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de Lei da Câmara nº 19, de 2008 (nº 7282/2006,
na Casa de origem, do Deputado Leandro Vilela),
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2.2.2 – Comunicações da Presidência
Recebimento da Mensagem nº 68, de 2009
(nº 291/2009, na origem), de 29 do corrente, do Presidente da República, solicitando seja autorizada a
contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
de até cento e sessenta e oito milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, entre o Governo
do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos são
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Paulo – Aquisição de Material Rodante e Sistemas
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do a indicação do Senhor Manoel Rangel Neto para
ser reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da
Agência Nacional do Cinema – Ancine, cujo término
do mandato ocorrerá em 23 de maio de 2009. .....
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Nacional do Cinema – Ancine, na vaga decorrente da renúncia do Senhor Sérgio Henrique de Sá
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a indicação do Senhor Glauber Piva Gonçalves para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do
Cinema – Ancine, na vaga decorrente do término do
mandato do Senhor Nilson Rodrigues da Fonseca,
que ocorrerá em 29 de maio de 2009.....................
Nº 73, de 2009 (nº 296/2009, na origem),
de 29 do corrente, submetendo à apreciação do
Senado a indicação do Senhor João Solano Carneiro da Cunha, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
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29 do corrente, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Mario da Graça Roiter,
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República de Honduras.....................
Nº 75, de 2009 (nº 298/2009, na origem), de
29 do corrente, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Henrique da Silveira
Sardinha Pinto, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Argelina Democrática e Popular.............................
Nº 76, de 2009 (nº 299/2009, na origem), de
29 do corrente, submetendo à apreciação do Senado a indicação do Senhor Ricardo Carvalho do
Nascimento Borges, Ministro de Segunda Classe
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Democrática do Congo...........................................
Nº 77, de 2009 (nº 300/2009, na origem), de
29 do corrente, 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 exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Grande Jamahiriya
Árabe Popular Socialista da Líbia...........................
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2.2.4 – Aviso do Ministro de Estado da
Fazenda
Nº 95/2009, de 23 do corrente, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 112,
de 2009, do Senador Arthur Virgílio. .....................
2.2.5 – Ofícios do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 340/2009, de 27 do corrente, comunicando que o Projeto de Lei do Senado nº 270, de
2001 (nº 6.867/2002, naquela Casa), foi sancionado
pelo Presidente da República e convertido na Lei
nº 11.917, de 9 de abril de 2009. ..........................
Nº 342/2009, de 27 do corrente, comunicando que o Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2002
(nº 6.905/2002, naquela Casa), foi sancionado pelo
Presidente da República e convertido na Lei nº
11.919, de 9 de abril de 2009. ...............................
2.2.6 – Pareceres
Nº 322, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 88, de 2004, de autoria do Senador
Demóstenes Torres, que altera a redação do inciso
I do art. 202 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, que institui o Código Civil, e dá outras providências...................................................................
Nos 323 a 342, de 2009, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nos 1.354, 1.375,
1.487, 1.493, 1.561, 1.577 e 1.633, de 2008; 53, 54,
55, 100, 131, 139, 184, 185, 187, 203, 208, 209 e
216, de 2009. . .......................................................
2.2.7 – Comunicação da Presidência
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal, em
reunião realizada no de 16 de abril último, dos Requerimentos nos 1.354, 1.375, 1.487, 1.493, 1.561,
1.577 e 1.633, de 2008; 53, 54, 55,131, 139, 184,
185, 187, 203, 208, 209 e 216, de 2009, e encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, do Requerimento nº 100, de 2009........
2.2.8 – Comunicação
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
88, de 2004, com as Emendas nos 1 e 2-CCJ. (Ofício nº 60/2009, de 8 do corrente).........................
2.2.9 – Comunicação da Presidência
Abertura de prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado
nº 88, de 2004, cujo parecer foi lido anteriormente,
seja apreciado pelo Plenário..................................
2.2.10 – Leitura de Projeto de Lei do Congresso Nacional
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 R$ 638.258.797,00 (seiscentos e
trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e oito mil,
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setecentos e noventa e sete reais), para reforço de
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
(Mensagem nº 41, de 2009-CN – nº 290/2009, na
origem) .................................................................
2.2.11 – Comunicação da Presidência
Remessa à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do Projeto de Lei nº
12, de 2009-CN, e estabelecimento do calendário
para a sua tramitação. ...........................................
2.2.12 – Comunicações
Do Senador Inácio Arruda, comunicando, na
qualidade de Líder do PCdoB, que indica seu nome
para compor a Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional. Designação do Senador Inácio Arruda como suplente, para compor a referida
Comissão. (Ofício nº 93/2009, de 29 de abril último) ........................................................................
Do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a aprovação do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de
2008, e sua inclusão na pauta da próxima reunião,
para apreciação em turno suplementar, podendo
ser oferecidas emendas naquela Comissão, até o
encerramento de sua discussão. (Ofício nº 38/2009
de 7 de abril último) ............................................
2.2.13 – Leitura de Proposta de Emenda
à Constituição
Nº 13, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Raimundo Colombo, que revoga o
inciso I do art. 154 e o § 4º do art. 195 da Constituição Federal para suprimir a competência tributária
residual da União em matéria de impostos e de
contribuições sociais destinadas ao financiamento
da Seguridade Social. ...........................................
2.2.14 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2009,
de autoria do Senador Inácio Arruda, que concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre bicicletas, suas partes e peças, e
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social incidentes sobre a importação
e a receita bruta decorrente da venda, no mercado
interno, desses bens...............................................
2.2.15 – Leitura de requerimentos
Nº 499, de 2009, de autoria do Senador Jefferson Praia e outros Srs. Senadores, solicitando
a realização de sessão especial em homenagem
ao Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia,
no dia 18 de junho de 2009....................................
Nº 500, de 2009, de autoria do Senador
Flexa Ribeiro, solicitando voto de lembrança pelo
transcurso do 15º aniversário da morte de Ayrton
Senna. ................................................................
2.2.16 – Projetos recebidos da Câmara
dos Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de
2009 (nº 876/2008, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
e TV Desan Telecomunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Engenheiro Navarro, Estado
de Minas Gerais......................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de
2009 (nº 922/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Educativa e Cultural de Radiodifusão
Glória Embratel para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul.............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 252, de 2009
(nº 923/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Comunicação Comunitária Barrense para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Barra do Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul.....
Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de
2009 (nº 933/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Rádio Comunitária de São Francisco de Assis
do Piauí – PI para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Francisco de Assis
do Piauí, Estado do Piauí.......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de
2009 (nº 941/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Natureza Comunicações Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de São Carlos, Estado de São Paulo..........
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2009 (nº 943/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à RádioTop
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Caçador,
Estado de Santa Catarina......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de
2009 (nº 951/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Portal do Oeste FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Ibotirama, Estado da Bahia....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2009
(nº 1.026/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária FM Céu Aberto para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rosa
da Serra, Estado de Minas Gerais............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2009
(nº 1.032/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Beneficente e Cultural Nova Era para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Monte
Santo de Minas, Estado de Minas Gerais................
Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2009
(nº 1.036/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Mampituba
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Cachoeira do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2009
(nº 1.040/2008, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Maior de
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Junqueirópolis, Estado de São Paulo..................
Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de 2009
(nº 1.055/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Atlântico Sul Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Balneário Gaivota, Estado de Santa Catarina...............
Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de
2009 (nº 1.059/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Folha
Popular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Augustinópolis, Estado do Tocantins...........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de
2009 (nº 1.060/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Folha
Popular Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Ananás, Estado do Tocantins........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2009
(nº 1.061/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins.........
Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2009
(nº 1.062/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Colméia, Estado do Tocantins................
Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2009
(nº 1.064/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Araguaia de Palmas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins..........................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de 2009
(nº 1.065/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Som
Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Miranorte, Estado do Tocantins..............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 268, de
2009 (nº 1.066/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Netgrande de Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
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modulada na cidade de São Lourenço do Oeste,
Estado de Santa Catarina......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de
2009 (nº 1.067/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema Integrado de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Peixoto de Azevedo, Estado
de Mato Grosso......................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de
2009 (nº 1.070/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à CNC.
BR – Centro Nacional de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 271, de
2009 (nº 1.074/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema
Plug de Comunicações Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Bom Jesus, Estado do Rio Grande
do Sul......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de 2009
(nº 1.075/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rede União
de Rádio e Televisão do Pará Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Aveiro, Estado do Pará..........
Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 2009
(nº 1.076/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Empresa de
Radiodifusão Água Doce Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Calçoene, Estado do Amapá.................
Projeto de Decreto Legislativo nº 274, de 2009
(nº 1.077/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Auto Cap –
Comunicações Indústria e Comércio de Petróleo e
Derivados Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Normandia, Estado de Roraima.............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de
2009 (nº 1.079/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Aurora
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Aurora, Estado do Ceará...................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 2009
(nº 1.080/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à TV Mucuripe
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Crateús,
Estado do Ceará.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de
2009 (nº 1.081/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à 102,3
FM Comunicação Ltda. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Nova América, Estado de Goiás............
Projeto de Decreto Legislativo nº 278, de
2009 (nº 1.086/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à TV Mucuripe Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Crato,
Estado do Ceará.....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 279, de
2009 (nº 1.087/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Prado Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul.............
2.2.17 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 250 a 279, de 2009, lidos anteriormente, e
abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde serão apreciados terminativamente...............
2.2.18 – Discursos do Expediente
SENADOR EXPEDITO JÚNIOR – Manifestação sobre os pronunciamentos dos Senadores Eduardo Suplicy e Flexa Ribeiro, na sessão de ontem,
acerca de dificuldades enfrentadas no Estado do
Pará. Destaque para a harmonia entre os Poderes
no Estado de Rondônia..........................................
SENADOR VALDIR RAUPP – Homenagem
pelo transcurso, na próxima sexta-feira, do Dia do
Trabalho..................................................................
SENADOR PAULO PAIM – Referência à sessão especial realizada hoje, em comemoração aos
90 anos da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). Homenagem pelo transcurso, amanhã, do
Dia do Trabalho. Defesa da redução da jornada de
trabalho. Manifestação sobre projetos de interesse
dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Registro de atos públicos que estão sendo realizados
hoje no Rio Grande do Sul para reivindicar medidas
concretas para amenizar os efeitos da seca que
atinge a Região Sul................................................
SENADOR EDUARDO AZEREDO – Preocupação com a execução do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC, do Governo Federal..........
SENADOR ROBERTO CAVALCANTI – Destaque para a importância dada, pelo Ministro da
Educação, à aprovação do Projeto de Lei nº 1.746,
de 2007, para consolidar a primeira fase da expansão e interiorização das instituições públicas de
ensino. ................................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Manifestação em favor dos aposentados e destaque para a necessidade de apreciação dos vetos
a projetos de interesse da classe. Pedido ao Presidente José Sarney para que coloque na pauta a
PEC que acaba com o voto secreto.......................
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SENADOR EDUARDO SUPLICY – Referência
à sessão especial realizada hoje, em comemoração aos 90 anos da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Destaque para matéria da revista
IstoÉ – Dinheiro, que informa decisão da Usiminas de divulgar salários e remuneração completa
de seus dirigentes...................................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2009,
que autoriza a União a participar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica –
FGEE; altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de
6 de novembro de 2008; dispõe sobre a utilização
do excesso de arrecadação e do superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro
Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de
fevereiro de 2004; e autoriza a União a repassar ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES recursos captados junto ao Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD (proveniente da Medida Provisória
nº 450, de 2008). Apreciação adiada...................
2.3.2 – Matérias não apreciadas
Matérias não apreciadas e transferidas para
a próxima sessão deliberativa ordinária.................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 477, de 2009, do Senador
Valdir Raupp, solicitando ao Tribunal de Contas
da União que inclua em seu plano de auditorias
a realização de auditoria nos contratos de bens e
serviços realizados pelo Instituto de Metrologia de
Santa Catarina, de valor superior a 100 mil reais,
executados a partir de 2007. Aprovado. . .............
2.4.2 – Comunicação da Presidência
Anúncio de que, a partir do próximo dia 11
de maio, todas as emendas de autoria das Senhoras e dos Senhores Senadores deverão ser
recebidas, além de em meio impresso, também
em meio eletrônico...............................................
2.4.3 – Discursos
SENADOR JOSÉ SARNEY – Registro da
decretação de calamidade pública no Estado do
Maranhão, em conseqüência das enchentes.........
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Análise
do resultado do Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem), em 2008. Defesa da federalização das escolas públicas. .......................................................
SENADOR JEFFERSON PRAIA – Celebração do Dia Internacional do Trabalho, comemorado
amanhã. . ...............................................................
SENADOR RENAN CALHEIROS – Registro
de encontro com o ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, para tratar do Projeto Serrote da
Laje, da Mineradora Vale Verde. Protesto contra
os atrasos no processo licitatório da duplicação da
BR-101, em Alagoas...............................................
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SENADOR JOÃO PEDRO – Defesa da entrada da Venezuela no Mercosul. SENADOR PEDRO
SIMON – Sugestões para melhoria da qualidade
da atividade política e do próprio Congresso Nacional. ....................................................................
SENADORA LÚCIA VÂNIA – Louvor ao discurso do Senador Pedro Simon. Reflexões acerca
do trabalhador brasileiro, por ocasião das comemorações do Dia Internacional do Trabalho................
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO – Elogios ao
discurso do Senador Pedro Simon. Defesa de ações
concretas em favor da credibilidade do Parlamento
brasileiro junto à opinião pública. Preocupação com as
enchentes que afetam as Regiões Norte e Nordeste
do Brasil. Comemoração da revogação, pelo Supremo
Tribunal Federal, da Lei de Imprensa..........................
2.4.4 – Comunicação da Presidência
Determinação no sentido de que sejam confeccionados novos avulsos do Projeto de Lei do
Senado nº 156, de 2009, que trata da reforma do
Código de Processo Penal, para que sejam feitos
os ajustes formais, conforme solicitação da Comissão de Juristas, nos termos do Ofício nº 67/2009,
de 28 do corrente, do Ministro Hamilton Carvalhido,
Coordenador da Comissão de Juristas criada pelo
Requerimento nº 227, de 2008, comunicando a ocorrência de imprecisões quanto às referências entre
dispositivos do anteprojeto de Reforma do Código
de Processo Penal, apresentado como conclusão
dos trabalhos daquele Colegiado. .........................
2.4.5 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR PAPALÉO PAES – Registro da
matéria intitulada “Procurador de Justiça recorre e
STF desarquiva caso do dossiê”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 4 de março
do corrente..............................................................
SENADOR MARCONI PERILLO – Registro
da matéria intitulada “MST a caminho das Farc”,
publicada no Jornal da Comunidade, edição de
28 de fevereiro do corrente. ...................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro da
matéria intitulada “Ministros defendem ilegalidade”,
publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição
de 3 de março do corrente. ...................................
SENADOR MÁRIO COUTO – Registro da
matéria intitulada “O pleito dos estados é justo e
oportuno”, publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 6 do corrente. ............................
2.5 – ENCERRAMENTO
3 – RETIFICAÇÃO
Ata da 39ª Sessão Deliberativa Ordinária,
realizada em 31 de março de 2009, publicada no
DSF nº 38, de 1º de abril de 2009..........................
4 – ATOS ADMINISTRATIVOS
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Nos 1.747 a 1.749 e 1.781, de 2009..............
5 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
Agenda cumprida pelo Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney, no dia 30-4-2009..
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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
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CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
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CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
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17, de 1993)
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(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº
40, de 1995)
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Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
CONGRESSO NACIONAL
11 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
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Quarta-feira 1º 13835

