foi um episódio
que não tinha visto nunca na minha vida. Acho que ele
não merece isso, acho que ele não merece. Ele tem
o direito de renunciar. E a renúncia dele não é covardia. Ficar? Topar essa briga, esse ambiente? Não sei
como é que vai ser interpretado. Não sei como é que
vai ser interpretado.
Saio tranqüilo desta tribuna. Digo-lhes com sinceridade que saio tranquilo desta tribuna. Estou despreocupado com as ações do Líder do meu partido
com relação a mim. Mas eu saio tranquilo desta tribuna porque fiz a minha parte, fiz o meu dever. Fiz o
que milhares de mensagens me apelaram: “Tu tens
de fazer alguma coisa”. Estou fazendo. Milhares de
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pessoas têm-me cobrado: “Simon, pela tua idade, deves fazer alguma coisa”. Estou fazendo. É isso o que
estou fazendo.
Eu não fiz uma citação em relação ao Dr. Sarney,
eu não fiz uma revelação com relação a V. Exª, uma
citação. Não é isso que eu quero discutir. Teremos
tempo a partir de terça-feira para discutir isso. Eu não
estou aqui... para dizer o seguinte, que nós temos dois
caminhos: acusação com acusação ou encontrar um
caminho para o Senado. Encontrar um caminho para
encaminhar o Senado, uma fórmula porque as coisas
não acontecem.
Crise do Antonio Carlos, renunciou, continua tudo
igual; crise do Jader, renunciou, continua tudo igual;
crise do Renan, renunciou, continua tudo igual. O que
não quero é que crise do Sarney, renunciando ou não
renunciando, continue tudo igual. É isso. É essa a minha tentativa, por amor de Deus. Brigar, nós temos
tempo; debater, nós temos tempo. Meu amigo Jarbas
Vasconcelos diz que não tem saída. Não sei. Pode ser
que ele tenha razão. Mas a minha tentativa foi neste
sentido de encontrar uma saída, de encontrar uma
fórmula, de encontrar um entendimento. Eu acho, eu
não estaria fazendo a grosseria de chegar aqui, como
estou vendo meu amigo Mesquita, pela maneira como
ele está me olhando, já chegar aqui e dizer o seguinte:
não, renuncie e não sei o quê... em cima do Sarney.
Isso seria uma maldade que eu, como franciscano, teria de renunciar à ordem. Juro pelos filhos que não. Eu
estou falando aqui no sentido de que acho que soma
para ele, eu acho que soma para ele no sentido de
ele ver esse caos que está-se formando. Não, por aí,
é demais para mim. É demais! Soma para ele. É isso
que estou dizendo.
Quarta-feira, não. Quarta-feira, começou a briga,
instalou o Conselho de Ética, foi adiante, não sei como
é que vai terminar.
Agora, quarta-feira, Sarney renunciou, vamos
apurar, mas vamos estudar as fórmulas de mudar.
Como o Senado vai funcionar? Como vai ser? Quais
as modificações que devem ser feitas? Está todo mundo cobrando isso de nós: os jornais, a imprensa, a
sociedade...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Será
que nós perdemos completamente a sensibilidade de
avançar, de entender, de compreender, de nos compenetrar?
Senador Garibaldi.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Senador Pedro Simon, eu já ouvi aqui alguns Senadores,
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como o Senador Jarbas Vasconcelos, o Senador Renato
Casagrande, se dirigirem à Presidência para solicitar
que se retirassem alguns termos que, realmente, não
elevaram este debate, permita-me o Senador Fernando Collor. Daqui a pouco, sou eu que estou correndo
risco também. Mas eu faria um apelo ao Presidente
Fernando Collor, ao Senador Fernando Collor, para que
ele, num gesto de grandeza, pudesse retirar aquelas
expressões que eu acho que só ele tem condições de
retirar, porque, na verdade, V. Exª hoje está fazendo
um discurso magnânimo, um discurso de pacificação,
um discurso no qual faz um apelo ao Presidente Sarney. Eu acho que V. Exª não foi bem entendido nesse
aspecto. Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Obrigado
a V. Exª, Senador.
Nesta crise toda, justiça seja feita, V. Exª tentou
ajudar.
V. Exª também.
V. Exª está pedindo um aparte, Senador? Eu não
estou oferecendo. De repente, V. Exª está pedindo...
Por mim, eu preferia que não falasse.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – V. Exª não vai falar também que eu não gosto de V. Exª?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como é
que é?
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Vai falar também que eu não gosto de V. Exª?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não falei
nada. Estou apenas dizendo que não estou oferecendo um aparte, senti apenas que V. Exª está pedindo
um aparte.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Estou pedindo um aparte a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu dou
com o maior prazer.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Muito obrigado. Primeiro, eu queria dizer que,
mesmo num confronto direto, eu tenho o maior respeito por V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A recíproca é verdadeira, V. Exª sabe disso.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – ...alguém que ajudou a fazer o partido, alguém que ajudou na questão de hoje termos o início
da democracia. V. Exª participou. A história, por esses
acidentes que acontecem, V. Exª não foi realmente o
Vice-Presidente daquela época. Foi o Presidente Sarney. Agora eu passo...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Isso é
uma injustiça tão grande porque... V. Exª não tinha
nascido...
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – É verdade. É verdade. Mas eu li nos livros.
Eu li na Internet.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas nunca existiu isso.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Está bom, mas deixa eu terminar o meu
aparte, que V. Exª muito carinhosamente me deu a
oportunidade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Os nossos candidatos eram Marco Maciel e Nelson Marchezan. Estes eram os candidatos que o Tancredo queria
para Vice-Presidente da República: Nelson Marchezan
e Marco Maciel.
Os dois não aceitaram porque eles eram do PDS.
Os dois foram eleitos Deputados pelo PDS, e ficaram
com medo porque, pela legislação, se dizia: político
que for eleito por um partido e mudar de partido perde o mandato.
E eles, para serem eleitos Vice-Presidentes da
República, tinham de ser filiados ao MDB, e o Sarney
não. O Sarney tinha sido eleito pela Arena.
A Arena foi extinta...
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Senador Pedro Simon, veja bem, o Tancredo
que era hábil, tinha o estilo mineiro de habilidade, ele
sabia que sem o Presidente Sarney ele não ganharia. Ele sabia disso. E ele, como um grande hábil da
política...
(Interrupção do som.)
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Não, foi isso que aconteceu, sim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu estou
dizendo que os nomes que falaram eram os deles,
não era o meu.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – O Tancredo e Ulysses Guimarães sabiam que
não ganhavam sem o Presidente Sarney. Ele sabia disso. Ele, como grande hábil da política, que deixou...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Foi isso que aconteceu sim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Os nomes
que falavam era o dele. Não era o meu.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Tancredo e Ulysses Guimarães sabiam que não
ganhavam sem o Presidente Sarney. Sabiam disso. E
assim a história foi feita. E assim chegamos ao que está
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hoje aqui. Assim chegamos a quê? A um homem que
conduziu toda a democracia neste País, passou por
momentos difíceis, muito mais difíceis do que este. Ele
declarou moratória lá fora quando não tinha dinheiro. E
ele conduziu esse processo firme. Agora, o Presidente
vai pedir licença diante do que está acontecendo aqui?
Isso é um absurdo! Ele já passou por momentos muito
piores ao lado do povo brasileiro, conduzindo o povo
brasileiro. Jogaram a responsabilidade na mão dele
e ele conduziu, de seis para cinco anos, para quatro
anos. Ele conduziu todo esse processo. O Senador
Cristovam, aqui, é injusto quando diz do Presidente
Sarney... V. Exª era Secretário do Fernando Lyra, Ministro da Justiça, quando Fernando Lyra fez um encontro
no teatro Casa Grande com 700 intelectuais no Rio de
Janeiro e nesse encontro acabou com todos os atos
que vingavam ainda contra a questão da liberdade de
imprensa, liberdade do cinema, liberdade de outras
coisas. Era chefe de gabinete do Fernando Lyra, mas
não fala, se cala. E agora vem dizer que o Presidente
Sarney está fazendo campanha contra a liberdade de
imprensa? Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha
enorme aqui. V. Exª tem que pegar o microfone e falar: “É mentira. O Presidente Sarney – eu estava lá,
eu era Secretário do Fernando Lyra – abriu tudo neste
País. Está aqui...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª não
quer a renúncia do Presidente Sarney?
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG) – Não, não quero. Quero dizer o seguinte... O
que estou passando aqui é tentar inclusive entender
V. Exª. Vou passar todo o meu mandato aqui, quatro
anos e meio, tentando entender V. Exª. V. Exª, em uma
reunião do PMDB, pede para o Presidente Sarney ser
Presidente. Aí, V. Exª vem aqui e vota contra o Presidente Sarney. V. Exª está com um problema enorme
no seu Estado e não pede para a sua Governadora
renunciar, mas vem aqui e pede, pela ética, que meu
Presidente Sarney renuncie. Lá, fala que chorou quando viu o Presidente Sarney na televisão, falando sobre
o problema da neta. E não chora quando um aqui se
matou pulando da ponte. Ora, Senador Pedro Simon,
eu pelo menos tenho coerência em minhas posições.
Eu tenho coerência, sou odiado, sou amado, sou reconhecido.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – A imprensa, em uma linguagem afetiva, tem dito que V. Exª faz
parte da tropa de choque.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Não. Eu quero entender V. Exª. Tropa de choque
é porque vem alguma coisa de lá...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É brilhante.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG) – Tropa de choque, não. Eu queria que o senhor
explicasse qual é a posição do senhor quanto ao Presidente Sarney. No entanto, o Estado que o elegeu tem
problemas, inclusive com o suicídio da ponte aqui, e V.
Exª não se manifesta.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Esses anos
de mandato... Isso aí, eu não falo nada do suicídio! O
sujeito se atirou para um suicídio e eu não falo nada,
pô! O que eu tenho a ver com suicídio?
Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador Simon, só em respeito à memória do Tancredo.
Não era o Tancredo que queria V. Exª; era V. Exª que
queria ser o vice do Tancredo... Respeite a memória
do Tancredo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Onde V.
Exª estava na época, Senador?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do
microfone.) – Eu já estava na política.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas
onde?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do microfone.) – Eu era Deputado Estadual, depois Federal
e, depois, Constituinte.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Na época,
onde V. Exª estava?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu não
divergi de V. Exª em todos os momentos. Eu só divirjo
de V. Exª, quando V. Exª faz uma coisa no particular,
pede desculpa, avança nisso...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – No particular, Senador... eu sou um pobre coitado.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) –...vai à
reunião da Bancada, defende a candidatura do Presidente Sarney e quando chega publicamente...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu sou
um cara que não tem nada, não tenho coisa alguma,
Senador.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) –... cumpre perante o País este triste papel; este é um triste
papel.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não tenho coisa alguma; não tenho cargo no Rio Grande,
no Brasil, nem no governo Itamar, nem no governo
Fernando Henrique...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Cumpre
este triste papel; cumpre este triste papel.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –... nem no
governo Lula, nem no governo Collor, no governo de
ninguém. Eu nunca pedi nada nem tive nada.
Eu sou uma pessoa que hoje tenho menos que
eu tinha há 50 anos, quando entrei na política. Eu sou
isso. O que eu faço no particular?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Cumpre
este triste papel.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu sou
uma pessoa que estou aqui no Senado, não pago a
contribuição para a aposentadoria, porque não tenho
dinheiro, porque eu só vivo da verba do Senado, e
não tenho. Paguei os 16 primeiros anos; esses últimos
16 anos não pago. Não vou somar na aposentadoria,
porque não tenho dinheiro para pagar. Quem sou eu
no particular? Mas o que é isso, Renan? Quem sou
eu no particular?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do microfone.) – Senador Simon, eu não estou falando disso.
V. Exª sabe muito bem o que estou falando.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu nunca
pedi um copo d’água para ninguém; nunca brinquei com
ninguém. Não aceitei. Eu sou exageradamente duro
comigo mesmo? Sou. Eu sou uma pessoa até ridícula
que cobra exageradamente de si? Sou. Minha família
sofre com isso? Sim. Tenho meus equívocos? Sim. Mas
vamos nos respeitar! Vamos nos respeitar. Sou uma
pessoa que todo mundo chama de idiota, porque não
recebo a verba de ex-Governador, não recebo a verba
de Deputado, não recebo a verba de representação da
Casa, vivo com os meus R$16 mil, e vivo mal!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
Simon, eu não estou...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E não cobro nada de ninguém. Cada um age como quer! Não
estou cobrando nada de ninguém!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não tergiverse. Nós não estamos discutindo isso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas não
vem cobrar de mim.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não tergiverse que nós não estamos discutindo isso.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Parente...Itamar ofereceu? O Fernando Henrique ofereceu?
Nunca aceitei filho meu trabalhando, nem em cargo de
absoluta confiança. Nem quero. Eu sou este homem,
rapaz! Quem sou eu no particular? No particular, eu
sou um coitado que está aí, sem absolutamente nada,
nem casa própria onde morar.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Ninguém
está discutindo isso, pelo amor de Deus!
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quem
sou eu?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Ninguém
está discutindo isso, Senador Simon! Nós estamos discutindo é que V. Exª foi ao gabinete de Sarney dizer
que estava firme com ele, solidário.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não é
verdade.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – A nossa
Bancada testemunha, um a um, todos os Senadores,
que V. Exª insistiu para que o Presidente Sarney fosse
candidato à Presidência do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Renan...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tudo bem!
Tudo bem! Digamos que até aquela hora e eu ainda
achava que dava para parar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Srs. Senadores...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não
tergiverse, não tergiverse. No fundo da questão está
2010. Não tergiverse.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Pedro Simon, Senador Renan...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
quer biombo, quer manter esse debate aceso; não
tergiverse, não tergiverse. Não estou discutindo a sua
vida privada, nunca discuti a sua vida privada. Eu acho
que o senhor é um homem correto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Ô Líder Renan...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dois mil
e dez o quê? V. Exª está falando no particular...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu acho
que o senhor é um homem correto, transparente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
fala no particular.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu falo
das suas ações políticas, que V. Exª não as sustenta,
publicamente. Não as sustenta publicamente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agora, qual
é o problema de 2010, que não estou entendendo?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – É a questão de fundo que, lamentavelmente, V. Exª serve para
que esse debate se transforme num biombo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Biombo
para quê? Ô, o quê? Mas o quê? Ô o quê?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – É por
isso que muitas vezes,... Senador Simon, é por isso
que muitas vezes, por mais esforço que faça, não compreendo V. Exª. Ora, eu digo que V. Exª foi ao gabinete
do Presidente Sarney...
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E deve
ser grave...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
defendeu o Presidente Sarney na Bancada. V. Exª
vem discutir que não gasta verba de gabinete, pelo
amor de Deus!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se V. Exª
não me compreende é porque eu devo ter problemas
muito graves que eu vou interpretar.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – E tem. Eu
estou lamentando porque eu gosto de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E V. Exª é
compreensivo, V. Exª é enormemente compreensivo.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Eu estou
lamentando porque eu gosto de V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu quero
que V. Exª compreenda. É que eu estou na oposição.
V. Exª não me compreende.....
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não entende por que ainda estou lá. É isso aí, e eu entendo.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Não,
não é isso!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª é
um homem de governo. Eu sou um homem que normalmente estou na oposição. É difícil de se entender.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª é
que é um homem de governo...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – ...depende das circunstâncias.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Sim. V.
Exª depende da circunstância.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Qual é a
circunstância?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Todas.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu fui
citado e gostaria de responder.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
nega, aqui, desta tribuna, tudo que faz no particular,
nos escaninhos, nos debates internos. É coerência que
V. Exª precisava ter que nós estamos cobrando.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª fala
em coerência!?
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Ô, Senador Simon, eu conheço V. Exª; os dois pesos e as
duas medidas que V. Exª usa.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
conhece a mim e o Brasil conhece V. Exª. O Brasil conhece V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Srs. Senadores...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Quando
o senhor era Ministro da Agricultura, nós tivemos uma
importação de carne aqui defeituosa. O Presidente
Sarney conhece a correção de V. Exª, que é um homem honesto, mas ele não pediu o afastamento de V.
Exª. V. Exª conhece a Por do Sol? V. Exª conhece a
Por do Sol?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É impressionante...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Conhece
a Por do Sol?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É impressionante... É impressionante...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
conhece a Por do Sol?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Realmente quando a imprensa disse que o Senador Salgado ia
buscar fatos da vida de todo mundo é verdade...
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
conhece a Por do Sol?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – S. Exª
falou e agora V. Exª está repetindo. Esse fato a que
V. Exª está-se referindo aconteceu no Ministério da
Agricultura seis meses depois de eu ter saído. Eu era
Governador do Rio Grande do Sul. Há um erro nisso
tudo. É mentira! Quem informou a V. Exª informou errado. É mentira!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª
conhece a Por do Sol? Conhece a Por do Sol?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É mentira!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Conhece
a Por do Sol?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Essa importação de carne, esse erro que houve foi no Governo
depois de mim! Eu não era mais Ministro!
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – V. Exª está
aqui falando do neto do Presidente. O País precisa conhecer V. Exª. O País precisa conhecer V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu acho
que o Brasil precisa conhecer a mim.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do microfone.) – Precisa conhecer V. Exª. O País conhece a
mim. O País conhece as minhas vísceras.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Fora do microfone.) – A V. Exª o Brasil conhece.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL. Fora do microfone.) – Eu abri minha vida pública. V. Exª precisa
ser conhecido pelo Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Srs. Senadores, Senador Pedro Simon, V. Exª é sím-
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bolo aqui. Senador Pedro Simon, o seu discurso vai
completar duas horas, há dois pedidos para falar, pelo
art. 14, e há uma dezena de inscritos. Então, para encerrar, o Senador Pedro Simon.
Depois, a Presidência, obedecendo aqui ao Regimento, vai dar a palavra aos dois pedidos pelo art. 14.
Só podem dois. Daremos um jeito para V. Exª, Senador
Cristovam, mas primeiro os dois pelo Regimento.
Concedo a palavra a V. Exª, Senador Pedro Simon, para encerrar, por favor.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu lamento! Eu não imaginava que o Senado fosse reagir assim,
mas não era o que eu queria fazer agora. V. Exª é uma
pessoa impressionantemente... Em primeiro lugar, o
seu poder, a sua Liderança. Saído como saiu da Presidência do Senado, assumiu a Liderança do PMDB.
É verdade que não foi uma reunião de Bancada; foram
assinaturas colhidas. Foram assinaturas colhidas. Mas
isso vale. É claro que o normal seria uma reunião de
Bancada, mas foram assinaturas colhidas. E V. Exª
agora é um homem forte desta Casa, é um homem que
está dando sustentação ao Presidente Sarney.
Ó, meu Presidente Sarney, chame mais pessoas,
não fique atrás apenas da orientação do Senador Renan
Calheiros. Eu digo, do fundo do coração, que não me
parece seja esse o grande conselho. Chame pessoas
como Marco Maciel, chame pessoas que você conhece, da sua intimidade, chame pessoas para conversar,
para debater, que eu sinto que há algumas, e o Senador Renan é uma delas, que não estão interessadas
nem nesta Casa nem em V. Exª, Senador Sarney. Não,
não estão interessadas. Estão usando da maneira que
eles acham que devem usar. É uma pena.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não. Presidente, eu...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra pelo art. 14... Foram pedidos pelo Regimento dois: o Senador Fernando Collor e o Renan
Calheiros, porque foram citados. Vamos por etapa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Então, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está na bandeira. Questão de ordem é se estiver fora
do Regimento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Desculpe, Senador, mas V. Exª não está tratando com
a imparcialidade que um Presidente deve ter, até porque o senhor não chamou...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Vamos aqui na bandeira: Ordem e Progresso. Vamos
resolver os casos do art. 14; depois, V. Exª pede pela ordem. Agora, é porque é legítimo, e/ou pela inscrição.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Mas
o Senador Simon... Eu pedi-lhe o aparte e ele ainda
estava lá, a não ser que ele diga de público que não
quer me dar o aparte.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Sr.
Presidente, baseado no art. 14...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não. V. Exª pode usar o art. 14, porque foi citado.
Com a palavra, pelo Regimento, o Senador Fernando Collor.
Segundo o Regimento Interno:
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da
palavra:
...............................................................
Inciso VI – para explicação pessoal, em
qualquer fase da sessão, por cinco minutos,
se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido
atribuído em discurso ou aparte, não sendo a
palavra dada, com essa finalidade, a mais de
dois oradores na mesma sessão.
Com a palavra, pelo art. 14, o Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de, inicialmente, fazer alguns reparos históricos. Eu acho que este
momento pode servir para isso.
Em primeiro lugar, o Senador que estava na tribuna repete continuamente que eu estive com ele,
visitando-o, convidando-o para ser meu candidato a
Vice-Presidente. Isso não é verdade. Eu já ouvi esse
relato dele algumas vezes, mas, por condescendência,
deixei que isso passasse.
É muito claro – e todo mundo vai entender – que o
escolhido por mim para ser candidato a Vice na minha
chapa, em 1989, teria de ser alguém de Minas Gerais,
porque, àquela época, o Rio Grande do Sul e o Rio de
Janeiro, que estavam inteiramente ao lado do querido
e saudoso ex-Governador Leonel Brizola, não teriam
nenhuma chance, e não adiantaria chover em chão
molhado. Portanto, nunca me passou pela cabeça,
por mais méritos que possua S. Exª que esteve ali na
tribuna, convidá-lo para fazer parte de minha chapa
ou de qualquer outra coisa.
Em segundo lugar, o que sofre hoje o Presidente
José Sarney, por parte de alguns setores da mídia, é
algo que conheço bem, pelas entranhas. E aqui vou
fazer apenas duas citações de 27 casos específicos
que tenho e que constam dos meus escritos que, em
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algum momento, serão publicados. São dois casos.
Vou dar nomes, e as pessoas aí estão vivas.
O primeiro deles: a revista Veja colheu, de forma
indevida, informações a respeito do Sr. Paulo César
Farias, o que significava crime, crime, e seria punida
criminalmente por isso. Ela não podia divulgar esses
dados, a não ser que encontrasse – como encontrou
na figura do então Deputado José Dirceu – um receptáculo dessa documentação obtida de forma criminosa, para dizer que ele havia recebido no seu gabinete,
anonimamente, e que, portanto, ele achou por bem dar
publicidade àquilo.
Primeiro ponto. Isso é fraude, isso não é bom
jornalismo.
Segundo ponto, um jornalista chamado Roberto
Pompeu de Toledo, que costuma sujar a última página de uma revista local, se não me engano, a própria
Veja, procurou o então Ministro do Supremo Tribunal
Federal Ilmar Galvão, tendo com ele a seguinte conversa: “Ministro, declare a culpa do Fernando Collor que
nós daremos ao senhor a capa da Veja e as entrevistas de páginas amarelas da revista”. E o Sr. Ministro
colocou-o para fora do gabinete. Os dois estão vivos
aí. Nem o Deputado José Dirceu pode desmentir isso
nem tampouco pode desmentir o Sr. Roberto Pompeu
de Toledo.
Falou-se aqui a respeito do Dr. Getúlio Vargas,
que sofreu uma campanha insidiosa e violentíssima
por parte da mídia, que levou-o ao suicídio. Poucos
dias antes de a Câmara dos Deputados votar o meu
afastamento da Presidência da República, tive oportunidade de receber em meu gabinete, no Palácio do
Planalto, o Governador do Rio de janeiro, Dr. Leonel
de Moura Brizola.
Ele lá esteve comigo e, à saída do gabinete,
com os seus olhos marejados de lágrimas, olhou-me
e disse: “Presidente, aqui quem vai lhe falar não é o
Governador do Rio de Janeiro, não é o político; aqui,
quem vai lhe falar é o cidadão Leonel Brizola. Eu venho de longe, de muito longe, e o que o senhor está
passando agora é algo parecido com o que passou
o Dr. Getúlio. Eu acompanhei todas aquelas histórias
do mar de lama, do Major Vaz, do Gregório Fortunato,
que redundaram na República do Galeão”. E ele continuou: “Eu só quero então como cidadão lhe fazer um
pedido: resista, Presidente! Resista! Não faça como o
Dr. Getúlio!”
O Senador e Presidente desta Casa, José Sarney... Aqueles que fazem parte da vida pública e política deste País sabem que nós estivemos em campos
opostos, como também estivemos em campos opostos o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e eu próprio.
E eu estou aqui e faço parte daqueles que apoiam o
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Governo do Presidente Lula, porque eu entendo que
o Governo que ele vem realizando é um governo que
está à altura das melhores expectativas da população
brasileira, mesmo tendo sido o Presidente Lula pertencente a um Partido que trabalhou para que eu fosse
retirado, apeado da Presidência da República. Mas
isso não me move. Esses são sentimentos menores
que não me movem nem me fazem marchar agora, no
presente. Do mesmo modo, em relação ao Presidente
José Sarney.
Aqui nos reencontramos, aqui no Senado da República, tive a oportunidade de chamar a filha dele, pedir
uma conversa com a Senadora Roseana Sarney para
pedir-lhe desculpas, desculpas pela forma como eu havia me comportado na campanha de 1989, em relação
a S. Exª e a todos os seus familiares. E fui ao Presidente
José Sarney, que já havia recebido essa mensagem
da sua filha, e pedi-lhe também desculpas.
Eu, hoje, defendo a permanência do Presidente
José Sarney nesta Casa, em primeiro lugar, porque não
há ninguém com mais experiência, com mais embocadura política para dirigi-la do que ele, já duas vezes
Presidente desta Casa e Presidente da República.
Por outro lado, sei que tudo isso que ele está
passando (como eu já passei, como eu já passei), eu
sei como essas coisas são urdidas, eu sei como essas
coisas são fabricadas, eu sei como essas coisas são
vazadas, eu sei como essas coisas correm nos subterrâneos dessa imprensa que deseja que esta Casa
se agache a ela, a esses ou aqueles que acham que
podem mandar também numa Casa democrática, livre,
independente como o Senado da República.
Defender a permanência do Presidente José Sarney significa, no meu entender, defender esta Casa na
sua forma melhor de representação, porque houve uma
disputa e ele foi eleito. Se a toda e qualquer crítica, se
a toda e qualquer formulação, se a toda e qualquer armação de gravações geradas aqui e acolá, qualquer
um de nós Senadores for alvo de pedidos de renúncia,
de pedidos de cassação, esta Casa e a democracia
brasileira estarão apenadas, esta Casa e a democracia
brasileira estarão feridas de morte.
Por isso, acredito que este não seja um tema hoje
prioritário para que possamos tratar. Alguns dizem: as
vozes das ruas!, as vozes das ruas! Até entendo que
essas vozes se escutem aqui e acolá. Mas isso, ouvir
e julgar pela voz das ruas... Tem um termo em alemão
volksbund für frieden, que foi utilizado por aquele
que infelicitou todo o nosso mundo, quando deflagrou
aquela guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial,
em 1942, em que ele falava que os juízes teriam que
ouvir as vozes das ruas, e as vozes das ruas, àquela
época, saíam pelas vielas dizendo e gritando contra
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os judeus, porque eles estavam sendo acusados de
serem os causadores da débâcle econômica que a
Alemanha alcançou na década de 30. Nem sempre
as vozes das ruas são as vozes que estão mais abalizadas para emitir uma opinião isenta.
Remontamos a outras épocas também, remontamos a minha própria época, na qual o movimento
estético-cultural dos caras-pintadas realmente floresceu e deixou todos motivados por uma enorme alegria,
inebriados, achando que aquilo era uma demonstração da mais pura democracia brasileira. Hoje, estamos
vendo que aquele movimento nada mais foi do que um
movimento também urdido, um movimento em que
achavam – e assim foi vendido a eles – que tudo que
diziam era verdadeiro. Dois anos e meio depois, depois anos e meio depois que fui apeado da Presidência da República, a mais alta Corte de Justiça do País
me declarou inocente de todas as acusações que me
fizeram. É por isso que não quero que aconteça com
o Presidente José Sarney ou com qualquer Presidente
que esteja sentado nessa cadeira uma injustiça como
aquela que sofri, a que fui submetido.
Quero dizer também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, com relação ao orador que me precedeu,
que estava há pouco na tribuna, que tenho manifestado
a todos os companheiros e amigos aqui desta Casa,
sempre, minha cordialidade, minha afabilidade até os
limites em que ela possa chegar. Mas tenho recebido
de forma repetida por parte desse Senador, sempre,
alguns comentários. São alguns comentários que S.
Exª sabe, pela experiência que tem, que não me fazem
bem, que me ofendem. Mas que eu deixo passar em
função da sua história, em função de ser uma figura
do Senado da República que aqui está há 30 anos e
fica cobrando do Presidente José Sarney e de todos
os outros por que isso está acontecendo. Ele próprio