Ata da 62ª Sessão Especial, em 30 de abril de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Marconi Perillo e Romeu Tuma

(Inicia-se a Sessão às 10 horase 22 minutos, e encerra-se às 11 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 90 anos de criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de acordo com o Requerimento
nº 43, de 2009, de iniciativa do ilustre Senador Aloizio
Mercadante e outros Srs. Senadores e Senadoras.
Tenho a satisfação de convidar para compor a
Mesa a Srª Laís Wendel Abramo, Diretora do escritório
da OIT em Brasília. (Pausa.)
Tenho a satisfação de convidar para compor a
Mesa o Exmº Sr. Senador Aloizio Mercadante, primeiro
signatário da presente sessão. (Pausa.)
Convido o Exmº Sr. Ministro Lelio Bentes Corrêa
do Tribunal Superior do Trabalho. É uma satisfação
recebê-lo. (Pausa.)
Convido, com muita satisfação, o ProcuradorGeral do Ministério Público do Trabalho, Sr. Otávio
Brito Lopes.
Senhoras e Senhores, por uma brilhante iniciativa
do Senador Aloizio Mercadante, um dos mais destacados e mais competentes desta Casa, comemoramos,
hoje, os 90 anos de criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma das entidades mais importantes e atuantes do Sistema das Nações Unidas.
A OIT foi fundada em um período essencialmente conturbado da história da humanidade, no imediato pós-Primeira Guerra Mundial, conflito nitidamente
imperialista, em que as grandes potências da época
disputavam espaço no cenário político e econômico
global. Sua criação se deu pela Conferência de Paz
realizada logo após o fim das hostilidades, tendo sua
Constituição sido convertida na Parte XIII do Tratado
de Versalhes.
O cenário mundial, porém, continuaria conturbado, nas próximas décadas, com a Grande Depressão,
a ascensão do nazi-facismo e a eclosão da Segunda