se diz, humildemente, ele também se coloca como um
dos culpados por esta crise atual.
Esta crise é da própria estrutura do Senado da
República e está se consertando, está se resolvendo.
Ainda hoje, conversando com o 1º Secretário da Mesa
ele me dizia das medidas que vem adotando juntamente
com os Srs. Membros da Mesa. Os problemas estão
sendo resolvidos, os problemas estão sendo esclarecidos. Agora, o que não se pode, no Senado da República, é querer se construir, ou querer se consolidar,
ou querer abrilhantar ou lustrar uma carreira política
em cima da humilhação de quem quer que seja daqui
do plenário do Senado. Isso é que não é justo. Isso é
que não pode.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero lamentar, lamentar profundamente, os termos
pelos quais tive que canalizar esta minha indignação.
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Lamento, mas não os retiro. Ao longo desses dois anos
em que aqui estou, tenho recebido e aqueles que pedem para que assim faça é porque eles não estão sofrendo o que sofri, o que vinha passando. Então não
posso em nenhum momento retirar uma palavra do
que aqui disse.
E reitero, mais uma vez, a minha solicitação especificamente a esse Senador para que ele, por favor,
não cite mais o meu nome, sob pena de eu estar aqui,
novamente, para oferecer a ele o meu aparte, a minha
indignação e a minha revolta pela forma como ele se
dirige a mim e a outros companheiros.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Em seguida, darei o art. 14, mas chegou um documento
que peço para o Senador Cícero Lucena ler.
Sobre a Mesa, documento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Cícero Lucena.
É lido o seguinte:
OF. GSACV Nº 161/2009
Brasília, 3 de agosto de 2009
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Venho comunicar a Vossa Excelência o meu pedido de renúncia em caráter irrevogável, do Conselho
de Ética, para o qual tive a honra de ser recolhido pelos meus pares.
Na Sessão Deliberativa do dia 14 de julho do
corrente ano levei ao conhecimento do Plenário da
Casa correspondência encaminhada ao Líder do Bloco de Apoio ao Governo, Senador Aloizio Mercadante,
manifestando-me expressamente pela renúncia como
membro daquele Colegiado, e apontando as razões que
me levaram a tomar essa iniciativa (doc. em anexo).
Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Valadares, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pelo art. 14, Senador Renan Calheiros, Líder do
PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – (Fora
do microfone.) Eu declino, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Declina. Então, o segundo...
Olha, Deus escreve certo por linhas tortas, porque, pelo Regimento, só dois têm direito. Então, o Senador Cristovam, que, de qualquer maneira, estaria
garantido – eu lhe daria pela ordem –, está beneficiado pelo art. 14.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Senador, eu quero me referir à fala do Senador Wellington para dizer que, por diversas vezes, eu tenho dito
aqui da importância do papel histórico do Presidente
Sarney na República.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG. Fora do microfone.) – V. Exª confirma
então que ele fez todo aquele processo quando V. Exª
era Secretário do...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador Wellington, não é só isso; ele fez a regularização de todos os partidos, a liberdade, como nunca
se teve neste País. Ele reatou relações com todos os
países, enfrentando a resistência dos americanos. O
Presidente Sarney não...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Wellington, art. 14 não tem aparte. Pela ordem, eu darei a palavra a V. Exª em seguida.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Ele não interveio na Constituinte. Ele respeitou a autonomia das universidades, inclusive me nomeando
– eu fui eleito – eleito! – pelos três segmentos. Ele me
nomeou, e todos os outros reitores eleitos. Isso eu
tenho dito e insistido. E, por isso, eu peço a renúncia
dele, porque o papel histórico que tem o Presidente
Sarney não merece passar por isso em que vocês o
estão jogando. Na verdade, hoje, Senador Presidente, eu creio que nós podemos nos dividir aqui em dois
grupos: aqueles que respeitam a figura histórica do
Presidente da República, e aqueles que se aproveitam
do Presidente do Senado.
Escrevi isto, disse e está publicado: há diferença
entre a figura histórica e a figura política; a biografia
e a militância são duas coisas diferentes. Se o Presidente Sarney tivesse saído da Presidência, entregue
a Presidência ao seu sucessor – eu não devo dizer
o nome, para não ter direito ao art. 14, como ele não
citou, em nenhum momento, o Senador Simon – e tivesse se recolhido como um velho estadista – não velho pela idade, mas velho pela experiência –, hoje ele
seria um dos nomes a que este País recorreria cada
vez que tivesse um grande problema. Mas não fez isso.
E, ao fazer isto, ao dizer “não sou ex-Presidente; eu
quero ser Senador”, ele colocou a biografia na gaveta
para os historiadores futuros e nos liberou para tratálo como político.
E é como político, Senador Wellington, respeitando a figura histórica dele pelo que ele fez... E vou
mais longe: a História do Brasil tem poucas inflexões, e
uma delas foi liderada pelo Presidente Sarney quando
transformou um regime militar em um regime civil. Não
só por ele; muitos de nós aqui participamos disso. Ele
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até veio no final, mas viabilizou e levou adiante, sem
nenhuma transição do lado errado. Ele conseguiu fazer
tudo certinho, salvo ser Presidente do Senado agora.
Então, fico muito à vontade.
Sobre ser chefe de gabinete do Ministro Fernando Lyra, eu e Fernando Lyra fomos escolhidos pelo
Presidente Tancredo.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB –
MG. Fora do microfone.) – ...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas ele confirmou. Claro, estou reconhecendo tudo.
Wellington, estou reconhecendo tudo.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB
– MG. Fora do microfone.) – O Presidente era o Presidente Sarney.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Estou reconhecendo tudo. Só estou lembrando tudo.
O senhor só lembrou uma parte. Ele cumpriu tudo.
Para uma coisa, ele me nomeou da cabeça dele – e
o senhor talvez nem saiba: ele me nomeou membro
da Comissão Afonso Arinos, para escrever a Constituição deste País.
Reconheço tudo, e é por isso que acho que a
gente deveria proteger a figura histórica dele. É por
isso que acho que os livros de história do futuro não
precisavam citar o que ele está passando hoje, inclusive a devassa na vida dele. Ele poderia estar livre
disso hoje. E creio que os amigos dele deveriam lembrá-lo de que a história fica muito mais tempo do que
os mandatos. Ele pode até terminar o mandato dele,
às custas de um Senado funcionando dessa maneira
e da sua vida sendo cada vez mais pesquisada e se
descobrindo mais coisas, mas, mesmo assim, termina
daqui a um ano e meio. A história daqui a um século,
dois séculos, vai estar escrita.
Por isso, fico contente, Senador Pedro Simon,
quando ouvi o Senador que me antecedeu, como ele
disse, ter mantido tudo o que disse contra o senhor.
Fico contente, sabe por quê? Porque, daqui a 50 anos,
quando forem ler, vão ver quem vai ficar melhor na história: se o senhor, que dali disse tudo aquilo; ou se um
ex-Presidente da República, que mandou “engolir”, em
vez de dizer : “Fale, fale, fale”.
Então, Senador, o senhor falou pouco sobre a
importância do Presidente da República José Sarney.
Isso eu não tiro! E tenho dito sempre e escrito! Por
isso mesmo, acho que ele merece um lugar tão bom
na história deste País que não merecia estar passando por isso, que, em grande parte, é por pressões de
aliados dele. Pessoas que estão mais interessadas em
tirar proveito da Presidência dele no Senado do que
manter o respeito a ele na História.
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Faço parte daqueles que respeitam a figura histórica do Presidente Sarney. Por isso...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Vou
terminar. Por isso defendi a simples licença dele, há
algum tempo: para proteger a figura histórica.
Hoje, acho que não dá mais para ser apenas a
licença, até pelos imbróglios que demonstram uma
coisa positiva do Sarney, comparado hoje ao imbróglio de o Presidente Lula estar se intrometendo aqui: o
Presidente Sarney nunca se intrometeu aqui, nunca se
intrometeu na Constituinte. Mas isso é passado. E ele
quis continuar na política. Se quis continuar, ele tem
que nos enfrentar politicamente, e não com a fatura do
seu passado. A fatura do seu passado de Presidente
da República – estou olhando o lado positivo – os historiadores vão analisar.
Hoje aqui, a gente está analisando o presente,
o passivo deste momento dele na política, e não na
história que ele fez na Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pela ordem, o Senador Wellington Dias tinha solicitado...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Wellington Dias é o Governador do
Estado de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Wellington Salgado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Senador Cristovam, primeiro é o seguinte: V. Exª não só pediu voto contra o Presidente
Sarney... Não fez campanha contra, mas também não
pediu voto para o Presidente Sarney. Uma Oposição
democrática, ao lado do nosso amigo, respeitado, Tião
Viana. Então, a posição de V. Exª desde a eleição não
mudou nada. Não mudou posição nenhuma. O que me
entristece na política é essa questão de você saber a
história, saber como o homem se comporta ao longo
dela, e de repente você ter opinião, a todo momento,
contraditória. V. Exª já pediu para fazer um plebiscito,
para ver se fechava o Senado. V. Exª pediu isso aqui,
pediu da tribuna, ali.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não
pedi; eu disse que se fizesse...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Ah, tá bom! Agora, V. Exª vai justificar
de alguma maneira, porque V. Exª conduz bem. V. Exª
não é nem liberal; é anarquista. Eu já disse isso.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu tomei
como elogio. Agora, não deforme as palavras.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Cristovam, pela ordem não é permitido
aparte.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas o
Senador Renan se intrometeu todo o tempo no discurso do Senador Pedro Simon.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Espere aí, Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Houve
um debate.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Senador Cristovam, controle-se; eu
me controlei.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Estou
controladíssimo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Cristovam, V. Exª quis trocar a inscrição
da bandeira, colocando: educação é progresso, e ordem...
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Então, deixe-me falar.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas
diga a verdade.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Estou falando a verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu nunca disse que se fizesse um plebiscito; eu disse que se
fizesse um plebiscito, votar-se-ia para fechar. E hoje
reafirmo: se houver um plebiscito neste país, a percentagem dos que defenderão o fechamento do Senado
será maior do que seria naquela vez em que falei.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem não tem aparte.
Com a palavra o Senador Wellington Salgado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB-MG) – Senador Cristovam, quero dizer a V. Exª
o seguinte: a minha posição, seja como Senador de
Oposição, seja como Senador da Situação, é sempre
procurando o que é correto para a minha consciência, o que me faz dormir tranqüilo, o que me faz passar por este momento do Senado, um bom momento
para o Brasil. O Brasil foi o último a entrar na crise e
o primeiro a sair.
Eu me orgulho de estar vivendo este momento
no Senado. Muitos, aqui, dizem que este Senado dá
vergonha. Eu não; eu estou orgulhoso dele. Aqui, viveu um grande momento. O País está maravilhoso,
está conduzido. Todo mundo achava que o País não
ia crescer; vai crescer 4% este ano.
E democracia, Senador Cristovam, é comida na
barriga, é comida na barriga! Eu acredito nisso. Estão
alimentando muitos. Estão alimentando muitos.
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E outra coisa, Senador Cristovam, o que eu não
aceito é que alguns Senadores assomem à tribuna e
questionem ações que eles mesmos praticaram aqui
dentro. Existe, sim, uma crise de administração na Casa.
E essa crise vem do choque entre a ética que vigorava
aqui e a ética que vigora na sociedade. A sociedade
cobra que haja mudança da ética aqui.
E essa mudança estava acontecendo, estava
acontecendo, calmamente. O Presidente Sarney regularizou a questão das passagens. O Presidente
Sarney regularizou a questão das horas extras. Isso
estava sendo conduzido democraticamente, com toda
a representação da Mesa, tomando as decisões com
ele. Estava tudo sendo conduzido. A ética que a sociedade prega, ela estava sendo transferida para a ética
do Senado. Nós estávamos nos sujeitando ao que a
sociedade quer. Aí, de repente, vira uma questão da
sucessão de 2010.
Aí, para mim, quando esses Senadores que vão
à tribuna... São posições que foram manifestadas lá
atrás, na eleição para Presidente. Todos eles, todos
eles. Só um que teve um posicionamento diferente.
Agora, V. Exª não; V.Exª sempre pregou contra o Presidente Sarney.
Agora, há situações que eu não aceito. Eu não
aceito alguém ir à tribuna e dizer que aqui não há contratação de parentes, que aqui não há jogo que peça
interesses pessoais. E eu sei que tem. Eu sei quem
contrata gente. Este é o meu problema: eu tenho que
aguentar sentado a hipocrisia políticas que às vezes
acontece ali. Isso é que me dá a vontade... Mas isso não
é com o Senado, não; não é com o Senado. O Senado
é a maioria. Aqui no Senado, a alma do Senado são
esses que não sobem à tribuna, Senador Cristovam,
são esses que são ex-Governadores, são esses que
são ex-Prefeitos, são esses que são Senadores com
mandato que se calam, estão aqui calados vendo tudo
o que está acontecendo. São esses que eu gosto de
ouvir. São esses com que eu gosto de conversar. Não
há discurso da tribuna que vá mudar a opinião desses Senadores. São esses que representam a alma
do Senado, Senador Cristovam. Não são aqueles que
sobem e tentam enganar o eleitorado. O eleitorado não
é mais enganado, não, Senador Cristovam. Ele sabe
quem está iludindo, quem está mentindo e quem está
dizendo a verdade.
A TV Senado? Criada pelo Presidente Sarney. A
Rádio Senado? Criada pelo Presidente Sarney. O local
onde lançam todos os gastos do Senado? Criado pelo
Presidente Sarney. Eu peguei todos os atos da comissão feitos nos últimos 14 anos e tudo está lá assinado
pelos Líderes. E agora tentam botar na conta do Presidente Sarney!? Eu peguei todos os atos, Senador.
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Xeroquei do original, do original. Tem a assinatura de
cada um dos Líderes lá avalizando as atitudes tomadas pelo Presidente. O que temos que fazer? Temos
que dizer: “Erramos, vamos corrigir”. A sociedade não
aceita mais o que está aí. Mas isso tem que partir de
cada um. Temos que assumir a responsabilidade nossa, dos 81, porque lá estava avalizada pelos Líderes.
Eu tenho os documentos, Senador Cristovam. Agora
chegar aqui, subir a tribuna, falar enganando o povo!?
Não dá para enganar mais, Senador Cristovam. Não
dá para enganar. O povo não é bobo.
A transparência é total: é televisão, é rádio, é
internet.
Eu defendo – olha aqui, ó! Eu sei que há Senadores que vão enfrentar problemas difíceis aqui dentro. E
eu sei que os problemas difíceis que eles vão enfrentar
são em função de erros administrativos desta Casa.
Nem ata de reunião de diretorias tem todas. Eu pedi
as atas. Não existem todas. É inadmissível que uma
Casa como o Senado Federal não tenha uma organização transparente. Isso nós vamos corrigir, vamos
mudar. Com calma. Com calma! Agora não pegando
o primeiro Presidente que se vê e entregar o primeiro
Presidente. Isso eu não aceito, Senador. Eu não aceito,
porque no Estado que eu represento, Senador, alguém
foi enforcado porque não entregou o amigo. Eu acredito que, quando você vê um amigo sendo injustiçado...
Pelo menos em toda a minha infância – educação de
mãe – com meus amigos, em esporte coletivo que pratiquei, eu nunca entreguei amigo. Não entrego amigo
se ele estiver com a razão, porque quem entrega amigo quando o amigo está com a razão entrega o eleitor