Grande Guerra. Era preciso agir para proteger o direito do trabalhador, e foi exatamente isso que fez a OIT
por meio da Conferência Internacional do Trabalho,
realizada nos Estados Unidos em maio de 1944. O documento final do encontro, a Declaração da Filadélfia,
serviria como balizador da Carta das Nações Unidas
e da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao estabelecer que:
• o trabalho não é uma mercadoria;
• a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável para um
progresso constante;
• a pobreza, onde quer que exista, constitui um perigo para a prosperidade de todos;
• todos os seres humanos, qualquer que
seja a sua raça, a sua crença ou o seu sexo,
têm direito de efetuar o seu progresso material
e o seu desenvolvimento espiritual em liberdade e com dignidade, com segurança econômica
e com oportunidades iguais.
A importância da Organização Internacional do
Trabalho para a humanidade foi reconhecida em seu
quinquagésimo aniversário de fundação, quando, em
1969, foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz e aclamada como sendo “uma das raras criações institucionais das quais a raça humana podia orgulhar-se”.
Neste ano em que a OIT completa 90 anos de
fundação, os desafios continuam gigantescos. O inexorável processo de globalização dos mercados colocou
diante da humanidade uma miríade de novos desafios,
especialmente no campo do trabalho.
A crescente automação e informatização dos
sistemas produtivos impõe aos trabalhadores uma
necessidade ascendente de qualificação profissional
e de atualização rotineira de suas habilidades. O aumento da competitividade e da disputa pelos mercados
cria assimetrias cada vez maiores em se tratando de
direitos trabalhistas.
Como não assinalar a verdadeira exploração a
que são submetidos milhões de trabalhadores em pa-
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íses que apostam na mão-de-obra barata como meio
de alavancar, sobretudo, a indústria exportadora?
E como não mencionar os efeitos nefastos da atual
crise econômica mundial sobre o nível de emprego e
sobre as condições de trabalho mundo afora?
Essas são questões contempladas no dia-a-dia da
OIT, sempre fundada no princípio de que a paz universal
e permanente só pode basear-se na justiça social.
Organizada de maneira tripartite, na qual os representantes dos trabalhadores, empregadores e governos
possuem os mesmos direitos, a OIT espalha-se pelo
mundo em cinco escritórios regionais e 26 escritórios
de área, entre os quais o do Brasil.
Tendo sempre como norte a promoção do trabalho
decente, a OIT oferece cooperação a diversos programas do Governo brasileiro, incluindo o Plano Nacional
para Erradicação do Trabalho Escravo e várias outras
iniciativas governamentais e não governamentais de
erradicação e prevenção do trabalho infantil, de combate à exploração sexual de menores, de promoção
da igualdade de gênero e de raça e, sobretudo, de
geração de empregos e renda
Nos 90 anos de tão prestigiosa instituição, eu gostaria de parabenizar a Srª Laís Wendel Abramo, Diretora do escritório da OIT no Brasil, em nome de quem
cumprimento todos os funcionários da Organização
pelo brilhante trabalho desenvolvido em nosso País.
Os desafios do mundo do trabalho são crescentes e cada vez mais complexos, razão pela qual a Organização Internacional do Trabalho se torna cada dia
mais importante para a conquista da paz e da prosperidade mundiais.
Vida longa à OIT!
Muito obrigado pela presença de todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tenho a honra e a satisfação de conceder a
palavra ao ilustre Senador Aloizio Mercadante, primeiro subscritor do requerimento que ensejou esta
justa homenagem.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Bom dia a todos e a todas.
Sr. Vice-Presidente do Senado Federal, Senador
Marconi Perillo, quero parabenizá-lo pela forma como
abre esta sessão de homenagem à OIT, expressando
a sua dedicação a um tema tão sensível quanto é o
mundo do trabalho.
Saúdo os Embaixadores e demais representantes do Corpo Diplomático, na pessoa de Alvaro Díaz,
Embaixador do Chile no Brasil, um grande amigo do
Brasil; quero saudar o Sr. Ministro Lelio Bentes Corrêa,
do Tribunal Superior do Trabalho; saudar o Sr. Otavio
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Brito Lopes, Procurador-Geral do Ministério Público do
Trabalho; e a minha amiga, competente socióloga, que
desempenha um papel tão importante no Brasil hoje,
Laís Abramo; quero saudar também D. Zilah Abramo,
que aqui está, e a toda a família, que acompanha essa
justa homenagem; saúdo também Antonio Prado, Gerente do BNDES, em Brasília, que dedicou mais de
vinte anos do seu trabalho ao Dieese, e acompanha
de perto a história da OIT.
Começaria dizendo que a OIT – Organização
Internacional do Trabalho – foi criada pela Conferência de Paz após a Primeira Guerra Mundial, em 1919.
Sua Constituição foi plasmada na Parte XIII do Tratado de Versalhes.
Na realidade, pode-se dizer que a criação da OIT
foi a única coisa positiva contida naquele tratado, um
instrumento de notória iniqüidade, que desequilibrou a
Europa e acabou contribuindo para conduzir o mundo
a uma nova grande guerra.
O Tratado de Versalhes, como todos sabem, foi
imposto pelos países vitoriosos especialmente à Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, e o
pagamento dos impostos de guerra gerou um sentimento de revanchismo, de nacionalismo, num quadro
econômico de hiperinflação na Alemanha, e esse ambiente, agravado posteriormente com a crise de 1929,
gerou uma corrida belicista, armamentista, um grave
conflito entre os países, que acabou desembocando
na Segunda Guerra Mundial.
E é muito importante a gente refletir sobre esse
momento histórico, em que, já naquela época, a OIT
estava na contramão dos fatos que iriam desembocar
na Segunda Guerra Mundial, exatamente porque vivemos uma crise internacional que guarda dimensões
semelhantes ao que foi a crise de 1929. Estudos recentes mostram que vários indicadores hoje são mais
graves até do que a própria crise de 1929. Talvez a
diferença esteja em o mundo não repetir os mesmos
graves erros de 1929.
O protecionismo está presente, ainda que não
com a mesma gravidade com que o Presidente americano Roosevelt iniciou o processo de defesa comercial na crise de 1929, que fez com que o comércio
mundial caísse para um terço em quatro anos do que
era no período pré-crise. A xenofobia já está presente
também nesse cenário de crise: vemos perseguição
aos imigrantes, uma rejeição crescente no mundo do
trabalho aos trabalhadores que têm origem em outros países, enfim, uma deterioração das relações
de solidariedade, de generosidade, de acolhimento
em muitos países, em particular na Europa. Estamos
vendo também o nacionalismo crescer e os conflitos
bilaterais se agravarem.
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Mas, diferente de 1929, hoje existe uma governança democrática, existem instituições multilaterais,
existe o G20, que é uma instância mais democrática de
governança global, e, tenho certeza de que nós encontraremos respostas que nos propiciarão não cometer
pelo menos os mesmos erros que nós já conhecemos.
Nisto a OIT tem e terá um papel muito importante, como
memória de todos estes 90 anos de história.
Em 1944, com o planeta sentindo os efeitos da
Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, a
OIT adotou a Declaração da Filadélfia como anexo da
sua Constituição. Tal Declaração antecipou e serviu de
modelo para a Carta das Nações Unidas e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, talvez,
seja uma das peças mais importantes para a construção de uma sociedade mais civilizada, mais igualitária,
que respeita os direitos e assegura, no âmbito desta
Declaração, os valores mais importantes que a humanidade construiu ao longo de sua história.
Em seu 50º aniversário, a OIT foi agraciada, merecidamente, com o Prêmio Nobel da Paz. Na ocasião,
o Presidente do Comitê do Prêmio Nobel afirmou que
a OIT era “uma das raras criações institucionais das
quais a raça humana podia orgulhar-se”. E acho que
ele não poderia ter frase mais feliz do que essa, porque é expressão da verdade.
Fundada com o objetivo de promover a justiça
social, a OIT é a única das Agências do Sistema das
Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual os
representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm as mesmas prerrogativas que os do governo.
Essa estrutura democrática, somada à sua atuação
incansável em prol da equidade social e dos direitos
dos trabalhadores, torna-a um dos organismos internacionais mais respeitados e valorizados, especialmente
para aqueles que estão nas fábricas sujando as mãos
de graxa, que estão no campo pegando na enxada,
que, enfim, constroem a riqueza dos países e, muitas
vezes, não participam, como deveriam, de forma justa
dessa geração de riqueza.
No Brasil, a OIT está presente desde 1950 e inspira o País a persistir na difícil, mas necessária, luta
contra as nossas graves desigualdades sociais.
Nesta conjuntura de recessão mundial, que ameaça o bem-estar e os direitos dos trabalhadores, nada
mais oportuno e justo do que homenagear a OIT por
ocasião do cumprimento de seus 90 anos de existência.
A OIT terá papel fundamental para evitar que a recessão mundial ameace os direitos dos trabalhadores, as
relações de trabalho sejam precarizadas e o emprego
formal e de qualidade seja ameaçado.
Consciente desse papel fundamental da OIT, apresentei e aprovei emenda à última Resolução do Parla-
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mento Europeu e Latino-Americano , o Eurolat, sobre
a Crise, na qual se recomenda a todos os governos
que, nas ações e programas destinados a dinamizar
a atividade econômica, o emprego tenha centralidade,
conforme aconselha a OIT.
Fiz parte da comitiva do Presidente Lula em visita
à Argentina. Pela décima quarta vez o Presidente brasileiro esteve na Argentina. Hoje, a Argentina é o nosso segundo parceiro comercial, e o Brasil é o primeiro
parceiro comercial da Argentina. Naquela oportunidade,
o Presidente Lula e a Presidenta Cristina Kirchner se
manifestaram publicamente recomendando que, nas
próximas reuniões do G20, a OIT passe a ter assento
permanente nas discussões, o que criaria um espaço
novo para a construção de uma política de governança
mais atenta aos direitos dos trabalhadores.
No Brasil, a OIT tem mantido representação desde a década de 1950 com programas e atividades que
refletem os objetivos da Organização ao longo de sua
história. Além da promoção permanente das normas
internacionais do trabalho, do emprego, da melhoria
nas condições de trabalho e da ampliação da proteção
social, a atuação da OIT no Brasil tem se caracterizado, no período recente, pelo apoio ao esforço nacional
de combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil,
ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e
comercial, à promoção da igualdade de oportunidades
e tratamento de gênero e raça no trabalho, e à promoção de trabalho decente para os jovens.
Em maio de 2006, o Brasil lançou a Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD), em atenção ao
Memorando de Entendimento para a promoção de
uma agenda de trabalho decente no País, assinado
pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
e pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, em junho
de 2003. A Agenda define três prioridades nacionais:
a geração de mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de tratamento; a erradicação
do trabalho escravo e eliminação do trabalho infantil,
em especial em suas piores formas; e o fortalecimento dos atores tripartites e do diálogo social como um
instrumento de governabilidade democrática. As organizações de empregadores e de trabalhadores devem
ser consultadas permanentemente durante o processo
de implementação da agenda.
O Brasil é pioneiro no estabelecimento de agendas subnacionais de Trabalho Decente. O Estado da
Bahia lançou sua agenda em dezembro de 2007, e o
Estado de Mato Grosso realizou, em abril de 2009, sua
Conferência Estadual pelo Trabalho Decente, a fim de
construir sua própria agenda.
Em junho de 2008, durante a 97ª Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho, que se realiza
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anualmente em Genebra, representantes de Governos,
empregadores e trabalhadores adotaram um dos mais
importantes documentos da OIT: a Declaração sobre
Justiça Social para uma Globalização Equitativa, que
corresponde a uma das primeiras manifestações de
um organismo internacional com preocupações sobre
o mundo globalizado e a grave crise financeira internacional que iria eclodir a partir de setembro de 2008.
Eu quero, Sr. Presidente, terminar, dizendo que,
quando ganhamos as eleições, acompanhei o Presidente Lula na sua primeira visita ao exterior. Nós
estivemos na Argentina, no Chile, visitando o então
Presidente Lagos, depois tivemos um encontro com o
Presidente norte-americano George Bush e, voltando,
tivemos uma conversa com o Presidente mexicano.
Naquela oportunidade, quando cheguei ao Chile, o
hoje Embaixador chileno, Alvaro era Vice-Ministro da
Fazenda. Sua esposa, Laís Abramo, já estava no Chile
há dez anos. Eles haviam se casado, tiveram os filhos
no Chile – os dois – e ela saiu do Brasil para ajudar
na construção da democracia. O Alvaro teve um papel
muito importante na transição democrática e na construção dessa economia moderna que é a economia
chilena. Eu disse à Laís, naquela oportunidade, que
achava que estava na hora de ela voltar para o Brasil.
O Alvaro fez uma carta pública muito bonita, dizendo
o que é uma relação entre duas pessoas e que achava que tinha que acompanhar a sua esposa e deixar
o Chile. Foi o que aconteceu.
Eu queria, publicamente, parabenizar o casal,
principalmente porque a Laís é minha amiga há 35
anos pelo menos. Muito tempo atrás, na garagem da
Lapa, tínhamos reuniões com o querido Perseu Abramo. Na época da ditadura, começamos a organizar a
resistência democrática e o movimento estudantil. E
o Perseu era um pouco o aconselhador daquela geração. Hoje, merecidamente, Perseu Abramo é o nome
da Fundação do nosso Partido, o PT. Os Abramo são
quatro gerações de pessoas que lutaram pelas liberdades, pela cidadania e por uma sociedade mais justa
e igualitária. E a Laís leva adiante essa bela história
familiar e carrega, com muita dignidade, tudo o que
aprendeu em casa com Zilah e Perseu. Por isso, parabéns pelo trabalho. É muito bom ver você aqui.
Obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Aloizio Mercadante, o Sr. Marconi Perillo, 1ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Com a palavra o Senador Adelmir Santana, pela li-
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derança do DEM. Em seguida, o Senador Cristovam
Buarque, pelo PDT.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr.
Presidente, farei permuta com o Senador Cristovam
Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Passo a presidência ao primeiro signatário.
O Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Aloizio
Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/PT – SP) – Com a palavra o Senador Cristovam
Buarque, que tem sido também uma voz muito sensível à agenda internacional, à OIT, aos organismos
multilaterais, e um lutador incansável pela agenda da
educação e do mundo do trabalho.
Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Aloizio Mercadante, quero, em primeiro lugar, felicitá-lo por ter pedido esta sessão. Nós
estávamos devendo isso a uma das instituições mais
respeitáveis no cenário mundial.
Apesar das tarefas do dia a dia, de dezenas de
comissões e da presença do Ministro Celso Amorim,
que está, nesse momento, falando na Comissão de
Relações Exteriores – sou membro dela e não posso
deixar de estar presente para cumprimentá-lo –, eu fiz
questão de vir aqui correndo, Senador, cumprimentar a
todos da Mesa e dizer da minha admiração e de uma
dívida que tenho com a OIT.
A minha admiração vem, em primeiro lugar, de
ser talvez a única instituição internacional que põe o
trabalhador como o centro de suas preocupações. Existem algumas que põem a cultura, que põem a criança,
que põem a saúde, mas essa põe o trabalhador. Mais
ainda, uma instituição cuja administração, cuja maneira
de agir, cuja política não é definida apenas por governos, mas é definida por um debate permanente entre
governos, trabalhadores, empresários e as forças vivas
da sociedade. Só isso justificaria que nós estivéssemos
aqui, hoje, juntos, Senadores, prestando esta homenagem. Além disso, é uma instituição cujas convenções,
cujas deliberações marcaram o mundo das relações
do trabalho com o capital. Não há dúvida alguma de
que, sem a OIT, essas relações de trabalho/capital não
seriam da forma que nós temos hoje, com os grandes
avanços que tivemos nas últimas décadas.
Além disso, eu quero aqui dizer que para mim o
mais importante, além de tudo isso, é o trabalho, a luta
brava da OIT contra o trabalho infantil. Para mim o IPEC,
para mim a luta da OIT é o que mais me admira.
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Aliás, aproveito para prestar uma homenagem,
por coincidência, a Anita Amorim, filha do próprio Ministro, que tem sido uma grande batalhadora, apesar
de agora estar em outras funções, contra o trabalho
infantil.
É aí que entra a minha dívida. Eu devo à OIT,
como também à Unesco e à Unicef, o fato de que o
Bolsa-Escola saiu do Brasil e foi para o exterior. Não
fosse a OIT, também a Unesco e a Unicef, hoje nós
teríamos um bom programa, como o Presidente Lula
está fazendo, que é o Bolsa-Família, mas não teríamos
transcendido as fronteiras brasileiras, muito provavelmente. Nessa direção, fui a Genebra discutir o assunto
na OIT e, menos que isso, constatei a forma como a
OIT levou o programa para Moçambique e para outros
países, vi as avaliações feitas pela OIT, o apoio dado
à divulgação da ideia – a Lena Lavinas teve um papel
fundamental nisso, nossa economista brasileira durante
os anos em que ela ficou lá.
Tenho dívida com a OIT, como cidadão do mundo,
como qualquer um de nós, pelo trabalho que faz na luta
contra o trabalho infantil; como militante da esquerda,
tenho dívida com a OIT, por ser a instituição mundial
que é capaz de se colocar ao lado dos trabalhadores,
explicitamente, até no próprio nome, e, pessoalmente,
como político, como professor, tenho dívida pela importância que a OIT deu ao programa, logo no começo,
quando se restringia apenas Brasília. Graças a esse
apoio, terminou chamando atenção de outros países,
de outras forças e virando um projeto, hoje, absolutamente internacional, com o nome de Políticas de
Transferência de Renda Condicionada.
À OIT, portanto, minhas homenagens e meus
agradecimentos.
Meus parabéns ao Senador Aloizio Mercadante,
que teve essa idéia.
Muito obrigado por vocês estarem nesta Casa
do Senado. Não são vocês que têm que agradecer as
homenagens que prestamos; somos nós que temos
que agradecer a vocês que pertencem à OIT o trabalho
que vêm desenvolvendo, que desejo e tenho certeza
de que continuará a ser desenvolvido ao longo das
próximas décadas e séculos.
Um grande abraço para a OIT, um grande abraço
para cada um daqueles que fazem essa grande Organização Internacional do Trabalho. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/PT – SP) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque,
que vai ter que se retirar para a Comissão de Relações
Exteriores. E eu, assim que puder, também estarei lá,
porque o debate do ingresso da Venezuela é um tema
muito importante para esta Casa e para o Parlamento
do Mercosul.
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Com a palavra agora, representando a Liderança
dos Democratas, o Senador Adelmir Santana, que é
também um dirigente sindical importante do comércio
nacional e do Sebrae. Portanto, tem participado, ao
longo dos anos, dos comitês tripartites, numa relação
muito próxima à OIT.
Senador Adelmir Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, autor desta iniciativa, Senador Aloizio
Mercadante, quero saudar os demais componentes
da Mesa.
Senhoras e senhores, eu fiz essa inscrição em
nome da Liderança, exatamente porque uma instituição
como essa, que há 90 anos tem a sua ação desenvolvida voltada para as relações de trabalho, merece de
todos nós os aplausos. Ela foi criada, portanto, quando
ainda não se falava nem nos processos de globalização
no mundo. E já hoje podemos afirmar que mais de 180
países fazem parte dessa organização.
Tenho participado, nos últimos anos – e vejo aqui
alguns companheiros que encontro lá nessas reuniões
da OIT –, e tenho procurado acompanhar as temáticas que são ali debatidas em cada encontro anual. E
nos chama a atenção a forma como são conduzidos
esses debates. É um fórum com a participação de trabalhadores, de organizações outras não ligadas aos
sistemas representativos empresariais, aos sistemas
de governos.
Então, é uma temática que sempre, a cada ano,
é discutida por vários segmentos da sociedade mundial. E isso dá, a todos nós que chegamos naqueles
auditórios, naquelas discussões, a grandeza dessa
instituição que representa a Organização Internacional do Trabalho – OIT.
A comemoração dos noventa anos vinculada à
temática “trabalho digno, um mundo melhor começa
aqui” é, sem dúvida, uma síntese das preocupações
dessa organização. Tivemos a oportunidade de ver –
parece-me que foi no ano passado, em que a temática era trabalho escravo – os debates que se fizeram
em todos os fóruns, com a presença de autoridades
mundiais nas discussões naquele ano.
É grandioso o processo de discussão dos temas
colocados na OIT. Mas grandioso também é o processo
da sua constituição, a representação dos vários países, porque recebe a figura dos representantes dos
Estados, dos trabalhadores, das representações empresariais, enfim, de todos os segmentos que formam
o trabalho no mundo.
Tenho dito que nosso País tem a economia basicamente fulcrada nas micro e pequenas empresas,
e as observações que fazemos é que essas micro e
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pequenas empresas têm uma responsabilidade enorme
para amenizar os processos de crise que se instalam
nos países. Observamos que, naquela Organização,
na OIT, todas as temáticas envolvendo o trabalho –
trabalho escravo, trabalho infantil, trabalho da mulher,
trabalho indígena – são amplamente discutidos e merecem sempre uma atenção especial de todos os que
compõem aquele fórum.
Venho aqui, Sr. Presidente, na condição de empresário, na condição de um dos observadores que
tem ido àqueles encontros. E de lá saio, a cada ano,
confiante no sistema democrático, confiante nas discussões mundiais. Hoje, vivemos em uma economia
globalizada, com um volume de informações globalizado, e não há como nos distanciarmos de qualquer
discussão, temos que estar envolvidos.
A tecnologia da informação e o volume de informações fazem com que estejamos sempre focados
nisso. Quem não estiver focado nessas inovações e
nessas mudanças certamente não estará focado no
mundo.
A OIT, como todos sabemos, fundada, portanto,
em 1919, é a única das agências do sistema das Nações Unidas que tem estrutura tripartite, na qual os
representantes dos empregadores e dos trabalhadores
têm direitos iguais àqueles atribuídos aos governos. E,
lá, nos debates, observamos que o mesmo tempo que
é dado ao ministro de Estado, seja de qualquer país,
é dado ao representante de trabalhadores, é dado ao
representante de empregadores.
Portanto, é uma organização focada no princípio da representação tripartite em igualdade de condições.
No Brasil, a OIT tem sido mantida desde 1950 com
programas e atividades dos mais diversos e merece de
todos nós os nossos cumprimentos e as nossas homenagens nessa missão histórica, firmada no conceito de
trabalho, de um trabalho decente, de um trabalho real,
um trabalho sem escravos, sem exploração.
Quero externar os meus parabéns à iniciativa
desta comemoração, em nome do Senado e em nome
da Confederação Nacional do Comércio, que se faz
presente nos últimos anos, todos os anos, naqueles
encontros, recepciona a delegação brasileira – e aqui
temos alguns companheiros que participam disso todos
os anos, pelo menos nos últimos anos em que estive
por lá – e transforma esse encontro num momento de
confraternização entre trabalhadores, empregadores
e representantes do Governo. Pelo menos nós, do
Brasil, procuramos fazer isso através dessas reuniões
que mantemos durante aquela semana em que lá nos
fazemos presentes. E cada vez em que lá estou ou em
que lá estive, aumenta minha crença na necessidade
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de organizações como essa, que se baseiam na representação tripartite: trabalhadores, empregadores e
autoridades governamentais.
Parabenizo, portanto, a OIT, na certeza de que
é uma instituição permanente e que merecerá de todos os países e de todos nós, em especial do Brasil,
as atenções necessárias para a sua manutenção, sua
grandeza e seu crescimento.
Parabéns a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Adelmir Santana, que tem a rica experiência de dirigente da Confederação Nacional do Comércio e tem participado de
encontros da OIT.
Convido também para fazer parte da Mesa o Sr.
Antonio Prado, que é Gerente do BNDES, Escritório
de Brasília – Norte e Nordeste, e, com este gesto, não
apenas o homenageio pelos muitos anos de atuação
no mundo do trabalho, mas também tento sensibilizar
ainda mais o BNDES para que olhe bastante para a
OIT e que, em seus financiamentos, na gestão do
FAT, esteja sempre preocupado com a manutenção e
a geração de empregos, que deve ser uma dimensão
fundamental do BNDES – como inscrito no “S” da sigla
BNDES. E como o Sr. Antonio Prado faz parte, dentro
do Banco, desse setor que luta pelo “S” – que não é
muito forte não, mas há alguns –, o BNDES cumpre
um grande papel no Brasil, mas precisa ter essa sensibilidade com o mundo do trabalho.
Agradeço a sua presença aqui hoje.
Passo a palavra, agora, ao Senador Jefferson
Praia, pela Liderança do PDT, que também tem tido
um mandato destacado, defendendo a modernização
das relações de trabalho e a distribuição de renda, e
que representa aqui toda essa longa história do trabalhismo.
Senador Jefferson Praia, antes de V. Exª iniciar,
quero dizer que escrevi um artigo, que deve ser publicado neste domingo no JB, em que fiz uma inconfidência
e relatei uma passagem que assisti, uma conversa entre Leonel Brizola e o Presidente Lula, em 1989. Como
estava muito difícil o Brizola apoiar o Lula, nós fomos
conversar. Ele estava cheio de resistências: “Não, não
dá. Nós empatamos nas eleições”. E o Lula: “Como
empatamos? Eu já ganhei, já foi promulgado em primeiro turno”. E ele: “Perdas internacionais...”. Fez um
longo discurso, mas, ao final, ele disse: “O trabalhismo
começou com Getúlio, que fez a CLT, o salário mínimo,
criou a Petrobras, empresas como CSN, Vale do Rio
Doce, teve um papel fundamental na construção do
desenvolvimetismo. Quando Getúlio deixa a vida para
entrar na História, como diz na Carta testamento, ele
passou o bastão da História para o Jango. O Jango le-
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vou o trabalhismo durante todo aquele período, até 64,
no golpe militar, quando fomos para o exílio. E o Jango
passou o bastão do trabalhismo para mim; e eu, no
exílio, fui organizar a resistência e o trabalhismo. Mas
eu acho, Lula, que está na hora de eu passar o bastão. Então, vai você para o segundo turno. Está aqui o
bastão da História”. Essa, a forma como ele construiu
a passagem para o segundo turno de 89, que foi uma
coisa muito bonita.
Lembrei-me disso e escrevi um artigo sobre o dia
1º de maio, retomando essa passagem na hora em que
o Presidente Lula vai lançar o Polo de Tupi, no Rio de
Janeiro, que é muito semelhante aos movimentos que o
trabalhismo fazia nos anos 40, em que eram lançados
os grandes programas econômicos e sociais.
Por isso, também aqui uma homenagem ao Governador Leonel Brizola, na sua pessoa.
Com a palavra o Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, em nome do nosso
Partido e de nosso saudoso Leonel Brizola.
Inicialmente, cumprimento V. Exª, Senador Aloizio
Mercadante, que preside esta sessão e é o primeiro
signatário do requerimento de realização da presente sessão especial. Cumprimento também o Exmº Sr.
Ministro Lélio Bentes Corrêa, do Tribunal Superior do
Trabalho; o Sr. Otávio Brito Lopes, Procurador-Geral
do Ministério Público do Trabalho; a Srª Laís Wendel
Abramo, Diretora do Escritório da OIT em Brasília; o
Sr. Antonio Prado, Gerente do BNDES; os Embaixadores e demais representantes do Corpo Diplomático,
as senhoras e os senhores presentes.
Senhoras e senhores, é com muita satisfação
que participo desta sessão especial do Senado da República em homenagem aos 90 anos da Organização
Internacional do Trabalho.
Antes de iniciar meu pronunciamento, quero saudar o Diretor-Geral da OIT, Sr. Juan Somavía, e todo
o seu valoroso corpo técnico, administrativo e de consultores e demais colaboradores ao redor do mundo,
na pessoa da Diretora do seu escritório aqui no Brasil,
Laís Wendel Abramo, e sua equipe.
Criada em 1919 pela Conferência de Paz que
marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, a OIT nasceu no tempo em que a maioria dos governos ainda
considerava a chamada questão social como “caso
de polícia”. Seu lema fundador foi: “a paz permanente
somente pode ser alcançada, se baseada na justiça
social”.
A Constituição da OIT se converteu, então, na
Parte XIII do Tratado de Versalhes, e, quase duas décadas depois, ao término da Segunda Guerra, essa
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mesma Constituição adotou como anexo a Declaração
da Filadélfia, que, por sua vez, serviu de modelo para
outros dois documentos fundamentais da história da
humanidade no século XX: a Carta das Nações Unidas
e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Em seu quase um século de existência, a OIT
contribuiu decisivamente para incorporar a classe trabalhadora à plenitude da cidadania e para humanizar
as relações laborais.
Hoje, reunindo 182 estados-membros, a Organização Internacional do Trabalho é o único fórum tripartite das Nações Unidas, em que representantes dos
trabalhadores, dos empregadores e dos governos se
congregam para debater propostas e definir diretrizes
que vêm servindo de base à boa parte da legislação
trabalhista vigente em muitos países, no tocante às
condições de trabalho, saúde, segurança do trabalhador, seguridade social, emprego, relações sindicais,
negociações coletivas, abolição do trabalho infantil e
do trabalho escravo.
Sua notável atuação valeu-lhe o Prêmio Nobel
da Paz em 1969, e, hoje, a OIT atualiza sua missão
histórica, traduzindo-a no conceito de “Trabalho Decente”. Isso significa oportunidades para que todos os
homens e mulheres do mundo tenham acesso a um
trabalho produtivo em condições de igualdade, liberdade, segurança e dignidade humana.
Desdobrada em quatro eixos (emprego e empresas, direitos do trabalho, proteção social e diálogo
social), a filosofia do trabalho decente fornece a chave
da porta de saída da pior crise econômico-financeira
e de emprego que o mundo enfrenta desde a grande
depressão. E esse caminho é o alcance de um novo
equilíbrio entre os direitos do trabalhador, o crescimento
econômico e o desenvolvimento sustentável.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores, entre os inúmeros estudos e publicações
relevantes e atualizados que a rede internacional de
analistas, pesquisadores e consultores da OIT coloca
à disposição dos tomadores de decisões, formadores
de opinião e cidadãos do mundo inteiro, chamou-me
particularmente a atenção o relatório “Tendências
Mundiais do Emprego” (Edição 2009). Entre os cenários ali projetados, verifica-se que a crise global poderá produzir 50 milhões de novos desempregados
até o fim deste ano. Se materializado esse cenário, o
contingente total de pessoas sem emprego ao redor
do Planeta chegará ao gigantesco contingente de 230
milhões de seres humanos.
No Brasil, os dados mais recentes do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revelam que, nas seis regiões
metropolitanas pesquisadas, o desemprego, em feve-
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reiro, cresceu pelo segundo mês consecutivo. A taxa
de desemprego total aumentou de 13,1%, em janeiro,
para 13,9%, no mês seguinte. Desde novembro passado, informa ainda o Dieese, foram eliminados 750
mil empregos formais. Em poucas palavras, voltou a
crescer, Brasil afora, o já enorme contingente de brasileiros e brasileiras em condições de trabalho precário, vivendo na informalidade, à margem de quaisquer
direitos e garantias.
Sr. Presidente, foi publicada, hoje, no jornal A Crítica, do meu Estado, matéria intitulada “Amazonas foi o
que teve mais vagas extintas”, que diz o seguinte:
O Amazonas foi o Estado que mais perdeu postos de trabalho com a crise financeira
mundial. Estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que,
de outubro de 2008 a março de 2009, foram
extintas 31.660 vagas no Estado, representando uma queda de 6% nos postos de trabalho,
comparando com o período de outubro de 2007
a março de 2008. Também ontem a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) divulgou estudo sobre o
impacto da crise nas economias regionais, e o
Amazonas foi o Estado que mais sofreu entre
setembro de 2008 a março de 2009.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a OIT,
cujo escritório no Brasil funciona há 50 anos, presta valiosa cooperação técnica e institucional ao País
nas áreas de aperfeiçoamento das normas e relações
trabalhistas, programas de emprego, formação profissional e proteção social. Ela colabora com iniciativas
governamentais prioritárias, como o Plano Nacional
para Erradicação do Trabalho Escravo, o Fome Zero,
o Primeiro Emprego, o combate ao tráfico de pessoas, além de programas de Governo e de organizações
não governamentais de combate à exploração sexual
de menores, de promoção da igualdade de gênero e
raça para redução da pobreza, erradicação e prevenção do trabalho infantil.
Nesse último segmento, merece destaque o projeto desenvolvido no sertão baiano que objetiva tirar,
em curto prazo, 14 mil crianças do trabalho em penosas condições e levá-las para a escola, apoiando as
respectivas famílias, de modo que esses meninos e
meninas continuem seus estudos e, assim, preparemse para um futuro melhor.
Por tudo isso, Sr. Presidente, estou convicto de
que a OIT é uma parceira, mais do que nunca, indispensável ao Brasil, que luta para sair da crise. Sua consagrada fórmula tripartite mostra que entidades patronais,
organizações sindicais e Governo (nos três níveis da
Federação) devem irmanar-se em um diálogo maduro
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na busca de uma solução que contemple a retomada
do crescimento e a multiplicação de oportunidades de
trabalho decente em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/PT – SP) – Agradeço ao Senador Jefferson Praia
a importante intervenção.
Agora, para concluirmos esta sessão, vou quebrar
o Regimento da Casa e conceder a palavra à Diretora
da Organização Internacional do Trabalho no Brasil,
Laís Abramo. Com esse gesto, quero homenagear
todos os profissionais que trabalham na OIT em nível
internacional e no Brasil, sabendo que, nesta data de
90 anos, os principais beneficiários desse trabalho incansável e muitas vezes anônimo talvez nem saibam
a importância histórica que a OIT teve na vida deles.
São crianças pobres submetidas ao trabalho, trabalhadores nas regiões mais longínquas dos países,
inclusive no nosso território, submetidos a trabalhos degradantes. E essa valorização do trabalho, essa agenda
fundamental da história de uma sociedade mais justa
e solidária teve na OIT uma voz incansável.
Então, queria concluir esta nossa sessão de homenagem, cometendo esta – digamos assim – irreverência regimental e concedendo a palavra a Laís
Abramo, Diretora da OIT.
Por favor, Laís.
A SRA. LAÍS WENDEL ABRAMO – Muito bom
dia a todos e todas.
Cumprimento o Senador Aloizio Mercadante, que
está presidindo esta sessão, meu querido amigo, como
fez questão de assinalar na sua fala. Cumprimento o
Senador Cristovam Buarque, que já saiu; o Senador
Adelmir Santana, da Liderança do DEM; o Senador
Jefferson Praia, que também fala pela Liderança do
PDT. Também cumprimento o Ministro Lélio Bentes
Corrêa, do Tribunal Superior do Trabalho; o Dr. Otávio
Brito Lopes, Procurador-Geral do Ministério Público do
Trabalho; o Sr. Antônio Prado, do BNDES; as demais
autoridades aqui presentes; os amigos e amigas, os
meus colegas da OIT.
Em primeiro lugar, Senador Aloizio e Senado Federal, agradeço de maneira muito sincera, em nome
do Diretor-Geral da OIT, Embaixador Juan Somavia,
e de todos os meus colegas aqui no Brasil e no mundo, essa homenagem que o Senado está prestando à
história da OIT neste momento.
Já foram assinalados por todas as pessoas que
me antecederam elementos chave da história da OIT
nesses 90 anos. Eu, evidentemente, não vou repetir
isso, mas queria assinalar qual é o significado da celebração desses 90 anos.
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Como tem sido dito, como foi dito desde o começo