muito mais fácil. Mente para o eleitor, faz acordo por
trás, no subterrâneo. Faz acordo reunido, fechado, em
particular, e aqui em público fala outra coisa.
Eu não sou a favor disso, Senador. Você tem que
assumir a sua posição em tudo quanto é local: sentado
com jornalista, falando com jornalista, na televisão do
Senado, na rádio do Senado. Agora simplesmente esse
grupo que votou contra o Presidente Sarney vem aqui
todos os dias e sobe na tribuna. São sempre os mesmos, sempre os mesmos. Agora a grande maioria que
votou no Presidente Sarney – dá para fazer uma PEC
com os votos deles – está silenciosa Eles não falam.
As cadeiras vazias que estão aqui estão no gabinete
assistindo ao que nós estamos fazendo aqui.
Essa é a alma do Senado, Senador Cristovam!
Essa é a alma da não-traição! Essa é a alma da nãomudança de palavra de uma hora para outra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Eu não mudei.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Não sei Exª. Quando acusarem
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o Presidente Sarney de estar fazendo algo contra a
liberdade de imprensa, V. Exª tem que subir à tribuna
e falar: – Está errado, eu era secretário do Ministro e
vi o quanto ele trabalhou.
Está aqui, ó. Está aqui o ato que aconteceu no
Teatro Casa Grande, com 700 intelectuais. V. Exª é um
intelectual, devia estar presente.
V. Exª não fala, Senador Cristovam, V. Exª tem
que falar a história, tem que falar o que o Presidente
Sarney fez por esse povo. Eu não tenho nada com o
Presidente Sarney.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador, eu falo a história todo o tempo.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Não fala não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Falo.
Falo. O que eu acho triste é que o mesmo Presidente
que acabou com a censura está censurando o Estado
de S.Paulo agora. Isso sim é que me preocupa.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – É mentira. O Presidente Sarney jamais
se sujeitaria a uma censura ao Estado de S. Paulo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Pela
justiça, está fazendo. Vocês o obrigaram a isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Cristovam.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – Não. Ele não foi consultado sobre isso.
V. Exª está sendo injusto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem não tem aparte.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Esse foi um ato do filho dele,
Fernando. ..
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ah,
tá bom; isso eu não sabia. Então foi o filho dele que
fez a censura? Muito bem.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – O Presidente Sarney jamais faria um
ato desses! E V. Exª tem que subir à tribuna e falar que
ele jamais faria um ato desses.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não, isso eu não digo, porque, se ele tivesse saído
da política, eu diria.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – V. Exª foi Secretário de Fernando
Lyra. Estava lá com o Presidente Sarney, Chefe de
Gabinete.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Com muito orgulho num grande momento do Presidente Sarney...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Cortou aqui...
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O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA (PMDB – MG) – Sr. Presidente, um minuto para
terminar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Vou voltar o som. Vamos ler a bandeira ali: Ordem e
Progresso. Não tem aparte em pela ordem. Termine aí o
pela ordem, de acordo com o que está na bandeira.
De acordo com o que está na Bandeira.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA
(PMDB – MG) – E quero dizer mais.
Senador Cristovam, veja bem. Fernando Lyra,
homem de bem, de Pernambuco, Estado de que gosto
muito, onde hoje um Governador jovem está revolucionando o Estado. E quero dizer mais: Fernando Lyra foi
muito bom com V. Exª, cuidou bem de V. Exª. Ele cuidou
muito bem de V. Exª. Foi muito, digamos, preocupado
com V. Exª. Só isso.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Chegou documento...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Já, já.
Chegou documento à Mesa que passo a S. Exª,
o Secretário Cícero Lucena, e lhe peço para ler.
É lido o seguinte:
A Presidência comunica ao Plenário que
foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa
o recurso no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 84, de
2009 (nº 3.969/2000, na Casa de origem) do
Deputado Hermes Pacianelo, que dispõe sobre as atividades de movimentação de mercadorias em geral e sobre o trabalho avulso.
No entanto, o referido recurso deixa de ser
lido por não conter o número de subscritores
mínimo previsto no inciso IV do art. 91 do Regimento Interno.
Tendo sido aprovado terminativamente
pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto
vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, primeiro, quero dizer que estamos desobedecendo completamente ao Regimento da
Casa. Esta Casa, em seu Regimento, não discrimina
ninguém. E nós já somos habituados a ver – não estou
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me referindo ao Senador Pedro Simon, absolutamente
– que qualquer um que tenha uma projeção nacional
maior usa a tribuna o tempo que bem entende.
Eu sou o único aqui do baixo clero. Quando vou
usar, a campainha toda hora...
Então, isso aqui serve para todos nós. Isso é um
dos exemplos em que a população vê que a Ordem e o
Progresso não são obedecidos. Se tem um Regimento
na Casa, nós temos que ser extremamente rigorosos
com o Regimento. Não é porque um teve mais cargo
do que o outro, outro que nunca teve cargo ou é suplente ou deixa de ser. Isso aí já desobedece. Isso é
um dos sinais de que realmente esta Casa passa por
um processo de desgaste muito grande.
Eu tenho minha opinião sobre tudo isso que nós
assistimos aqui. Eu estou aqui com uma série de mensagens, e a última diz assim: “Que coisa horrível!” A
outra diz: “Que vergonha!” A outra... É só assim que
está aqui no meu celular.
Na semana passada, uma senhora de Presidente Prudente telefonou de lá para o meu gabinete, a
minha secretária atendeu, e ela disse: Senador,... Ela
passou muito tempo, e eu dizia: Não, deixe-me ligar
para a senhora. Não.
Recebi tudo escrito: “Senador Papaléo (não estou com o nome dela aqui), pelo amor de Deus, tente
conversar – assisto V. Exª sempre no Senado – com
os outros Senadores, pois eles precisam tratar, na tribuna, de assuntos de interesse do País. Para essas
discussões [e usou um termo pejorativo] que eles se
tranquem, que os senhores se tranquem dentro de
uma sala e deixem de exibicionismo para a opinião
pública”.
E deixem de exibicionismo para a opinião pública.
Foi o que eu ouvi e que estava escrito.
É lamentável, Sr. Presidente! Se V. Exª viu, eu fiquei aqui caladinho... eu não consigo aguentar isso. É
lamentável que Senadores... Para ser eleito Senador,
precisa ter idade mínima de 36 anos; a maioria daqui
é extremamente experiente pelas diversas ações que
já empreenderam nas suas vidas. Nós chegarmos e
assistirmos a esse espetáculo deprimente.
É deprimente porque, Sr. Presidente, nós não podemos fazer... Isso aqui foi uma eleição democrática,
isso aqui é uma eleição democrática, qualquer um tem
a sua opinião, mas sistematizar, todo dia vir aqui provocar uma situação em que todo mundo discute entre
si, em que a produção da... É lamentável!
Eu queria saber como o cidadão brasileiro, o que
cada um pensa realmente do que está acontecendo
nesta Casa. Hoje, num debate na Globo News, não tive
oportunidade de dizer o que queria dizer, mas disse
em algum momento: quem realmente está jogando
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para a opinião pública a imagem altamente negativa
do Senado Federal somos nós mesmos. Somos nós
mesmos, porque nós não obedecemos aos critérios,
às sequências que devem ser obedecidas pelo Regimento. Há dez denúncias contra o senador fulano,
dez denúncias contra o senador fulano... Vinte contra
o outro, vinte contra o outro. Vamos apurar e deixar de
prejulgar qualquer um.
Quem já foi vítima de um julgamento errado sabe
a dor que lhe causa. Outro dia, foi descoberto que um
cidadão que passou seis meses presos como matador
de um jovem não era ele, apesar da testemunha, a namorada do rapaz, dizer que era ele. Não era ele.
Então, Sr. Presidente, quero aqui aproveitar a
presença do Senador Cristovam, porque citei o nome
dele hoje no Globo News, que é triste se ver um Senador da República, culto como é, preparado como é,
um homem intelectual, falar a favor da possibilidade
de termos um plebiscito para acabarmos com esta
Casa. Senador Cristovam, digo-lhe sinceramente: eu
não tenho as qualidades que V. Exª tem, mas uma eu
tenho, que é me posicionar. Eu me posiciono com quem
ganha ou com quem perde. Eu me posiciono. Eu não
tenho posição dúbia. Se eu viesse aqui propor que houvesse um plebiscito para acabar com a Casa porque
não serve mais para nada, eu proporia e entregaria a
minha carta renúncia aqui. Aí, sim...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Art.
14.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – ... V. Exª
atingiria porque ia provocar a opinião pública...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Cristovam...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) –... e deveria...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
...V. Exª é professor...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) –... eu faria
isso. Eu faria isso...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –...
é para ficar estudando aqui e agora o Regimento.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) –... Agora...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
–...art. 14 só dois. V. Exª foi o segundo. Não pode ter o
terceiro. Não, ele está falando pela ordem.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – (Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não. Só dois Senadores podem usar.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Não
é por Senador, é dois na...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Já foi, encerrou.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Desculpe, mas V.Exª está usando isso para mim. Para os
outros, não usou, não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Usei.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Não usou.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Só usou o Presidente Collor e V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas não tem problema. Seguindo até os outros estão.
Uma questão de ordem, para quando terminar a fala
do Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Peço encarecidamente, Sr. Presidente, que atenda ao pedido
do Senador Cristovam Buarque, porque do meu pensamento, da minha análise, não abro mão.
Se eu viesse aqui propor, achasse que esta Casa
estivesse me envergonhando, e viesse a propor a extinção desta Casa...como vou ficar dentro de uma Casa
que está me envergonhando? Entregaria minha cartarenúncia. Eu entregaria. E digo a V. Exª que é muito
desconfortável, para quem não está acostumado em
um ambiente tão tumultuado como este, permanecer
aqui. É muito desconfortável! Nós queremos trabalhar,
queremos trabalhar e queremos trabalhar!
Hoje, estávamos na Globo News e a entrevistadora disse: “Olha, o ambiente lá dentro está muito
bom.” Disse assim: “Daqui a pouco – desculpem o termo, não sei se vou para o Conselho de Ética – mas,
daqui a pouco, aparece um espírito de porco e vai
tumultuar o ambiente.” E apareceu! Ficamos tumultuados até agora.
Sr. Presidente, V. Exª sabe que cada um de nós
passou por diversos momentos na vida da gente e que,
quando estamos aqui, temos que esquecer muitas
coisas e lembrarmos que aqui estamos representando o povo brasileiro, que, se vai às urnas votar e nos
eleger, é porque quer um representante digno e que
lute por esta Instituição.
Então, a minha luta aqui... O Sr. Presidente Sarney é representante do Estado do Amapá, tenho uma
ligação pessoal com ele, uma ligação pessoal. Ele sabe
muito bem como é o meu comportamento político. Não
sou Senador do PMDB, sou do PSDB, mas eu não
posso, de forma nenhuma, aceitar que esta Casa seja
permanentemente tumultuada por discursos repetitivos, por discursos de golpe. Se alguém tem de pedir
ao Presidente Sarney que renuncie, chegue ali e peça.
Mas sistematizaram de uma forma tal, que realmente
nos dá uma sensação de golpe. Quem foi eleito pela
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maioria? Tomou posse. Ele sai da Presidência se quiser. É uma decisão de foro íntimo.
(Interrupção do som.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – ... ele
próprio se defender. Então, peço que continuem com
seus discursos, mas que não inflamem o ambiente
aqui dentro, que gerou o que vimos aqui.
Jogar para a torcida, amigo, o povo identifica. Ele
identifica. Se fizermos uma votação secreta, o Presidente Sarney ganha; se fizermos uma votação aberta, acho que o Presidente Sarney perde. Entendeu?
É isso. É essa hipocrisia que vivemos que faz o povo
desacreditar o político. Não é outra coisa, mas a hipocrisia que faz o povo desacreditar o político!
E nós não podemos... a gente vai morrer todo
mundo afogado aqui dentro?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Papaléo, lembrando o Regimento, que V. Exª
tanto me incentivou ...
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Aí o Senador Pedro Simon passa duas horas lá; o Wellington
passa dez minutos aqui.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª …
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Se vamos morrer todos abraçados aqui, que morramos,
mas não deixemos esta Casa morrer. Esta Casa é
fundamental no processo democrático. Não podemos
deixar o Legislativo ser unicameral. O que equilibra a
democracia é esta Casa, que é a que sofre mais. O
Senado, o Legislativo é quem sofre, quem sofre todo
tipo de pressão. Porque o Executivo toma uma decisão,
não ouve povo, não ouve nada. Quando a gente vê,
já está tomada. O Judiciário toma uma decisão, você
vai conhecer três, quatro dias depois, quando publica
no Diário Oficial.
(Interrupção do som.)
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – E aqui,
não, aqui nós discutimos com o povo, por isso aceitamos as críticas que a imprensa faz, as críticas que o
povo faz e respeitamos essa sociedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos a Senadora que está inscrita e espera
pacientemente, Marisa Serrano.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Sr.
Presidente, enquanto isso, a minha questão de ordem,
que é muito rápida.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Depois dela, todas serão dadas.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não,
mas era uma questão de ordem do Senador Papaléo
Paes, a minha é rápida, é uma explicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não, questão de ordem não é, é um negócio contra a
lei, contra o Regimento. Você pede pela ordem depois
e está assegurado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Mas então não vai ser pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Agora, pela ordem, é a Senadora.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr.
Presidente, queria só me inscrever em nome do Partido, em nome do PR, como Líder do PR..
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Secretário José Roberto. Já está inscrito.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Regimentalmente, seriam cinco minutos, mas não vou
cercear a inteligência de V. Exª.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente, mas vou me ater aos
cinco minutos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, o
programa Fantástico exibiu uma reportagem terrível.
Primeiro, porque envolve crime contra crianças e adolescentes; segundo, porque mostra que o dinheiro corrompe pessoas, desvirtua costumes, destrói sentimentos; e, terceiro, porque demonstra que a fiscalização
por parte dos órgãos públicos e o acompanhamento
pelas famílias a respeito da vida de nossos jovens
são precários.
O assunto foi o estouro de uma rede de prostituição infantil em Mato Grosso do Sul, meu Estado, que
aliciava adolescentes, quase crianças, na porta das escolas. Fatos inaceitáveis como esses assolam as pessoas de bem, deixam indignados todos da sociedade
que lutam pela justiça, pela paz, pela decência.
Isso significa falar sobre valores, com destaque
para a ética. Quando ficamos mais velhos, costumamos
dizer que “no meu tempo” tal coisa não acontecia. Pois
é, no meu tempo, havia mais respeito às instituições,
mais respeito às pessoas, mais respeito à Pátria.