pelo nosso Diretor-Geral, o significado dessa celebração é não apenas lembrar a história da OIT, mas fazer
uma reflexão sobre qual é a importância desse legado
nos dias de hoje. E, sem dúvida, o tema principal dessa celebração é a ideia da justiça social.
A criação da OIT, como foi dito por todas as pessoas que me antecederam, se deu no final da Primeira Guerra Mundial e a sua mensagem principal era a
de que a paz universal e permanente tem que estar
baseada necessariamente na justiça social. E que a
justiça social pressupõe necessariamente a existência
de oportunidades de trabalho decente para homens e
mulheres. Então, o que se pretendia nesse momento
era justamente reafirmar a indivisibilidade do processo de desenvolvimento econômico e desenvolvimento
social.
A I Guerra Mundial tem numa das suas raízes
justamente a extrema contradição entre o enorme
desenvolvimento das forças produtivas da economia,
que foi representado pela Revolução Industrial, sem
o correspondente respeito dos direitos trabalhistas e
sociais, o que se refletia nas terríveis condições de
trabalho a que era submetida a maioria da população
daquela época, que tem numa das suas principais expressões justamente a presença de crianças, meninos
e meninas como parte fundamental da força de trabalho
das primeiras fábricas que fizeram todo o progresso
econômico da época.
Os valores sobre os quais a OIT se assenta,
que foram afirmados na sua fundação e reafirmados
na Declaração de Filadélfia, adotada pela Conferência Internacional de Trabalho de 1944 – portanto, no
meio do segundo conflito bélico de escala universal –,
aqui referidos, são valores permanentes, que até hoje
têm extrema vigência. Esses valores são justamente,
além da ideia de que a paz universal e permanente
tem de estar baseada na justiça social, as ideias de
que o trabalho deve ser fonte de dignidade, de que o
trabalho não é uma mercadoria, de que a pobreza em
qualquer lugar é uma ameaça à prosperidade de todos
e de que todo planejamento econômico deve ter um fim
social. Esses valores foram reafirmados também em
1998, outro momento extremamente importante, que
é o momento em que a atual globalização já estava
se desenvolvendo de maneira extremamente poderosa
em termos mundiais e que justamente se postulava,
naquele momento, quase que a inevitabilidade do fim
do trabalho estável protegido.
A discussão que se fazia naquele momento era
que os determinantes da competitividade internacional
que obrigavam as empresas e os países a um processo
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de diminuição de custos do trabalho teriam como contrapartida necessária a precarização do trabalho.
Nesse momento, outra vez, a OIT adota uma declaração, que é a Declaração dos Direitos e Princípios
Fundamentais do Trabalho, que estabelece que, entre
todas as convenções aprovadas até aquele momento, havia oito que eram fundamentais, que eram as
convenções que diziam respeito à liberdade sindical
de negociação coletiva, à erradicação do trabalho forçado e obrigatório, à erradicação do trabalho infantil e
à eliminação de todas as formas de discriminação no
emprego e na ocupação e, ainda, que esse emprego
teria que ser um piso social, um patamar básico no
processo de globalização e que qualquer estratégia
dos países e das empresas para enfrentar as exigências da competitividade em escala internacional teriam,
necessariamente, que respeitar esses direitos.
Em 1999, a OIT lança a Agenda de Trabalho
Decente, que, outra vez, afirma a indivisibilidade dos
objetivos de geração de emprego, respeito aos direitos
no trabalho, ampliação da proteção social e o diálogo
social como a melhor forma de resolver os problemas
do mundo do trabalho. E, em 2008, no ano passado, a
declaração sobre a justiça social para uma globalização
equitativa, como foi dito aqui, reafirma os princípios do
trabalho decente como uma forma de contribuir para a
correção dos efeitos inequitativos da globalização.
A OIT celebra os seus 90 anos em meio à mais
grave crise econômica que se tem notícia depois da
grande depressão. Neste momento, a OIT reafirma a
Agenda do Trabalho Decente como um marco político
adequado para dar resposta à crise. Essa foi a primeira
coisa dita pela OIT. No momento da eclosão da crise
financeira internacional, o nosso Diretor-Geral chamava
a atenção para dois temas básicos: em primeiro lugar,
que já existia uma crise de emprego antes da eclosão
da crise financeira internacional. Essa crise de emprego já se manifestava. Esses são dados de 2007, dados
de um período de crescimento econômico importante
no mundo, na América Latina e no Brasil. Segundo os
dados para 2007, havia aproximadamente 195 milhões
de pessoas desempregadas no mundo, mas, mais do
que isso, metade das pessoas que eram ocupadas, ou
seja, além dos desempregados, metade das pessoas
ocupadas no mundo vivia com menos de US$2 ao dia,
portanto, abaixo da linha de pobreza; e que quase 20%
vivia com menos de US$1 ao dia; portanto, abaixo da
linha de extrema pobreza.
Isso quer dizer exatamente que não basta qualquer emprego para superar essa situação; é necessário que esse emprego tenha condições mínimas de
qualidade, seja relacionado com o respeito aos direitos
do trabalho, para que esse trabalho seja capaz de dar
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uma vida digna às pessoas e que, cumprindo o postulado da Declaração da Filadélfia, o trabalho deve ser
fonte de dignidade.
Portanto, o nosso diretor-geral alertava para a
existência dessa crise de emprego e alertava para a
necessidade justamente de, além de salvar o sistema
financeiro, além de restabelecer as linhas de crédito,
também proteger e salvar as empresas e os trabalhadores.
Nesse sentido, as medidas que vêm sendo implementadas pelo Governo brasileiro para enfrentar a
crise dizem respeito exatamente à adoção de medidas
anticíclicas voltadas para a manutenção e o aprofundamento dos investimentos públicos em setores intensivos
de mão de obra estratégicos para o desenvolvimento
do País por um lado e, por outro, o fortalecimento e
a ampliação da rede de proteção social, que já vinha
sendo construída, como tão bem lembrou o Senador
Cristovam Buarque, a partir, por exemplo, dos programas de transferência de renda condicionada e de outros instrumentos como o salário mínimo e o seguro–
desemprego. Essa rede de proteção social deveria ser
fortalecida e aprofundada. Essa é uma recomendação
da OIT para o enfrentamento da crise, e isso o Governo brasileiro fez quando anunciou a manutenção dos
investimentos no PAC e a criação de mais um turno nas
obras do PAC para justamente aumentar a intensidade
de empregos criados por essas obras; quando anunciou um novo plano de habitação, que também prevê
geração importante de empregos, entre outras medidas.
E, além disso, o Governo tomou medidas relacionadas
com o sistema de proteção social, como a ampliação
dos beneficiários do Bolsa-Família, a manutenção da
política de valorização do salário mínimo, que havia
sido negociada com as centrais sindicais, e a extensão
dos benefícios do seguro-desemprego.
Essas medidas estão totalmente em compasso
com as recomendações da OIT para o enfrentamento
da crise.
Eu queria aproveitar estes minutos finais para
ressaltar, também, três outros elementos que a OIT
considera fundamentais neste momento.
O primeiro: transformar a crise numa oportunidade de estímulo à economia verde e introduzir na
discussão das políticas anticíclicas, na discussão dos
investimentos necessários à geração de emprego também a dimensão da sustentabilidade ambiental. É uma
medida que tem sido adotada em outros países, e isso
responde não apenas a uma necessidade inadiável do
compromisso do País com a sustentabilidade do Planeta, mas ao fato de que está provado que a introdução
dessas tecnologias verdes e a preocupação com os
empregos verdes é um elemento que pode dinamizar
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a geração de empregos. Existem várias experiências
que estão sendo feitas em escala internacional neste
momento que devem ser analisadas.
Em segundo lugar: a importância do respeito aos
direitos no trabalho. A crise não pode ser uma desculpa para a precarização e a destituição dos direitos
no trabalho. É necessário, aqui, reforçar a fiscalização do trabalho, reforçar as medidas e as políticas de
prevenção para evitar que as formas inaceitáveis de
trabalho, como são o trabalho infantil, como é o trabalho em condições análogas à escravidão, como é a
discriminação de gênero e raça, recrudesçam neste
momento de crise. A possibilidade de que as crianças
voltem a trabalhar numa família em que o pai e a mãe
perderam o emprego, evidentemente, é muito grande.
A possibilidade de recrudescimento das condições
degradantes de trabalho também é muito grande. Por
isso, é necessário uma atenção especial a esses aspectos para evitar que essa crise tenha também essa
consequência.
Em terceiro lugar: a importância do diálogo social. O diálogo social e o tripartismo, como também
foi assinalado pelas pessoas que me antecederam, é
um método fundamental e uma característica básica
da Organização Internacional do Trabalho. O Brasil
conta com muitos mecanismos de diálogo social funcionando e ativos. Nos últimos anos, este tem sido
um método muito importante de consulta e de participação na sociedade brasileira, e é fundamental que,
neste momento de crise, esses mecanismos sejam
convocados e fortalecidos e que neles se confie para
que as soluções da crise possam ser encontradas de
maneira mais rápida e mais benéfica para toda a população brasileira.
Terminando, Senador Aloizio, Senadores e autoridades aqui presentes, agradecendo uma vez mais
por esta solenidade tão importante para nós, eu queria
somente citar algumas palavras do nosso Diretor-Geral
na mensagem por esta ocasião:
O trabalho em prol da justiça social é mais
do que o tema do 90º aniversário da OIT.
É também a nossa avaliação do passado,
nosso mandato presente e nossa responsabilidade futura.
O legado tripartite da OIT, e a sua vigência atual, é o que possibilita avançar rumo a
esse futuro e levar adiante o compromisso com
a causa do trabalho decente como forma de
promover a justiça social e uma globalização
equitativa.
Muito obrigada. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/
PT – SP) – Parabenizo-a pela qualidade da intervenção, que não é nenhuma novidade para quem conhece a competência de Laís Abramo e acompanha sua
carreira profissional.
Nesses últimos cinco anos, analisando os dados
do IBGE, que tem sessenta anos de história – não é
tão longevo quanto a OIT, mas já tem sessenta anos
de história –, constatamos que tivemos a maior distribuição de renda da história do Brasil. Isso foi possível
porque a economia voltou a crescer com estabilidade, com controle da inflação. Geramos em torno de
dez milhões de empregos com carteira de trabalho
assinada porque as políticas de inclusão social foram
eficientes. O salário mínimo, neste ano de crise, aumentou 6% reais acima da inflação, e aumentamos
67% o poder de compra do salário mínimo neste Governo. O Bolsa Família protege hoje onze milhões de
famílias, estimulando a inclusão na escola pública –
temos 49 milhões de alunos na escola pública. O Luz
para Todos já levou eletricidade para oito milhões de
famílias ao longo deste Governo – infelizmente ainda
se fala nisso neste início do século XXI. Programas
como o ProUni, a política de fortalecimento do salário
mínimo, o Bolsa Família e a ampliação das parcelas
do seguro desemprego para alguns setores, algumas
categorias, fazem parte desse esforço de buscar criar
um mercado interno forte, que é uma das formas de
amortecermos esta crise.
A crise, a partir de setembro do ano passado,
vem atingindo todos os países do mundo e o mercado de trabalho em toda parte – já temos mais de
trinta milhões de desempregados no Planeta. Mas o
Brasil está conseguindo resistir, a América Latina e
do Sul, nesta crise, estão mostrando uma capacidade
de amortecimento e de enfrentamento da crise muito
melhor do que a que tivemos nas crises anteriores, e
isso é muito positivo.
Mas acho que a grande diferença está no pós-crise. Podemos sair primeiro, sair melhor e, principalmente, sair perseguindo a justiça social e construindo uma
sociedade onde o trabalho tenha um reconhecimento
histórico bem mais relevante do que teve até então.
Ainda somos um País muito desigual, temos muito trabalho pela frente e precisaremos sempre da OIT
ajudando a formular políticas, a cobrar procedimentos
e a encaminhar sugestões para criar um Brasil mais
generoso com o seu povo.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/
PT – SP) – O Senador Flexa Ribeiro enviou discurso à
Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art.
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203, combinado com o inciso I e o § 2º do art. 210, do
Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, comemora-se, no corrente ano, o nonagésimo aniversário de criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Criada em 1919 pela Conferência de Paz que se
reuniu ao final da Primeira Guerra Mundial, a OIT é o
único resultado relevante que ainda perdura do Tratado de Versalhes, o qual deu origem à Sociedade das
Nações. Convertida, em 1946, no primeiro organismo
especializado da Organização das Nações Unidas, a
OIT procura fomentar a justiça social e os direitos humanos e trabalhistas internacionalmente reconhecidos.
No contexto do Sistema das Nações Unidas, ela se caracteriza por ser a única das Agências desse Sistema
que tem estrutura tripartite, na qual os trabalhadores
e os empregadores participam em pé de igualdade
com os governos.
Suas raízes, contudo, remontam ao início do século XIX, quando os líderes industriais Robert Owen
e Daniel Legrand apoiaram o desenvolvimento e a
harmonização da legislação trabalhista e melhorias
nas relações de trabalho. Com efeito, a idéia de uma
legislação trabalhista internacional surgiu como resultado das reflexões éticas e econômicas sobre o custo
humano da Revolução Industrial.
As idéias formuladas por aqueles pioneiros foram
originalmente testadas na Associação Internacional
para a Proteção Legal dos Trabalhadores, fundada
em Basiléia, em 1901. Posteriormente, elas se incorporaram à Constituição da Organização Internacional
do Trabalho, adotada pela Conferência de Paz, em
abril de 1919.
A fundação da OIT respondeu a preocupações
de ordem humanitária, política e econômica. Àquela
época, considerava-se cada vez menos aceitável a situação dos trabalhadores, que eram explorados sem
qualquer consideração em relação à sua saúde, sua
vida familiar ou seu progresso profissional e social. O
fundamento humanitário do Organismo está explícito
no Preâmbulo de sua Constituição, no qual se afirma
que “existem condições de trabalho que misturam injustiça, miséria e privações para grande número de
seres humanos”.
Considerava-se, assim, que, se não fosse melhorada a situação dos trabalhadores, cujo número
era crescente no contexto do processo de industrialização, acabariam ocorrendo graves conflitos sociais.
Essa preocupação política é também destacada no
Preâmbulo da Constituição da OIT, segundo o qual o
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descontentamento causado pela injustiça “constitui uma
ameaça para a paz e a harmonia universais”.
A motivação econômica para a criação da entidade derivava da compreensão de que qualquer indústria
ou país que adotasse medidas de reforma social se
encontraria em situação de desvantagem frente a seus
competidores, devido às inevitáveis conseqüências de
tais medidas sobre os custos da produção. Nesse sentido, o Preâmbulo adverte que “se alguma nação não
adotar condições humanas de trabalho, essa omissão
constitui um obstáculo aos esforços de outras nações
que desejem melhorar as condições dos trabalhadores
em seus próprios países”.
Mas os participantes da Conferência de Paz apontaram, além desses, um motivo adicional para a criação
da Organização Internacional do Trabalho, motivo esse
relacionado ao final da Guerra, para cujo esforço tanto
haviam contribuído os trabalhadores, seja nos campos de batalha, seja nas unidades de produção. Essa
noção, muito forte e condensadora dos princípios da
OIT, está plasmada na frase inicial da Constituição do
órgão: “a paz universal e permanente só pode basearse na justiça social”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao longo
de seus noventa anos de existência, a Organização Internacional do Trabalho tem perseguido com pertinácia
seus objetivos estratégicos, assim definidos:
• promover os princípios fundamentais e
direitos no trabalho por meio de um sistema de
supervisão e de aplicação de normas;
• promover melhores oportunidades de
emprego e renda para mulheres e homens em
condições de livre escolha, de não-discriminação e de dignidade;
• aumentar a abrangência e a eficácia da
proteção social, e, finalmente;
fortalecer o tripartismo e o diálogo social.
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Em 1969, por ocasião de seu qüinquagésimo
aniversário, a Organização Internacional do Trabalho
foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Naquela
oportunidade, o Presidente do Comitê do Prêmio Nobel afirmou, em seu discurso, que a OIT era “uma das
raras criações institucionais das quais a raça humana
podia orgulhar-se”.
Aqui no Brasil, onde tem mantido representação desde 1950, a OIT oferece, no contexto de promoção do Trabalho Decente, cooperação técnica aos
programas prioritários e reformas sociais do Governo
brasileiro, incluindo o Programa de Erradicação do
Trabalho Escravo e o Programa Fome Zero. Além disso, a OIT apóia diversos programas governamentais
e não governamentais de erradicação e prevenção do
trabalho infantil, de combate à exploração sexual de
crianças e adolescentes, de promoção de igualdade
de gênero e raça, de redução da pobreza, de geração
de empregos, de fortalecimento do diálogo social e de
proteção social.
Pelo incansável trabalho no fomento da justiça
social, dos direitos humanos e trabalhistas, a Organização Internacional do Trabalho merece nossa calorosa homenagem no transcurso dos noventa anos
de sua criação.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/
PT – SP) – Cumprido o propósito desta sessão especial de homenagem pelo transcurso dos 90 anos de
criação da OIT e nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Aloizio Mercadante. Bloco/
PT – SP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 25
minutos.)
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Quarta-feira 1º 13847