Eu gostaria muito de não precisar voltar a esse
assunto, mas estamos afundados em uma crise ética
sem precedentes no Senado e sem nenhuma perspectiva de arrefecimento nos próximos meses. Infelizmente.
Precisamos dar um basta nos costumes condenáveis da política. A imprensa e a sociedade brasileira têm
demonstrado fortemente e até com certa voracidade
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que não aceitam mais o fisiologismo, o clientelismo, a
corrupção, o tráfico de influência e muitos outros “ismos” que aparecem por aí.
Não é possível paralisar o País, o nosso trabalho, a nossa produção e o desenvolvimento econômico
e social de toda uma Nação por uma guerra política
que, como todas as guerras, tem como consequência
a destruição e a morte. Destruição da credibilidade,
destruição das instituições.
Temos que reencontrar o rumo deste Senado com
um novo condutor, respeitado e aceito pelas forças
políticas do Senado. Eu não acredito que, se tivermos
um novo condutor, nós não vamos sair do momento
em que estamos. Só vamos sair se encontrarmos uma
pessoa que tem o respeito de todos nesta Casa, o
respeito das forças políticas e, principalmente, o respeito da Nação.
Reafirmo que um projeto político para 2010 não
pode comprometer e deturpar a noção de moral e ética
da Nação, não pode aceitar quaisquer meios, mesmo
ilícitos e imorais, para conseguir o objetivo final.
Volto a dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que este momento exige um retorno aos valores que sempre foram caros ao povo brasileiro. O
povo clama por isso e nós aqui temos, sim, que ouvir
a voz daqueles que nos elegeram, da população brasileira, que exige, sim, uma mudança de rumos aqui
do Senado.
Por isso, Sr. Presidente, vim aqui dizer que o que
aconteceu em Mato Grosso do Sul me estarrece. Tenho
certeza de que estarrece toda a sociedade brasileira
o fato de o Mato Grosso do Sul ser um Estado que,
depois do Distrito Federal, tem o maior número em
prostituição infantil. Isso corta o coração de homens e
mulheres de bem deste País. Por isso, não podemos
aceitar as mazelas que estou vendo nesse sentido no
meu Estado. Não podemos aceitar as mazelas que estou vendo aqui no Senado. Venho aqui indignada com
o que está acontecendo no meu Estado e indignada
com o que está acontecendo aqui no Senado.
Para encerrar, Sr. Presidente, os meus cinco minutos, quero dizer a V. Exª e a todos os Senadores e
Senadoras aqui presentes que temos que achar uma
saída, e a saída não vai ser encontrada mantendo o
status quo que temos aqui, mantendo o Presidente
Sarney como se nada tivesse acontecido, como se tudo
fosse normal nesta Casa. Não é normal, Sr. Presidente, e não vai mudar se não acharmos uma pessoa que
possa ter o respeito de toda sociedade...
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – RS) – Senadora...
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A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – ... o
respeito de todos os Senadores e que possa nos dar
aqui um novo rumo para o Senado
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Senador Flávio Arns, comunicação inadiável não
permite aparte.
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – RS) – Ah, é comunicação?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª concluiu?
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – É
uma comunicação inadiável, Senador Flávio...
O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – RS) – Está bem.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – ...
e fico muito triste por não poder ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Mas V. Exª pode pedir pela ordem, que estaremos
abertos para conceder a palavra a V. Exª.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Sr. Presidente, pela sua atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esta foi a Senadora Marisa Serrano, que representa
o PSDB do Mato Grosso do Sul e as professoras do
nosso Brasil.
Agora, chamaremos, como orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, que representa o Estado de
São Paulo e o Partido dos Trabalhadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs
Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu apenas pediria permissão para prorrogar a sessão por mais uma hora, para que todos possam usar
da palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem.
Iniciamos os trabalhos do segundo semestre, no
plenário do Senado, vivenciando um momento conturbado que precisa de serenidade e planejamento objetivo para ser ultrapassado.
O que há de erro, de irregularidade, de desvio,
de crime deve ser investigado com todo rigor. Não se
pode impor qualquer tipo de limite às apurações. Não
devemos cometer injustiças, mas as irregularidades
são de tal monta que implicam uma postura firme de
todos nós.
O País não suporta mais tantas denúncias sem
respostas à altura. Precisamos apurar a verdade de
todas essas denúncias que pesam sobre os ombros de
Senadores e de funcionários, atinja quem atingir.
Todo o dinheiro público desviado ou malversado
deve retornar ao Tesouro, com as multas e correções
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previstas em lei. Não há como aceitar sofismas dilatórios para casos tão graves.
Se algum Partido político tem denúncias ou representações a fazer contra qualquer parlamentar, deve
apresentá-las, pois assim determinam os deveres fundamentais do Senador, constantes dos incisos I e III do
art. 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Estamos numa Casa política, com discussões
partidárias de todo tipo, mas, numa situação de peculiar gravidade como esta vivida pelo Senado, devemos
ser muito francos uns com os outros. Essa história de
somente denunciar um colega porque teve um Parlamentar do seu Partido também denunciado não deve
existir entre nós. Toda notícia de ilegalidade deve ser
formalizada o quanto antes.
Os acontecimentos recentes que trazem à tona a
pessoa do Senador José Sarney integram um capítulo
de profundo embaraço. Respeito muito o Presidente
José Sarney. Foi o Presidente da República que conduziu nosso País durante a travessia para o Estado
democrático de direito que ora vivemos. Como Senador, para somente citar um feito seu, é ele o autor da
lei que possibilitou a distribuição gratuita de medicamentos para os portadores do vírus HIV.
Ao ouvir a voz do Senador José Sarney na ligação telefônica com seu filho, gravada com ordem
judicial...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª me permite? Foi ele quem criou o SUS.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Eu
aqui citei um fato. Poderia citar muitos outros, como a
criação da TV Senado, a criação do Siafi, a criação do
SUS; mas, prosseguindo, gostaria de dizer que identifiquei um indício de possível envolvimento nas irregularidades apontadas pela imprensa. Existiu a conversa
telefônica, com um pedido pessoal de nomeação, e o
rapaz foi nomeado por um ato não publicado.
Quando o Senador José Sarney afirmou em plenário que não tinha qualquer envolvimento com os
atos não publicados, pode ter ficado caracterizada
uma quebra de confiança. Como justificar aquela nomeação, ao que parece, por intermédio de influência
pessoal, utilizando-se de ato não publicado? Avalio que
é importante que o Senador José Sarney se apresente, voluntariamente, ao Conselho de Ética e dê a sua
versão dos fatos. É importante ser garantido a S. Exª o
direito de defesa, mas isso não pode ser postergado,
sob pena de se paralisarem os trabalhos do Senado.
Eis por que tenho recomendado a S. Exª que, até
mesmo antes da decisão que o Presidente do Conselho de Ética, Paulo Duque, vai tomar, ele se adiante
e diga da sua disposição, de pronto, de comparecer,
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possivelmente na primeira reunião do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.
Acrescente-se à gravidade da situação a iniciativa
de acionar a Justiça com o objetivo de impor censura
prévia ao jornal O Estado de S.Paulo com o argumento de que se trata de questão familiar. Entendo
que a Constituição assegura a liberdade de imprensa,
sobretudo no que tange a conversas gravadas com
autorização judicial. É um direito da população ser informada sobre diálogos que ferem a ética e envolvam
o uso da coisa pública.
Com relação às questões administrativas, é bom
que se discorra um pouco sobre as atribuições da Mesa
Diretora. Mesa ou Comissão Diretora são termos empregados para conceituar o órgão, dentro do Senado,
responsável por todas as decisões administrativas da
Casa. A Mesa, estrutura criada pelo nosso Regimento
Interno, é, numa singela comparação, um pequeno Poder Executivo dentro do Legislativo. Os seus membros
são eleitos pelos seus pares em eleições bianuais. É,
portanto, um organismo pluripartidário. Entretanto, a
prática tem mostrado que há partidos que procuram
perpetuar-se nos cargos-chaves da administração.
Nesses dezoito anos em que estou nesta Casa,
participei da Mesa Diretora apenas uma vez, como suplente, de 1999 a 2000. Naquela ocasião, assinei um
ato que este ano fiquei sabendo não ter sido publicado
à época oportuna. Conforme divulgado pelo jornal O
Estado de S.Paulo, ele teria sido um dos vários atos
chamados secretos. Ciente de minha responsabilidade, requeri à atual Mesa Diretora a sua anulação, o
que foi feito de pronto. Inclusive, aqui expressei aos
meus colegas que, da forma como havia sido redigido aquele ato, eu e outros não tivemos a consciência
completa daquilo que estávamos assinando, o que não
foi o melhor procedimento e, por essa razão, requeri
que fosse anulado, como assim o foi decidido por essa
Mesa Diretora.
Isso demonstra que precisamos regular melhor
o trabalho da Mesa e, principalmente, a prestação de
contas de todos os seus atos perante o Plenário e a
sociedade brasileira.
A imprensa noticia que o Senado está construindo uma cela para prender pessoas. Parece-me um
disparate! Como Senador, entendo que não posso
saber disso pela Imprensa. Quanto é que essa obra
está custando para o Senado? O Plenário deve ser
notificado de decisões administrativas desse quilate.
E quero aqui dizer para a Comissão Diretora que sou
contra a construção de qualquer tipo de cela ou prisão
nas dependências do Senado Federal. Isso deve estar noutro lugar, na Polícia Federal ou na Polícia Civil,
em delegacias.
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Apesar de todos os problemas apontados e que
precisam de solução imediata, o Senado não pode ficar parado, aguardando o desenrolar das apurações,
correções de rumos e aplicações de penas. Há grandes
provocações para a Casa neste segundo semestre.
Esses desafios são tão importantes para o País que
não podem esperar o desenrolar das investigações.
Teremos que trabalhar dobrado para apurar os ilícitos
e, ao mesmo tempo, estabelecer e desenvolver uma
agenda positiva de realizações.
Temos matérias de especial relevância para o País
em nossa pauta. Além das comissões parlamentares
de inquérito, há o projeto de Código de Processo Penal, que, já tendo minuta elaborada, precisa ser mais
bem discutido com a sociedade civil para ser aperfeiçoado, aprovado e enviado à Câmara dos Deputados.
Há o projeto que altera a lei de licitações e que estava
parado há quase dois anos, sendo que, após um acordo entre a minha pessoa, o Ministro Paulo Bernardo,
o Senador Francisco Dornelles e o Deputado Márcio
Reinaldo, que foi Relator na Câmara, agora está preparado para ser aprovado pelos Líderes e votado no
Plenário do Senado.
A Reforma Eleitoral, que chegou da Câmara
dos Deputados nos últimos dias do semestre passado, possui avanços significativos, mas necessita de
algumas correções de rumo. Devemos fazer estudos
mais apurados, ouvir a sociedade e emendar o texto
originário. A regulamentação proposta para o uso da
Internet por candidatos e Partidos, o modelo de prestação de contas que ameniza as punições aos faltosos,
a possibilidade de candidatos inelegíveis participarem
do processo eleitoral e a necessidade de aplicar regras
mais rígidas aos partidos que desrespeitem as cotas
partidárias para as mulheres são exemplos de pontos
que precisam ser mais bem debatidos. Além disso,
devemos resgatar a regra da prestação de contas em
tempo real, que os candidatos e partidos políticos deveriam fazer e que, aprovada pelo Senado em 2007,
também não consta dessa proposição...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
que ora chega da Câmara.
Outras duas proposições que considero de grande importância são a PEC nº 73/2005 e o PLS 1/2006,
que tratam do instituto da revogação popular de mandatos eletivos, ou recall, e permitem ao povo a convocação de plebiscitos e referendos, conforme a proposição da OAB, em especial do jurista Fábio Konder
Comparato.
É necessário, também, votar sem demora a PEC
dos suplentes de Senador. Sobre essa proposta, não
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está em discussão a competência dos suplentes que
temos hoje no Senado. Reconheço e respeito a capacidade de cada um. A questão que se apresenta é
que o critério para sentar em uma dessas cadeiras é
o escrutínio popular. O voto sela um compromisso do
Parlamentar com o povo. Ele é a chancela do mandato.
Sem voto, o Parlamentar não representa o povo, e, como
no caso de nossos suplentes, o princípio democrático
inscrito no parágrafo único do art. 1º da Constituição,
que diz que “todo poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente”,
está sendo frontalmente desrespeitado. Assim, urge
discutir e votar o Parecer nº 544, de 2008, do Senador
Demóstenes Torres, sobre a PEC nº 11, de 2003, que
disciplina a candidatura do suplente de Senador.
Para o respeito aos direitos dos homossexuais,
é importante que o substitutivo que está sendo preparado pela Senadora Fátima Cleide para o projeto que
criminaliza a homofobia seja aprovado em curto prazo.
Na mesma linha, devemos votar o projeto da Senadora
Marina Silva que trata do controle social dos atos de
gestão do Poder Público.
O Senado precisa sair na frente para rever, com
urgência, a legislação que trata da remuneração dos
Parlamentares – Deputados e Senadores –, bem como
de todos aqueles que recebem vencimentos, indenizações, aposentadorias e pensões com dinheiro público,
a fim de que o teto remuneratório previsto na Constituição valha para todos. Devemos mostrar à sociedade,
com a maior transparência possível, os valores totais
recebidos dos cofres públicos por cada pessoa.
Pessoalmente, apresentei, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, voto em separado contrário
à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 21, de 2008, pela qual se pretende derrubar, para
juízes e promotores, o limite remuneratório a todos
imposto pelo teto constitucional, previsto no art. 37,
inciso XI. É importante rejeitar essa proposta, pois, se
aprovada, causará grande mal ao País e propiciará a
abertura de perigoso precedente.
Tenho dois projetos de resolução em tramitação
– o PRS 24 e o PRS 29, de 2009 – que objetivam dar
maior transparência à Administração do Senado...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...e vedar determinados gastos, sendo que considero
que seria muito importante que eles fossem aprovados
ainda neste mês de agosto. Naquela Comissão, os Relatores são, respectivamente, os Senadores Antonio
Carlos Júnior e Pedro Simon, e eu espero que logo
possamos apreciá-los e votá-los.
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Assim, avalio que este é o caminho que deve
nortear o Senado neste segundo semestre de 2009:
apurações criteriosas com sanções justas, correções
de rumos, principalmente na área administrativa, e
discussão e votação dos temas de maior repercussão
para a vida do povo brasileiro.
Sr. Presidente, Senador Mão Santa, gostaria
também, já tendo sido entregue à Mesa Diretora, de
requerer, nos termos do art. 222 do Regimento Interno
do Senado Federal, a inserção em Ata de voto de congratulações e aplauso aos atletas César Cielo, Felipe
França e Poliana Okimoto, pela conquista de medalhas
de ouro, prata e bronze no Campeonato Mundial de
Esportes Aquáticos realizado em Roma.
Apresento este requerimento de congratulações
e aplausos para nossos atletas que participaram do
último Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos,
encerrado domingo em Roma. Tenho certeza de estar
traduzindo a vontade de milhões de brasileiros que,
como eu, muito se orgulham de terem sido por eles
representados.
O Brasil terminou em oitavo lugar no quadro de
medalhas de natação e em décimo na soma dos cinco
esportes. Também chegou a dezoito finais na natação,
bateu um recorde mundial – Cielo nos cem metros livres e, depois, nos cinquenta metros livres – e fez 32
novas marcas sul-americanas, um desempenho que
superou as melhores expectativas.
César Cielo sai do mundial de Roma como grande
velocista da piscina. Venceu as provas dos 50 e 100
metros livres, esta última com o tempo de 46 segundos e 91 centésimos.
Felipe França, medalha de prata nos cinquenta
metros peito, é outro talento revelado. Nas Olimpíadas de Pequim, no ano passado, Felipe sequer havia
disputado a final dos 50 metros peito. Um ano depois,
ele não só ganhou a prata como chegou muito perto
do ouro.
A nadadora Poliana Okimoto conquistou a medalha de bronze na prova de 5 quilômetros de maratonas
aquáticas do Mundial de Roma. Além de se tornar a primeira brasileira a subir no pódio na competição, a atleta
quebrou um jejum de 15 anos do País no torneio.
O Brasil não conquistava uma medalha no Mundial desde a edição de 1994, que também foi realizada
em Roma. Na ocasião, Gustavo Borges levou o bronze nos 100 metros livre, e a equipe de revezamento
4x100 livre, formada por Fernando Scherer, Teófilo
Ferreira, Gustavo e André Teixeira, também ficou no
terceiro lugar.
Ganhamos mais que medalhas, ganhamos credibilidade. Cada geração colocou um
tijolo para construir isso que vemos hoje. Pri-
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meiro foi o desafio de fazer semifinalistas,
depois finalistas e aí por diante. Temos hoje
60 nomes já mapeados que podem chegar
em 2012 nas Olimpíadas. É uma geração espetacular. Um dia vamos chegar a um ponto
em que não precisaremos mais de índices e
poderemos levar os dois melhores tempos de
cada prova na seletiva.
Essas foram as palavras de Ricardo de Moura,
supervisor técnico de natação da Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos.
Cada vitória alcançada aumenta a nossa autoestima. Cada atleta vencedor demonstra a todos os
brasileiros que cada um de nós é capaz de superar
suas limitações e de se tornar campeão na busca de
nossos objetivos.
É muito importante lembrar que aqueles breves
instantes mostrados pelas imagens de uma competição constituem uma síntese do extraordinário esforço
diário de cada atleta para superar seus próprios limites. Nas expressões de Cielo, França e Okimoto, pudemos ver seu amor pelo Brasil, por seus familiares e
por todos os brasileiros que nos sentimos felizes pelos
seus brilhantes feitos.
Portanto, apresento este requerimento como uma
homenagem que não é apenas o reconhecimento pelo
valor de nossos atletas, mas também para demonstrar
nosso carinho e para cumprimentá-los pelo desempenho de todos que participaram dessa competição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – E
nós atendemos e prorrogamos, porque compreendemos
que, além de Senador, V. Exª é um grande atleta.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
–Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Que honra São Paulo.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, Flávio Arns. Depois, orador inscrito, Cícero
Lucena, e, pela Liderança, Expedito Júnior.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Só quero ler um requerimento, Sr. Presidente, para que o Senado Federal emita
voto de pesar aos amigos e familiares do Monsenhor
Vicente de Paulo Penido Burnier, o primeiro padre surdo
da América Latina e do Brasil e o segundo do mundo,
pelo seu falecimento aos 88 anos de idade, acontecido
no dia 16 de julho, em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Nascido em uma época na qual a pessoa com
deficiência não contava com as proteções sociais hoje
existentes, Monsenhor Vicente realizou uma caminha-
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da precursora e de muita luta para a concretização de
sua vocação.
Surdo de nascença, nasceu em família preocupada em educá-lo com professores especializados desde
a infância, quando assimilou a capacidade da fala de
modo satisfatório, aprendendo a articular-se inclusive
em latim, já vislumbrando o objetivo de atender ao
Ministério Sacerdotal, vocação despertada precocemente na juventude.
Monsenhor Vicente teve a ordenação a padre decidido em Roma pelo próprio Papa Pio XII, em 1951,
quando, em encontro com o Santo Padre, falando em
italiano, solicitou licença para receber a ordem sacerdotal, uma vez que a condição de surdo, à época,
constituía-se em impedimento canônico para o sacerdócio.
Monsenhor Vicente tinha uma personalidade alegre, animava os recreios no seminário, sendo respeitado jogador nas partidas de futebol e vôlei.
Tendo fundado dezoito pastorais dos surdos no
Brasil e três fora do País, Monsenhor Vicente foi um
bravo defensor da pessoa surda, dedicando-se a ela,
no contexto de sua vida sacerdotal, pela orientação
religiosa e, na atuação social, pela inserção do surdo
no mercado de trabalho.
Para concluir, conhecido como pastor do povo
excluído, foi o catequista dos surdos, deixando um caminho muito bem pavimentado com exemplos de vida
e conquistas sociais a serem seguidos pelas novas
gerações de sacerdotes brasileiros.
Portanto, o voto de pesar pelo falecimento de
Monsenhor Vicente de Paulo Penido Burnier, Minas
Gerais, Juiz de Fora, aos 88 anos de idade.
Agradeço, Sr. Presidente, e peço desculpas inclusive ao amigo Senador Cícero Lucena por ter lido
um texto um pouco mais longo, porque, de fato, é importante.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será atendido nesta homenagem ao Penido
Burnier.
Com a palavra, o Senador Cícero Lucena.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste dia que marca o
retorno de nossa atividade na Casa, após o recesso
regimental, peço uma breve pausa do olhar perscrutador da grande mídia na cobertura dessa crise sem fim
que ameaça corroer a imagem da nossa Instituição, e
chamar a atenção para uma outra praga política que
se espalha em meu Estado, a Paraíba, nos últimos
cinco meses.
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Como todo mal, ele é silente, voraz, desumano
e tem o dom de espalhar injustiças e atingir pessoas
inocentes, além de infectar almas, desvirtuar princípios,
entorpecer o espírito e cauterizar mentes.
Refiro-me, com tristeza, à prática de perseguição
política, uma das filhas da intolerância, que vem marcando o dia do atual Governo do Estado da Paraíba.
Pode parecer, num primeiro momento, que estaria aqui a me queixar de exonerações de aliados que,
antes no Governo, agora se perfilam na Oposição. Não
é esse o caso, infelizmente.
A alternância do poder, por mais traumática que
tenha sido no caso da Paraíba, em que mais de um milhão de eleitores tiveram seus votos anulados por uma
decisão do Tribunal Superior Eleitoral e se tenha agora
um Estado governado por uma mandatário ilegítimo, é
inevitável que haja reflexos negativos previsíveis para
os que integram grupos políticos opostos.
Minha grande tristeza, como Senador da Paraíba, mas principalmente como cidadão paraibano, é
testemunhar o clima de terrorismo psicológico e total
desrespeito da gestão biônica exercida pelo governo
do atual Governador José Maranhão – até há poucos
meses integrante desta Casa – contra pessoas humildes, famílias inteiras, comunidades pobres e até Municípios onde exista qualquer esboço de contraponto
político ao Palácio da Redenção.
Nos últimos dois meses, Sr. Presidente, colegas
Senadores e Senadoras, de forma sistemática, tenho
visitado todas as regiões de nosso Estado, já tendo
visitado dezenas de Municípios e mantido contato direto com milhares de pessoas.
Invariavelmente, os relatos sobre perseguições
políticas de todos os níveis são chocantes e dignos
de repúdio.
É algo estarrecedor para o Brasil que imaginamos estar construindo.
Hoje, na Paraíba, com uma naturalidade escandalosa, todos os Municípios onde o prefeito não seja
aliado político do Governador, o padrão é o mesmo:
ambulâncias são retiradas; viaturas são recolhidas;
milhares de servidores, muitos com mais de 20 anos
de serviços prestados, são dispensados sem aviso
prévio; convênios celebrados são suspensos e desrespeitados e todo tipo de manobra possível para dificultar o repasse de recursos é usado pelos agentes
do Governo Maranhão III.
Sem maiores cerimônias, a Paraíba foi lançada
numa nova fase em que o coronelismo passou a vingar
de forma odiosa, promovendo desassossego a milhares de famílias que deixam a condição de clientes do
poder público para vítimas de uma guerra desumana
desencadeada por uma gestão que faz da máquina
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administrativa um instrumento de perseguição até para
os mais inocentes.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e
estimados colegas do Senado, mais do que tudo, esse
é o ponto que faz brotar mais angústia e dor a minha
alma de sertanejo, filho de família humilde e consciente de como os homens públicos podem exercer uma
influência decisiva para milhares de vidas.
Quando esse poder não é canalizado para o bem,
termina por ocorrer o que passo a relatar para os senhores, não sem certo constrangimento pelo fato de
ter ocorrido no interior do Estado que aqui represento
nesta Casa.
Na última sexta-feira à noite, estive visitando o
Município de Vista Serrana, no Sertão da Paraíba, convidado pela ilustre Deputada Estadual Socorro Marques
e seu filho, ex-Prefeito da cidade, Monacy Marques.
Teria sido mais uma prazerosa agenda a cumprir,
atendendo honroso e carinhoso convite de aliados em
minha maratona pelo Estado. Uma garotinha de sete
anos, contudo, Sr. Presidente, fez despertar em mim
um misto de sensações que faz do homem público um
ser menor diante da realidades geralmente tão distantes do alto de nossos mandatos eletivos.
Geralmente, nobres Senadores, estamos envolvidos com os chamados problemas macros da Nação,
com recursos de cifras gigantes, na busca de soluções
maiores ainda para problemas também grandes ou até
mesmo investimos muito de nossa energia em crises de
gravidades institucional como a que, lamentavelmente,
o nosso Senado está afundado nos últimos meses.
A voz infantil da pequena Vanessa, com a carga
de inocência e verdade, permeada pela tristeza de seu
relato, me fez refletir sobre nosso verdadeiro papel.
Com naturalidade, durante jantar na casa da
Deputada Socorro Marques, a garotinha me chamou
à parte e me disse que queria fazer uma queixa e um
pedido. Fascinado, dei-lhe a merecida atenção.
Filha da professora Salésia Gomes, da rede pública, Vanessinha, desde nova tinha uma rotina: acompanhava a sua mãe, que há seis anos era diretora da
escola estadual de ensino fundamental e médio, Coronel Manoel Medeiros de Araújo, na cidade de Vista
Serrana. Na verdade, a garotinha tinha na rotina uma
tática pessoal para estar perto da mãe, principalmente
depois que ela passou a exercer por seis anos seguidos o cargo de Diretora da Escola. Foi quando houve
a reviravolta causada pelo Tribunal Superior Eleitoral
na realidade político-administrativa da Paraíba.
Em sua inocência, Senador Expedito Júnior, a
pequena Vanessa soube, de um momento para outro,
que sua mãe já não era mais diretora. Foi informada
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que Dona Salésia, servidora concursada, voltaria para
a sala de aula, ministrando inglês na parte da noite.
Sem maiores preocupações, a garotinha tentou
manter a sua rotina: seguiu para a escola. Teve um tremendo choque: foi informada, de forma raivosa, que
a partir daquele dia ela estava proibida de freqüentar
a unidade escolar.
A pequena Vanessa viu que o universo que criou
como uma forma para estar perto de quem amava,
passou a ser proibido de ter o acesso.
O apelo era simplesmente para que eu intercedesse junto ao Governo a chance de novamente poder
visitar a escola onde um dia pretendia frequentar como
estudante do ensino médio.
Confesso, distintos colegas, que me senti mal
com esse pequeno relato de uma vítima inocente da
intolerância política do nosso Estado.
Mais do que o relato verdadeiro e crítico dos
Prefeitos e aliados políticos sobre os mais escabrosos
casos de perseguição na Paraíba, este, em particular,
tocou-me bastante porque teve a capacidade de revelar,
com nitidez dramática, até que ponto o ódio, a intolerância podem causar destruição e efeito colateral sobre
os que nada tem a ver com as querelas políticas.
Além do meu desejo particular de aqui desabafar e compartilhar com meus Pares esse momento de
tristeza e decepção, espero que esse relato também
possa nos levar a todos a reflexão necessária sobre
até onde pode ir os efeitos da intolerância, e que sirva
mais do que uma denúncia de alerta para as autoridades sobre o clima de perseguição política.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador?
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Pois
não, Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Peço desculpas
por interromper o discurso de V. Exª.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Para
mim é uma honra.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Sei que é uma
discussão dentro da Paraíba, mas tenho a impressão
que eu e outros Senadores aqui presentes nos chocamos e nos emocionamos com a descrição que V. Exª
da pequena menina...
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Vanessa.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...Vanessa, que
foi pedir para que sua mãe não sofresse as consequências de perseguição política. E ela foi sancionada
em seguida por ter lhe pedido isso...
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – Por não
ter acesso à escola.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – É uma violência
criminosa. Acho que há uma força e que o Judiciário
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tem que intervir. Como se afasta uma menina da escola, porque há uma perseguição política de inimigos de
quem governa? Eu não entro no mérito do Partido, eu
não entro em nada. Só entro na questão do respeito a
essas pessoas, que são as crianças. Este Senado passa
por um momento tão triste, tão amargo que achamos
que não acontece nada fora. E V. Exª traz algo bem
amargo, que traduz, nas suas palavras emocionadas
– eu sinto a emoção no seu coração – algo que não
podemos aceitar. Todos os Senadores desta Casa são
solidários com V. Exª. Vamos exigir que, realmente, seja
corrigido esse erro tão maldoso, praticado por quem
não devia fazê-lo. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. CÍCERO LUCENA (PSDB – PB) – O senhor, como sempre, demonstrando o seu compromisso e a sua sensibilidade. E que sirva mais como uma
denúncia de alerta para as autoridades sobre o clima
de perseguição política sem limite em uma Paraíba
que perdeu o comando jovem, dinâmico, eficiente e
legítimo do ex-Governador Cássio Cunha Lima, e viu
ressurgir um governo com sede de vingança, com práticas retrógradas, e que vê no poder uma oportunidade
de disseminar o rancor, imperar o medo, incentivar a
instabilidade e de desconstituir a esperança.
Que Deus nos ajude e proteja a minha querida
Paraíba.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento em defesa da Paraíba e sua gente, feito pelo Senador Cícero Lucena,
convidamos para usar da palavra, como último orador,
representando a Liderança do PR, Expedito Júnior,
Senador da República.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Mão Santa, Srs. Senadores, Senador Romeu
Tuma, é um prazer muito grande, Senador Mão Santa,
retornar a esta tribuna, depois de um recesso em que
imaginávamos que íamos para descansar, e, na verdade, o Senador Mão Santa quase está sem voz, afônico
aqui, acho que de tanto trabalhar no Piauí.
Mas, Senador Mão Santa, percorri o meu Estado, primeiro por conta da alegria e da felicidade que
tomou conta de cerca de dez mil brasileiros, Senador
Tuma, e rondonienses que foram beneficiados com um
projeto que nós votamos aqui nesta Casa, que foi a
regulamentação do serviço de mototáxi, a regulamentação do serviço de motoboy, a regulamentação do
serviço de motofrete. Tivemos também a regulamentação do motovigia, e que foi vetado pelo Presidente
da República.
Mas eu gostaria de saudar ao Presidente Lula
por ter sancionado essa regulamentação, esse projeto
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que nós aprovamos aqui no Senado. Quantos projetos
nós discutimos e votamos nesta Casa e que, às vezes,
vão ao Presidente da República; e infelizmente, Senador Mão Santa, quantas vezes votamos aqui vetos do
Presidente da República a projetos bons. Não é o caso
desse. E eu estou aqui agradecendo e cumprimentando o Presidente Lula pela sanção da regulamentação
do serviço de mototáxi.
Senador Mão Santa, nós regulamentamos, mais
ou menos – esses são dados do Ministério do Trabalho
– principalmente nas grandes capitais, sobre a questão
do motofrete e a do motoboy, Senador Romeu Tuma,
em torno de 2,5 milhões de profissionais que viviam
na informalidade. Nós demos a eles o reconhecimento
dessa categoria. O projeto foi aprovado por esta Casa,
mas foi rejeitada na Câmara dos Deputados.
E passando por vários Municípios, no Estado de
Rondônia, em várias carreatas, Senador Mão Santa,
a população, principalmente a dos profissionais que
foram beneficiados pela aprovação dessa lei, me questionava se eu estava satisfeito, com aquela sensação
de dever cumprido. E eu disse que não e que, a partir
do dia 3, do dia do nosso retorno a esta Casa, eu estaria discutindo aqui um dos assuntos que ainda está
engavetado.
Nós chegamos aqui, Senador Mão Santa, e conseguimos desengavetar – o Senador Romeu Tuma
conhece muito bem – a questão da renegociação da
dívida do Beron. E o Estado de Rondônia entende que
não existe essa dívida, que é uma dívida injusta que
está sendo cobrada até hoje, mesmo após aprovamos
aqui uma lei para que fosse revista essa...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador, eu não
sei se pode dar aparte ou não. V. Exª está falando...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Posso. O Senador Mão Santa...
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Presidente, a
hora que V. Exª permitir. É sobre o caso dos motociclistas e, também, do Beron, se V.Exª...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Só para concluir o meu raciocínio. Nós aprovamos a
Resolução nº 34, da qual V. Exª participou na CAE e
depois aqui, no plenário. E, infelizmente, o Governo
virou as costas para essa decisão que nós aprovamos
aqui, que foi a revisão da dívida do Beron em relação
ao Estado de Rondônia.
Um outro assunto de que vou falar daqui a pouco
é a questão da transposição dos servidores públicos,
que V. Exª também conhece bem. É uma injustiça,
Senador Mão Santa, o que estão fazendo com o meu
Estado. Os ex-territórios têm direito, já quando da criação da lei que transformou o Território de Rondônia em
Estado de Rondônia, por dez anos, à garantia de que
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o Governo Federal iria manter os servidores públicos
dos ex-territórios, que passariam automaticamente
para o quadro federal. Foi feito isso com o Amapá. Foi
feito isso com Roraima. Com o Amapá, eu destaco
a liderança do Presidente Sarney. Com Roraima, eu
destaco a liderança do Senador Romero Jucá. E, infelizmente, com Rondônia, até hoje não foi feito. E eu
vi aqui o Senador Raupp e a Senadora Fátima assumindo o compromisso de que, neste mês de agosto,
nós votaríamos a transposição dos servidores públicos
do Estado de Rondônia.
Eu assumi um compromisso quando estava percorrendo agora o meu Estado de que, a partir do dia
três, eu iria começar a fazer cobrança aqui ao Presidente Michel Temer. Eu sei que ele não ia fazer a votação
hoje, até porque é a abertura dos trabalhos, também,
da Câmara dos Deputados. Mas eu disse à população
do meu Estado que começaria a cobrar a partir do dia
três. E faltam 28 dias – 28 dias, Senador Mão Santa –
para encerrar o mês de agosto e tendo a possibilidade
de o Presidente Michel Temer pautar esta votação e
votar esta matéria na Câmara dos Deputados.
Estou cansado – com todo o respeito que tenho
aos políticos de São Paulo, até porque eu sou paulista
e está aqui um dos grandes representantes do Estado,
que é o Senador Romeu Tuma, grande representante –, mas eu não posso permitir que não seja votada
esta matéria agora – e está na presidência da Câmara
dos Deputados o Deputado Michel Temer; antes, era
o Arlindo Chinaglia. Com todo o respeito que tenho
ao Presidente Michel Temer, até porque foi a primeira
vez que eu ouvi na tribuna desta Casa o compromisso
dele, relato por Senadores, de que votaria essa matéria no mês de agosto.
Pois bem – já ouço V. Exª –, se isso não acontecer
no mês de agosto, Senador Mão Santa, nós vamos ter
a maior manifestação do Estado de Rondônia aqui e na
Câmara dos Deputados. Nós vamos trazer para cá em
torno de 500 a 600 servidores públicos do meu Estado,
que virão para cá dormir dentro da Câmara dos Deputados, até que os Deputados, até que os Líderes – eu
sei que quem pauta essa matéria não é o Presidente
sozinho, é o Colegiado, é o Colégio de Líderes – decidam pautar e votar essa matéria da transposição dos
servidores públicos do Estado de Rondônia.
Senador Romeu Tuma, para votarmos a tão falada PEC dos Vereadores, nós tivemos aqui em torno
de dois mil a três mil Vereadores pressionando esta
Casa. E eu me lembro de que eu comentava aqui, e os
Senadores diziam para votarmos essa matéria porque
não aguentavam mais a pressão dentro do Senado.
A mesma coisa aconteceu também com os mototaxistas, que deixaram sua casa, seu lar, seu Estado
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para virem para cá exercerem uma pressão legítima. E
tivemos a coragem, a vontade, a determinação e regulamentamos essa categoria. E, agora, vai ser a mesma coisa. Se não votarmos agora no mês de agosto,
nós vamos fazer a maior manifestação do Estado de
Rondônia já vista aqui em Brasília em prol da regulamentação da PEC 483. Eu não sou autor desta PEC,
não, nem quero assumir a paternidade dela.
Essa PEC é da Senadora Fátima Cleide, mas nós
temos que ver essa matéria sendo votada na Câmara
dos Deputados. Já foi discutida e votada aqui no Senado
e precisa que a Câmara paute e vote essa matéria.
Ouço V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Expedito, eu não deveria intervir na palavra de V. Exª, até
pelo seu vigor, pelo seu entusiasmo em defender que é
de direito. Às vezes, eu faço alguns questionamentos.
Quando há uma reivindicação, você tem direito de negar ou não apoiá-la. É uma reivindicação; mas quando
o direito já foi exercido, ao sonegar esse direito, você
está traindo os princípios que o levaram a representar
a população da cidade que o trouxe para cá e outros
Parlamentares. No caso dos mototaxistas, eu sei que
nós tivemos um cuidado bastante grande em relação
aos Municípios. Como a circulação automobilística dentro da cidade é de responsabilidade do Prefeito, ele vai
autorizar ou não o mototáxi. Havia uma ilegalidade na
circulação de mototáxis, porque não era reconhecida,
mas hoje ela é reconhecida. Então, a prática de reconhecimento do cidadão que exerce a função, a sua
proteção legal, que ele vai ter na Justiça, no seguro
e em tudo aquilo que diga respeito aos direitos trabalhistas é uma questão de honra nossa ter votado. Eu
vi, hoje, críticas no jornal de São Paulo a respeito do
mototáxi, porque eu sou motoqueiro e sei que se não
souber ser carona, pode matar os dois... Mas aí a cautela, já que tem a responsabilidade o Prefeito. Ele não
pode criticar. Pode proibir ou autorizar, dando o que
é importante: escolaridade e informação profissional
para o exercício da função. Então, o que fizemos foi
autorizar, regularizar. Provavelmente, o Governo vetou
a motovigilância porque quem tem a responsabilidade
é a Polícia, a Guarda Municipal. Isso seria, talvez, uma
concorrência difícil de ser equacionada como responsabilidade no sistema de segurança. Por isso, talvez.
Não li o veto do Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Ele só vetou motovigia.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então. Motovigia, porque há a função do vigilante que pode andar
de moto, como as guardas municipais da cidade.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Questão de segurança pública.
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O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – São seguranças. Então, provavelmente, com base nisso, o Ministério da Justiça tenha pedido para vetar, para estudar
melhor a situação. Com respeito ao Beron, é uma coisa
profundamente amarga. Eu repito aqui, sem nenhuma
dificuldade de errar, que o Beron, quando houve a investigação da CPI, estava sob intervenção do Banco
Central, e as fraudes que foram lá realizadas estavam
sob a inspeção do Banco Central. Como é que pode
responsabilizar o Estado por isso, se os bancos, se
todos aqueles que manipularam os precatórios fizeram uma série de falcatruas que até hoje percorrem
vários processos, e o Beron, em São Paulo, o maior
número dele estava sob a inspeção de um interventor
do Banco Central? Por isso, fui...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Senador Tuma, não há processo administrativo no Banco
Central contra os interventores que fizeram... Nem vou
dizer que estupraram o meu Estado. Essa é a verdade.
Essa é a palavra certa para ser usada.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Está no relatório
das CPIs que V. Exª deve ter lido para poder inclusive
tomar conhecimento de tudo o que foi feito. Foi uma
CPI feita com seriedade, que apontou todos os Estados que praticaram as falcatruas com os precatórios,
orientados por um funcionário da Prefeitura de São
Paulo que descobriu um método de sempre dobrar o
valor dos precatórios e atingiu o Estado de Rondônia,
através do Beron, que estava sob intervenção do Banco Central. Então, V. Exª tem toda razão. O Estado não
pode se responsabilizar quando alguém, autoridade do
Governo Federal tenha colaborado com essa prática
ilegal. E outra coisa que V. Exª falou...
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – A
transposição dos servidores do Estado de Rondônia.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Esse é outro
caso de quando eu estava ainda na Polícia. Então, não
é um projeto atual da Senadora Fátima, não. É uma
luta que, para mim, tem mais de dez anos. Antes de
passarem os Territórios a ser Estados, já se falava na
transposição dos funcionários para que eles tivessem
uma estrutura de garantia de profissionalismo e tivessem um salário digno, diante das próprias dificuldades
que teriam os Estados recém-criados.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
O Presidente Sarney me disse que já está discutindo
a transposição dos servidores municipais do Amapá,
servidores que, na época, pertenciam aos Municípios
que pertenciam ao ex-Território.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Mas ele foi a
razão direta quando criou o Estado do Amapá.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – E
nós, infelizmente, estamos de pires na mão pedindo ao
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Governo Federal que dê tratamento isonômico também
aos servidores de Rondônia.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu estou com V.
Exª, até porque eu conheço um pouco da história, sei
o que se passou, vários policiais dos Estados estavam
na obrigação de receber da União; vários policiais que
estavam à disposição em outros setores a serviço da
União. Então, V. Exª tem razão. Dia 3 estarei aqui para
pedir outro aparte, se V. Exª assim permitir.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Ah, muito obrigado!
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Estou com V.
Exª e o cumprimento por não abrir mão dos direitos que
os profissionais do seu Estado têm dentro do País.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Agradeço a V. Exª, Senador Romeu Tuma, V. Exª que
conhece, tem na palma da mão o mapa dos problemas
não só do Estado de São Paulo mas de todo o País; V.
Exª que foi Diretor-Geral da Polícia Federal e conhece
a história do nosso Estado como ninguém, conhece
a história de Rondônia, foi várias vezes ao meu Estado como Senador da República. Eu respeito muito
a liderança de V. Exª e, acima de tudo, a experiência
de V. Exª. V. Exª sabe – eu já tive oportunidade de dizer desta tribuna – que, carinhosamente, V. Exª (não
pela idade) tem o respeito principalmente do Senador
Expedito como se fosse seu filho. E ouço aqui V. Exª
com muito prazer.
E, se Deus quiser, eu não vou cobrar só no dia
3, Senador Mão Santa; amanhã eu o farei novamente. Já fiz questão de assinar aqui o livro de presença
e amanhã estarei novamente na tribuna dizendo e
lembrando ao Presidente Michel Temer que, a partir
de amanhã, nós temos mais 27 dias para ser pautada
a transposição dos servidores públicos do Estado de
Rondônia.
Eu vou fazer isso sistematicamente todos os dias
em que eu estiver aqui em Brasília; de segunda a sexta, usarei a tribuna do Senado em defesa do povo do
meu Estado. Esse foi o compromisso, Senador Mão
Santa, que eu fiz com Rondônia. Esse foi o compromisso que eu fiz com o Governador Ivo Cassol quando
percorremos os quatro cantos do Estado, pedindo à
população que lhe dessem o direito e a oportunidade
de ter pelo menos um dos Senadores aqui defendendo os interesses do Estado, defendendo os interesses
do Governador Ivo Cassol, defendendo os interesses
da população de Rondônia. Eu faço isso como minha
obrigação, compromisso que fiz e compromisso que
estou honrando com o meu mandato de Senador da
República que o povo me outorgou.
Senador Mão Santa, V. Exª é uma pessoa que
exerce uma liderança muito grande também no meu
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Estado. Durante esses dias em que estávamos percorrendo o Estado de Rondônia, estivemos em várias
festas de peão de boiadeiro – é aquela festa em que
V. Exª esteve em Porto Velho, a brincadeira dos bois,
a quadrilha, o folclore brasileiro que nós cultivamos
ainda e, no final de semana agora, nós estaremos no
Município de Guajará-Mirim. Pois bem, várias pessoas,
quando falo do Senado, quando falo em comemorações, em reuniões, pedem que eu transmita a V. Exª
que continue ajudando o Estado de Rondônia, que
continue defendendo o meu Estado. Quantas foram
as vezes em que V. Exª em um aparte ou presidindo
esta Casa, ou simplesmente como Senador da República nas comissões, V. Exª somou a sua voz e ajudou
a defender o Estado de Rondônia!
Então, quero agradecer a V. Exª. Quero agradecer ao Senador Romeu Tuma. Quero agradecer aos
79 Senadores que votaram aqui na regulamentação
do mototáxi. Dos 81 Senadores, nós tivemos 79 Senadores votando aqui a regulamentação do mototáxi.
Espero, Senador Mão Santa, que eu tenha a mesma
felicidade, a mesma alegria daquele dia da aprovação
do serviço de mototáxi na aprovação da PEC nº 483.
Essa PEC, com certeza, vai transferir em torno de 16
mil servidores públicos do Estado de Rondônia para
a União, economizando aos cofres públicos do meu
Estado em torno de 30 milhões, Senador Mão Santa.
Certamente, o Governador Ivo Cassol e o próximo Governador vão cuidar melhor ainda da nossa educação,
da nossa saúde, da nossa segurança pública, da nossa
agricultura, das nossas estradas.
Por fim, o que estou pedindo aqui é simplesmente que se dê o tratamento isonômico que deram aos
ex-Territórios brasileiros, como foi o caso do Amapá
e de Roraima.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Romeu Tuma, V. Exª é o Corregedor da Casa
e poderia, amanhã, entregar a cada Senador aquele
provérbio da Bíblia de nº 15: “A palavra branda afasta
a ira, a palavra dura suscita o furor”.
Algumas palavras finais de agradecimento ao
Presidente da Câmara de Luís Correia, no Piauí, Júnior
Carapebas; ao Vice-Prefeito, Luiz Neto; ao ex-Prefeito
Pedrosa; ao Líder Ribamar; ao escritor Adrião Neto,
pela apresentação que fiz na Câmara Municipal de Luís
Correia do livro Minha Vida no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência recebeu o Aviso nº 42, de 2009
(nº 225/2009, na origem), de 21 de julho último, do
Ministro da Fazenda, encaminhando, nos termos
do art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, o relatório com as características das
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operações de crédito analisadas no âmbito daquela
Pasta, no mês de junho do corrente ano, a tabela
demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida dos
Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente
Líquida dos Municípios.
O Ministro esclarece, ainda, que os dados relativos
às dívidas consolidadas dos Estados foram extraídos
dos Relatórios de Gestão Fiscal elaborados pelos entes da Federação, em cumprimento ao art. 54 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O Senhor Presidente da República adotou, em 29 de
julho de 2009, e publicou no dia 30 do mesmo mês e
ano, a Medida Provisória nº 466, de 2009, que “Dispõe sobre serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados e dá outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares
Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)
José Agripino (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Cícero Lucena (PSDB)
Raimundo Colombo (DEM) Antonio Carlos Júnior (DEM)
Álvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB) Wellington S. de Oliveira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Paulo Duque (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PR/PRB/PSB/PCdoB)
Aloizio Mercadante (PT)
Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR)
Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C.Valadares (PSB) Renato Casagrande (PSB)
PTB
Gim Argello

Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

Cristovam Buarque
* PSOL

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

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique E. Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Cândido Vacarezza (PT) Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Anselmo de Jesus(PT)
Sandro Mabel (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
Lincoln Portela (PR)
Hugo Leal (PSC)
Alex Canziani (PTB)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Paulo Bornhausen (DEM)
Ronaldo Caiado (DEM)
Claudio Cajado (DEM)
Lobbe Neto (PSDB)
Bruno Araújo (PSDB)
Abelardo Lupion (DEM) Raimundo G. de Matos(PSDB)
Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Márcio França (PSB)
Brizola Neto (PDT)

Daniel Almeida (PCdoB)
Uldurico Pinto (PMN)
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damento nas alíneas “d” e “h” do inciso VI do art. 2º da
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e dá outras
providências”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

José Agripino (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Arthur Virgílio (PSDB)
Cícero Lucena (PSDB)
Raimundo Colombo (DEM) Antonio C. Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB) Wellington S. de Oliveira (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
Paulo Duque (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)

*PRB

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

Cleber Verde
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:

Aloizio Mercadante (PT)
Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR)
Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C.Valadares (PSB) Renato Casagrande (PSB)

– Publicação no DO: 30-7-2009
– Designação da Comissão: 3-8-2009(SF)
– Instalação da Comissão:
– Emendas: até 8-8-2009 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 3-8-2009 a 16-8-2009(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 16-8-2009
– Prazo na CD: de 17-8-2009 a 30-8-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 30-8-2009
– Prazo no SF: de 31-8-2009 a 13-9-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 13-9-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD: de 14-9-2009 a 16-9-2009 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
17-9-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 1º-10-2009

PTB

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 30
de julho de 2009, e publicou no dia 31 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 467, de 2009, que
“Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação de
contratos por tempo determinado firmados com fun-

Gim Argello

Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

Cristovam Buarque
* PSOL

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

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique E. Alves (PMDB) Vinícius Carvalho (PTdoB)
Cândido Vacarezza (PT)
Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Mário Negromonte (PP)
Anselmo de Jesus(PT)
Sandro Mabel (PR)
Benedito de Lira (PP)
Jovair Arantes (PTB)
Lincoln Portela (PR)
Hugo Leal (PSC)
Alex Canziani (PTB)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
José Aníbal (PSDB)
Ronaldo Caiado (DEM)
Lobbe Neto (PSDB)

Paulo Bornhausen (DEM)
Claudio Cajado (DEM)
Bruno Araújo (PSDB)
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Abelardo Lupion (DEM) Raimundo G. de Matos(PSDB)
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*
Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002CN.

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

Daniel Almeida (PCdoB)
Uldurico Pinto (PMN)
*PV

Sarney Filho

Edson Duarte

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 31-7-2009
– Designação da Comissão: 3-8-2009(SF)
– Instalação da Comissão:
– Emendas: até 8-8-2009 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 3-8-2009 a 16-8-2009(14º
dia)
– Remessa do processo à CD: 16-8-2009
– Prazo na CD: de 17-8-2009 a 30-8-2009 (15º ao
28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 30-8-2009
– Prazo no SF: de 31-8-2009 a 13-9-2009 (42º dia)
– Se modificado, devolução à CD: 13-9-2009
– Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de 14-9-2009 a 16-9-2009 (43º ao
45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de:
17-9-2009 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 1º-10-2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Mário Couto e Flexa Ribeiro
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada “ELE EXISTE, É BOM
QUE EXISTA, MAS A MAIOR PARTE AINDA ESTÁ NO
PAPEL”, publicada pela revista Veja em sua edição de
10 de junho de 2009.
A matéria destaca que a análise dos números do
Programa de Aceleração do Crescimento mostra uma
realidade bem diferente da anunciada pelo governo.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer o registro da matéria intitulada “Entidades contra
CPI recebem de estatal”, publicada pelo jornal Folha
de S.Paulo de 24 de maio de 2009.
A matéria destaca que entidades que promoveram uma passeata na última quinta-feira, no centro
do Rio de Janeiro, contrária à instalação da CPI da
Petrobras, no Senado, e que anunciam uma onda de
manifestações no país– tiveram projetos financiados
pela estatal no valor de R$ 12 milhões entre 2006 e
2009. Realizado por representantes da CUT (Central
Única dos Trabalhadores), da UNE (União Nacional
dos Estudantes) e da ABI (Associação Brasileira de Im-
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prensa), o ato de quinta-feira “em defesa da Petrobras”
reuniu entre 2.500 e 3.000 pessoas, segundo cálculo
da Polícia Militar. O ato foi apoiado por militantes do
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)
e de partidos de esquerda.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência lembra às Srªs e aos Srs. Senadores
que está convocada uma sessão solene do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, terça-feira, às nove
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada a comemorar o 10º aniversário de criação do
Ministério da Defesa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária,
a realizar-se amanhã, dia 4, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 da
Constituição Federal (trata da ordem social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
2
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.
3
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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.
4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara
dos Deputados, tendo como primeiro signatário
o Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá
nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o
requisito de prévia separação judicial por mais
de um ano ou de comprovada separação de
fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 2006 (nº 4.681/2004,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Coruja), que altera o Decreto-Lei nº 4.657, de
4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução
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ao Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à
Constituição Federal em vigor (dispõe sobre
a vigência das leis estaduais, a homologação
das sentenças estrangeiras declaratórias do
estado das pessoas e o divórcio realizado no
estrangeiro).
Parecer favorável, sob nº 698, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Renato Casagrande.
7
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 283, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 283, de 2008 (nº
348/2007, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto consolidado da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por
Navios, adotada pela Organização Marítima
Internacional, em Londres, em 2 de novembro de 1973, e o seu Protocolo de 1978, com
as Emendas adotadas em 4 de dezembro de
2003 a 1º de abril de 2004.
Parecer favorável, sob nº 1.152, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Augusto Botelho.
8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 319, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 319, de 2009 (nº
2.528/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Peru para Evitar Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal com Relação
ao Imposto sobre a Renda, celebrado em Lima,
em 17 de fevereiro de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.153, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Antonio Carlos
Valadares.
9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 388, DE
2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 388, de 2009 (nº
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2.144/2006, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Memorando de Entendimento
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Bolivariana da
Venezuela no Campo da Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado em Caracas, em
14 de fevereiro de 2005.
Parecer favorável, sob nº 1.154, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Renato Casagrande.
10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 393, DE
2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 393, de 2009 (nº
661/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Protocolo de Cooperação
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa no Domínio da Defesa, assinado em
Praia, em 15 de setembro de 2006.
Parecer favorável, sob nº 1.155, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Fernando Collor.
11
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 395, DE
2009
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 395, de 2009 (nº
737/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República de Ruanda, assinado em Nova Iorque, em 26 de setembro de 2007.
Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Mozarildo
Cavalcanti.
12
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

34340 Terça-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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.
13
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 924, de 2009, do Senador Expedito
Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 62, de 2009, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça
e Cidadania (Seguro-desemprego).
14
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 925, de 2009, do Senador Expedito
Júnior, solicitando a dispensa de parecer da
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 305, 443 e 568, de 2007, que se
encontram tramitando em conjunto (reduz a

Agosto de 2009

zero a contribuição do PIS/PASEP para seguridade social).
15
REQUERIMENTO Nº 926, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 926, de 2009, do Senador Expedito Júnior,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 321, de 2004, com o Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009, que já
se encontra apensado aos Projetos de Lei do
Senado nºs 30 e 306, de 2003, por regularem
a mesma matéria (proteção, tratamento e uso
de dados pessoais).
16
REQUERIMENTO Nº 927, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 927, de 2009, do Senador Expedito
Júnior, solicitando a dispensa de parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2008
(repasse de recursos da União para agentes
comunitários de saúde).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 59
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 Grande do Sul
Bloco-PT - Paulo Paim*
PTB - Sérgio Zambiasi*
Maioria-PMDB - Pedro Simon**

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

Ceará
PDT - Flávio Torres* (S)
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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)

(12,19)

(2,6,22)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(20)

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
VAGO

(15,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador 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 Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. 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).
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, 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).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. Vago, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009, aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão
Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2008
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 - 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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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)

(2)

Leitura: 15/05/2009
Instalação: 14/07/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
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5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

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

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 31/08/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.

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

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

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
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3) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE: 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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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2.

(2)

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

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
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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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

(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).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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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9) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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
Instalação: 03/03/2009

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

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

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
VAGO

(1)

Notas:
1. Vago, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009, aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão
Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS¹
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 13.08.2009 (art. 374, V)
PARECER FINAL: 14 a 27.07.2009 (art. 374, VI)
¹Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 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
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
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
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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)

(3,17,26)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(27)

(30)

1. Fátima Cleide (PT)

(33)

2. César Borges (PR)

(34)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(36)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(31)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(28,59,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(28,60,64)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(29,32)

(28)
(28,63,65)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(56,68)

1. Lobão Filho (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,51)

(6,49)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(50)

(48)

(52)

2. Romero Jucá (PMDB)

(57)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(53)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(55)

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

(41)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

Efraim Morais (DEM)

(46)

(24,44)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

(12,15,42)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Heráclito Fortes (DEM)

(23,66)

(21)

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

(7,11,58)

(10,39)

(4,43)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(37)
(40)

(20,67)

(25)
(22,45)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(19,47)

1. Cristovam Buarque

(18,69)

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. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
18. 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.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
21. 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).
22. 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.
23. 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.
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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
27. 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.
28. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
29. 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.
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. 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.
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, 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).
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

agosto de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 3

155

43. 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.
44. 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.
45. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. 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).
57. 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).
58. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
59. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. 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).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 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).
65. 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).
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).
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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).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

(6)

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)

(12)

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 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.
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 Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
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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)

(16,17,34,70)

(30,52)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(58,65)

Almeida Lima (PMDB)

(60,65)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(57,69)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(54,67)

(62,65)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(55,65)

4. Lobão Filho (PMDB)

(2,65)

(5,68,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,64)

(61,66,78)

(40,59,63)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,65)

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)

(29,73)
(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)

(27,72)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(25,75)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(28,74)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. VAGO

(11,22,53,79)

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

agosto de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 3

161

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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. 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).
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
65. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
71. Em 10.03.2009, 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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
75. 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).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. Vago, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009, aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão
Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

Secretário(a): 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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,48)

(41)
(41)

165

166

segunda-feira 3

ORDEM DO DIA

agosto de 2009

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
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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.
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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
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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)

(19)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(19)

(19)

Aloizio Mercadante (PT)
José Nery (PSOL)

(2,23,48,49)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,20,30)

4. Marina Silva (PT)

(24)

(20,45)

5. Magno Malta (PR)

(20,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(39,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(35,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(36)

4. Mão Santa (PMDB)

(10,12,42)

(41)

(38)
(37)

(33)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(34)

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

(3,29)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

(8,46)

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

(27)
(32)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(16)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(16)

VAGO

(1,5)

PTB

(31)

(9,13,26)

(18,47)

(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, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. 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).
20. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, 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, 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.
32. 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.
33. 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).
34. 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).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (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 Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
39. 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).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
42. 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).
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).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).

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

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,4)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(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)

(42)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(40,73)

(43,72)

1. Flávio Arns (PT)

(38,66)

2. Marina Silva (PT)

(44)

3. Renato Casagrande (PSB)

João Pedro (PT)

(46)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(45,50,69)

5. Augusto Botelho (PT)

(39,75)

(47)
(22,41,53,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,61)

2. Inácio Arruda (PC DO B)
(63)

(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,68,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(2)

(19,24,65)
(10,21,64)

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

(49)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(35,70)
(35)

(36)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,51)

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,52)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,55)

3. José Agripino (DEM)

(8,58)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(57)

(23,27,48)

4. Romeu Tuma (PTB)

(54,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,33,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(51)

PDT
VAGO

(32,59,81)

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)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
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, 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).
36. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
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 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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).
43. 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.
44. 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.
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45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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).
52. 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.
53. 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.
54. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
55. 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.
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 Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
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 Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador 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).
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. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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 Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
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. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
81. Vago, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009, aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão
Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

Secretário(a): 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
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

agosto de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 3

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
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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
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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
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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)

(17)

1. Paulo Paim (PT)

(21)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(17)

(22,31,49)

(4,6,19)

3. Expedito Júnior (PR)

(18,54)

(23)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(20,52)

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

(2,11,37,40)

(41,46)
(35,39)

1. Romero Jucá (PMDB)

(36,38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(34,43)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(45,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(42,48)

(44,47)

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)

(15,53)

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)

(13)

(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, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
21. Em 16.02.2009, o Senador 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.
22. 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.
23. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 17.02.2009, 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 Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

agosto de 2009

ORDEM DO DIA

segunda-feira 3

205

44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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)

(19,41,46)

4. João Ribeiro (PR)

(19,44)

(19,42)

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)

(8,9,40,45,48)

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)
(11,17,43)

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
VAGO

(13,33,50)

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 João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
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).
50. Vago, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009, aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão
Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(3)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
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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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
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

TITULARES

(1)

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

SUPLENTES

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

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(2)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PMDB-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. Lobão Filho (PMDB-MA)

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

1. Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)

Heráclito Fortes (DEM-PI)

2. Rosalba Ciarlini (DEM-RN)

Eliseu Resende (DEM-MG)

3. Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marisa Serrano (PSDB-MS)

4. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 15/07/2009
Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
2. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
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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
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
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)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(1)

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. Licenciada para tratamento de saúde por 122 dias, contados a partir do dia 17/07/09, conforme o Requerimento nº 878, de 2009, aprovado no dia
15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

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

TITULARES

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

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

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

COMISSÕES DE TRABALHO

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.
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