Ata da 63ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 30 de abril de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Mão Santa e
Paulo Paim
(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 19 horas e 54 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 65, de 2009 (nº 270/2009, na Origem), de 22 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 7, de 2009 (nº 4.383/2008, na
Casa de Origem), que institui a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea,
sancionado e transformado na lei nº 11.930, de
22 de abril de 2009; e
– Nº 66, de 2009 (nº 271/2009, na Origem), de 22
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto
de Lei da Câmara nº 28, de 2006 (nº 922/2003,
na Casa de Origem), que denomina “Aeroporto
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Internacional de Macapá/AP – Alberto Alcolumbre” o aeroporto da cidade de Macapá, Estado
do Amapá, sancionado e transformado na Lei nº
11.931, de 22 de abril de 2009.
– Nº 67, de 2009 (nº 285/2009, na Origem), de 30 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 19, de 2008 (nº 7.282/2006, na
Casa de Origem, do Deputado Leandro Vilela),
que inscreve o nome de Antônio de Sampaio, o
Brigadeiro Sampaio, no livro do Heróis da Pátria,
sancionado e transformado na Lei nº 11.932, de
24 de abril de 2009.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados um exemplar de autógrafo de cada um dos
projetos sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu do Presidente da
República, nos termos do art. 52, inciso V, VI e VII, da
Constituição Federal, as seguintes Mensagens:

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13849

13850

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13851

13852

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13853

13854

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13855

13856

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13857

13858

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13859

13860

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13861

13862

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13863

13864

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13865

13866

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13867

13868

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13869

13870

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13871

13872

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13873

13874

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13875

13876

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13877

13878

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13879

13880

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13881

13882

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13883

13884

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13885

13886

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13887

13888

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13889

13890

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13891

13892

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13893

13894

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13895

13896

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13897

13898

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13899

13900

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13901

13902

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13903

13904

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13905

13906

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13907

13908

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13909

13910

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13911

13912

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13913

13914

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13915

13916

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13917

13918

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13919

13920

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13921

13922

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13923

13924

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13925

13926

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13927

13928

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13929

13930

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13931

13932

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13933

13934

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13935

13936

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13937

13938

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13939

13940

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13941

13942

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13943

13944

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13945

13946

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13947

13948

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13949

13950

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13951

13952

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13953

13954

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13955

13956

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13957

13958

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13959

13960

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13961

13962

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13963

13964

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13965

13966

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13967

13968

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13969

13970

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13971

13972

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13973

13974

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13975

13976

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13977

13978

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13979

13980

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13981

13982

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13983

13984

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13985

13986

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13987

13988

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13989

13990

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13991

13992

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13993

13994

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13995

13996

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13997

13998

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

13999

14000

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14001

14002

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14003

14004

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14005

14006

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14007

14008

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14009

14010

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14011

14012

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14013

14014

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14015

14016

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14017

14018

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14019

14020

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14021

14022

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14023

14024

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14025

14026

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14027

14028

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14029

14030

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14031

14032

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14033

14034

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14035

14036

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14037

14038

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14039

14040

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14041

14042

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14043

14044

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14045

14046

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14047

14048

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14049

14050

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14051

14052

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14053

14054

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14055

14056

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14057

14058

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14059

14060

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14061

14062

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14063

14064

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14065

14066

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14067

14068

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14069

14070

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14071

14072

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14073

14074

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14075

14076

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14077

14078

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14079

14080

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
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Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As matérias vão à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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Sobre a mesa, mensagens do Presidente da República que passo a ler.
São lidas as seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da Fazenda que passo a ler.
É lido o seguinte:

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
– Nº 95/2009, de 23 do corrente, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 112,
de 2009, do Senador Arthur Virgílio.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, ofícios do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
OF. nº 340/09/PS-GSE
Brasília, 27 de abril 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 6.867, de 2002 (PLS nº
270/01), o qual “Denomina Aeroporto Internacional de
Rio Branco/AC – Plácido de Castro o Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Estado do Acre”, foi sancionado
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
convertido na Lei nº 11.917, de 9 de abril 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.
OF. nº 342/09/PS-GSE
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 6.905, de 2002 (PLS nº
46/02), o qual “Denomina Ponte João Monteiro Barbosa
Filho a ponte transposta sobre o Rio Tacutu, na
BR–401, Km 133, nos Municípios de Bonfim e Normandia, no Estado de Roraima”, foi sancionado pelo
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República e
convertido na Lei nº 11.919, de 9 de abril 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.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os ofícios lidos vão à publicação e
serão anexados, respectivamente, aos processados
dos Projetos de Lei do Senado nºs 270, de 2001, e
46, de 2002.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 322, DE 2009
Da Comissão de Constituição,Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2004 de autoria do senador
Demostenes Torres, que altera a redação
do inciso I do art. 202 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e dá outras providências.
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
Esta Comissão examina, em caráter terminativo,
o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 88, de 2004, de
autoria do Senador Demóstenes Torres, que altera a
redação do inciso I do art. 202 da Lei n° 10.406, de 10
de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e dá
outras providências.
A proposta, como indica sua ementa, tem por escopo, na forma do art. 1°, alterar a redação do inciso I do
art. 202 do Código Civil, para estipular que a interrupção
da prescrição – que somente poderá ocorrer uma vez –
dar-se-á, na data da propositura da ação judicial, ainda
que perante juiz incompetente, desde que a citação seja
promovida pelo interessado no prazo e na forma da lei
processual. O art. 2°, por seu turno, determina a restauração da vigência do § 1° do art. 219 da Lei n° 5.869, de
11 de janeiro de 1974 – Código de Processo Civil, com
a redação dada pela Lei n° 8.952, de 13 de dezembro
de 1994. Por fim, o art. 3° determina o início da vigência
da Lei em que eventualmente’se convolar o projeto na
data de sua publicação.
Na justificação, afirma-se que, tal como está redigido o inciso I do art. 202 do vigente Código Civil,
pode-se sustentar, com solidez de argumentos, que
o art. 219, § 1°, do Código de Processo Civil, o qual
prevê a retroação dos efeitos da interrupção da pres-
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crição à data da propositura da ação, restou revogado, reanimando-se, de certa forma, a norma inscrita
no art. 172, I, do Código Civil anterior, que havia sido
expungida pelo citado art. 219, § 1°, do Diploma Adjetivo. Consigna-se, em seguida, que essa alteração tem
consequências nefastas de ordem prática, pois uma
ação judicial, após ser proposta, pode levar um mês,
dois meses ou mesmo mais de um ano para que o juiz
aponha o seu despacho ordenador da citação, possibilitando até mesmo uma manobra astuciosa para se ver
concretizada a prescrição pela inércia jurisdicional.
Defende-se, finalmente, ser mais coerente com
nosso sistema jurídico atribuir, à parte interessada, o
poder de provocar a interrupção da prescrição mediante o simples ajuizamento da ação, estabelecendo que,
para o alcance efetivo de tal intento, toma-se imprescindível a citação válida do réu – conforme dispõe o
Código de Processo Civil (CPC).
II – Análise
O PLS n° 88, de 2004 não apresenta vício de
regimentalidade. Com efeito, nos termos do art. 101,
incisos I e II, alínea d, do Regimento Interno desta
Casa, compete à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhe são
submetidos, bem como, no mérito, sobre direito civil e
direito processual.
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por sua vez, são atendidos pela proposição,
tendo em vista que compete privativamente à União
legislar sobre direito civil e direito processual, a teor
do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal (CF), bem como por não ter sido vulnerada cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere no
âmbito das atribuições do Congresso Nacional, sendo
livre a iniciativa parlamentar. Por fim, não se observa
a incompatibilidade entre a proposta e o texto constitucional.
No que concerne à juridicidade, o projeto se
mostra irretocável, porquanto i) o meio eleito para o
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via
edição de lei) é o adequado, ii) a matéria nele vertida
inova no ordenamento jurídico, ao alterar, no particular,
a vigente disciplina do Código Civil, iii) possui o atributo
da generalidade, eis que a alteração atingirá todas as
demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário,
iv) se afigura dotado de plena coercitividade, pois que,
não observada a cláusula modificada, o direito material perderá sua exeqüibilidade, por superveniência de
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prescrição, e v) se revela compatível com os princípios
diretores do sistema de direito pátrio.
Quanto à técnica legislativa, entretanto, observamos a necessidade de se adequar a proposta aos
ditames da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração c consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do ai. 59 Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação dos atos
normativos que menciona”.
Sugerimos, nesse sentido, a alteração da ementa
do projeto, para conferir-lhe – mediante a permuta da
sentença “que instituiu o Código Civil” pela designação “Código Civil”, entre parênteses, após a indicação
da lei modificada, e a indicação do objeto da inovação
pretendida – a precisão, a objetividade e a clareza exigidas pelo rigor da técnica de confecção das leis.
No que concerne ao mérito, revela-se indiscutivelmente auspiciosa a medida legislativa em apreço,
destinada a retificar o momento em que se deve haver
por interrompida a prescrição, em virtude da citação,
nas causas cíveis em geral.
A matéria tem como fonte tanto o direito material, quanto o direito processual. Realmente, de acordo com Humberto Theodoro Júnior (Comentários
ao novo Código Civil. Vol. III, Tomo I, 2003, p. 257),
o fenômeno [prescrição] é de direito material, mas
realiza-se, na espécie, por meio de ato processual.
Daí figurar sua disciplina tanto no direito civil como no
processo civil.
Nos termos da norma encartada no inciso I do
art. 202 do novel Código Civil, a interrupção da prescrição, pela citação, opera-se a partir do despacho do
juiz que, mesmo incompetente, ordenar a citação, diferentemente do que dispunha o vetusto Código Civil,
cujo art. 172, inciso I, fixava o momento da interrupção
no ato de realização da própria citação, litteris:
Art. 172. A prescrição interrompe-se:
I – pela citação pessoal feita ao devedor,
ainda que ordenada por juiz incompetente.
...............................................................
O Código de Processo Civil, de sua parte, estabelecia, por meio do art. 219, § 1°, com a redação
atribuída pela Lei n° 5.925, de 1° de outubro de 1973,
como momento determinante para a interrupção da
prescrição a data em que o juiz ordenava a citação:
Art. 219. ................................................
§ 1° A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a
citação.
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...............................................................
Com a reforma promovida pela Lei n° 8.952, de
13 de dezembro de 1994, entretanto, o dispositivo do
Código de Processo Civil acima transcrito passou a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 219. ................................................
§ 1° A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
...............................................................
Dessa forma, o instante em que se deveria haver por interrompida a prescrição deixou de ser o da
mera prolação do despacho que ordenava a citação,
passando a ser o da propositura da ação – evento que,
segundo o art. 263 do Estatuto Processual, ocorre na
ocasião em que o juiz despacha a inicial, nos locais
onde há somente uma vara, ou simplesmente com a
distribuição, onde há mais de uma vara.
O tratamento outorgado ao tema pela lei processual tinha (uma vez que o Código Civil de 2002
revogou, como mencionado, a regra do art. 219, § 1°
do Código de Processo Civil) a grande vantagem de
proporcionar maior segurança jurídica às partes, ao
contrário da técnica de determinação do momento
da interrupção da prescrição mediante simples despacho. Com efeito, de acordo com esse sistema, a
parte, mesmo propondo a ação antes de consumada
a prescrição, pode se ver prejudicada pela sua superveniente intercorrência, provocada pela imarcescível
demora existente entre o ajuizamento da ação e o
efetivo despacho ordenatório da citação, que pode
variar, entre outros motivos, segundo o grau de assoberbamento do juízo.
O novo Código Civil, entretanto, ao dar nova disciplina à matéria, revogou tacitamente o § 1° do art. 219
do Código de Processo Civil, conforme se depreende
do disposto no seu art. 202, inciso I:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente,
que ordenar a citação, se o interessado a promover
no prazo e na forma da lei processual;
...............................................................
Vê-se, pois, que o momento em que ocorre a
interrupção da prescrição tornou a ser a data do despacho do juiz, com todos os inconvenientes que dessa
estipulação decorrem.
Em vista de tudo quanto exposto, deve-se, realmente, retomar à sistemática introduzida pela Lei
n° 8.952, de 1994, que alterou o Código de Processo
Civil, de modo que a prescrição tenha seu curso inter-
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rompido por ocasião da propositura da ação judicial,
metodologia que menos controvérsia e insegurança
jurídica acarreta. Eis a razão pela qual se afigura irrepreensível a modificação sugerida no projeto de lei
em análise.
Ademais, a expressa previsão, no art. 2° do PLS
n° 88, de 2004, de cláusula repristinatória do § 1° do
art. 219 do Código de Processo Civil tem o mérito de
afastar eventuais dúvidas concernentes ao momento
da interrupção da prescrição.
No particular, impende salientar que o § 3° do
art. 2° da Lei de Introdução ao Código Civil (DecretoLei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942) veda apenas
que a lei revogada se restaure por ter a lei revogadora
perdido a vigência, caso não haja disposição expressa
nesse sentido, motivo pelo qual deve ser tida por lícita
a repristinação expressa – diferentemente da tácita,
não acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 88, de 2004, com a seguinte emenda:
EMENDA N° 1 – CCJ
Dê-se à ementa do PI,S n° 88, de 2004, a seguinte redação:
Altera a redação do inciso I do art. 219
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para modificar a disciplina jurídica
da interrupção da prescrição em decorrência
da citação, e dá outras providências.
Sala da Comissão, 8 de abril de 2009

IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em Reunião Ordinária realizada nesta data, aprova o Projeto de Lei do Senado n° 88, de 2004, com a
Emenda n° 1-CCJ de Relator e a Emenda n° 2-CCJ,
abaixo descrita:
EMENDA N° 2 – CCJ
Suprima-se o art. 2° do PLS n° 88, de 2004,
transformando-se o atual art. 3° em art. 2°.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
(Na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que:)
Altera a redação do inciso 1 do artigo
202 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), para modificar
a disciplina jurídica da interrupção da
prescrição em d e c o r r ê n c i a d a c i t a ç ã o , e o u t r a s providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 202 da Lei n° 10.406,
de janeiro de 2002, do Código Civil passa a ter com
a seguinte redação:
Art. 202..................................................
I – na data da propositura da ação judicial, ainda que perante juiz incompetente,
desde que a citação seja promovida pelo
interessado no prazo e na forma da lei processual. (NR)
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 8 de abril de 2009.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAI, DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR N° 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Mensagem de veto
Vide Decreto nº 2.954, de 29-1-1999
Dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e de veto a consolidação das
leis, conforme determina o Mensagem
Vide Decreto n° 2.954, de 29.01.1999
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para
a consolidação dos atos normativos que
menciona.
....................................................................................
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LEI N° 3.071, DE 1° DE JANEIRO DE 1916
Revogada pela Lei n° 10.406, de 10-1-2002
Código Civil
....................................................................................
CAPÍTULO III
Das causas que interrompem a prescrição
Art. 172. A prescrição interrompe-se:
I – pela citação pessoal feita ao devedor, ainda
que ordenada por juiz incompetente;
....................................................................................
DECRETO-LEI N° 4.657,
DE 4 DE SETEMBRO DE 1942
Vide Decreto-Lei n° 4.707, de 1942
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
....................................................................................
Art. 2° Não se destinando à vigência temporária,
a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
....................................................................................
§ 3° Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a
vigência.
....................................................................................
LEI N° 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Texto compilado
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo,
induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em
mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação
dada pela Lei n° 5.925, de 1°-10-1973.)
§ 1° A interrupção da prescrição retroagirá à
data da propositura da ação.(Redação dada pela Lei
n° 8.952 de 13-12-1942)
....................................................................................
LEI N° 8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Altera dispositivos do Código de Processo Civil sobre o processo de conhecimento e o processo cautelar.
....................................................................................
LEI N° 10.406,
DE 10 DE JANEIRO DE 2002 ÍNDICE
ÍNDICE
Texto compilado
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Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Vide Lei n° 11.698, de 2008
Institui o Código Civil.
Seção III
Das causas que interrompem a prescrição
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente,
que ordenar a citação, se o interessado a promover
no prazo e na forma da lei processual;
....................................................................................
DOCUMENTO(S) ANEXADO(S) NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISF
RELATÓRIO
Relator: Senador João Batista Motta
I – Relatório
Vem a exame desta Comissão, para decisão
terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 88,
de 2004, de autoria do Senador Demóstenes Torres,
que altera a redação do inciso I do art. 202 da Lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e dá outras providências.
A proposta, como indica sua ementa, tem por
escopo, na forma do art. 1°, alterar a redação do inciso I do art. 202 do Código Civil, para estipular que
a interrupção da prescrição – que somente poderá
ocorrer uma vez – dar-se-á, na data da propositura
da ação judicial, ainda que perante juiz incompetente, desde que a citação seja promovida pelo interessado no prazo e na forma da lei processual. O art. 2°,
por seu turno, determina a restauração da vigência
do § 1° do art. 219 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1974 – Código de Processo Civil, com a redação
dada pela Lei n° 8.952, de 13 de dezembro de 1994.
Por fim, o art. 3° determina o início da vigência da Leí
em que eventualmente se convolar o projeto na data
de sua publicação.
Na justificação, afirma-se que, tal como está redigido o inciso I do art. 202 do vigente Código Civil,
pode-se sustentar, com solidez de argumentos, que
o art. 219,§ 1º, do Código de Processo Civil, o qual
prevê a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, restou revogado, reanimando-se, de certa forma, a norma inscrita
no art. 172, I, do Código Civil anterior, que havia sido
expungida pelo citado art. 219, § 1°, do Diploma Adjetivo. Consigna-se, em seguida, que essa alteração tem
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conseqüências nefastas de ordem prática, pois uma
ação judicial, após ser proposta, pode levar um mês,
dois meses ou mesmo mais de um ano para que o juiz
aponha o seu despacho ordenador da citação, possibilitando até mesmo uma manobra astuciosa para se ver
concretizada a prescrição pela inércia jurisdicional.
Defende-se, finalmente, ser mais coerente com
nosso sistema jurídico atribuir, à parte interessada, o
poder de provocar a interrupção da prescrição mediante o simples ajuizamento da ação, estabelecendo que,
para o alcance efetivo de tal intento, to��������������
rn������������
a-se imprescindível a citação válida do réu – conforme dispõe o
Código de Processo Civil (CPC).
II – Análise
O PLS n° 88, de 2004 não apresenta vício de
regimentalidade. Com efeito, nos termos do art. 101,
incisos I e II, alínea d, do Regimento Interno desta
Casa, compete à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade dos temas que lhe são
submetidos, bem como, no mérito, sobre direito civil e
direito processual.
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por sua vez, são atendidos pela proposição,
tendo em vista que compete privativamente à União
legislar sobre direito civil e direito processual, a teor
do disposto no art. 22, inciso I, da Constituição Federal (CF), bem como por não ter sido vulnerada cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere no
âmbito das atribuições do Congresso Nacional, sendo
livre a iniciativa parlamentar. Por fim, não se observa
a incompatibilidade entre a proposta e o texto constitucional.
No que concerne à juridicidade, o projeto se
mostra irretocável, porquanto i) o meio eleito para o
alcance dos objetivos pretendidos (normatização via
edição de lei) é o adequado, ii) a matéria nele vertida
inova no ordenamento jurídico, ao alterar, no particular,
a vigente disciplina do Código Civil, iii) possui o atributo
da generalidade, eis que a alteração atingirá todas as
demandas submetidas à apreciação do Poder Judiciário,
iv) se afigura dotado de plena coercitividade, pois que,
não observada a cláusula modificada, o direito material perderá sua exeqüibilidade, por superveniência de
prescrição, e v) se revela compatível com os princípios
diretores do sistema de direito pátrio.
Quanto à técnica legislativa, entretanto, observamos a necessidade de se adequar a proposta aos
ditames da Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro
de 1998, que “dispõe sobre a elaboração, a redação,
a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição
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Federal, e estabelece normas para a consolidação dos
atos normativos que menciona”.
Sugerimos, nesse sentido, a alteração da ementa
do projeto, para conferir-lhe – mediante a permuta da
sentença “que instituiu o Código Civil” pela designação “Código Civil”, entre parênteses, após a indicação
da lei modificada, e a indicação do objeto da inovação
pretendida – a precisão, a objetividade e a clareza exigidas pelo rigor da técnica de confecção das leis.
No que concerne ao mérito, revela-se indiscutivelmente auspiciosa a medida legislativa em apreço,
destinada a retificar o momento em que se deve haver
por interrompida a prescrição, em virtude da citação,
nas causas cíveis em geral.
A matéria tem como fonte tanto o direito material, quanto o direito processual. Realmente, de acordo com Humberto Theodoro Júnior (Comentários
ao novo Código Civil. Vol. III, Tomo I, 2003, p. 257),
o fenômeno [prescrição] é de direito material, mas
realiza-se, na espécie, por meio de ato processual.
Daí figurar sua disciplina tanto no direito civil como no
processo civil.
Nos termos da norma encartada no inciso I do
art. 202 do novel Código Civil, a interrupção da prescrição, pela citação, opera-se a partir do despacho do
juiz que, mesmo incompetente, ordenar a citação, diferentemente do que dispunha o vetusto Código Civil,
cujo art. 172, inciso I, fixava o momento da interrupção
no ato de realização da própria citação, litteris:
Art. 172. A prescrição interrompe-se:
I – pela citação pessoal feita ao devedor,
ainda que ordenada por juiz incompetente.
...............................................................
O Código de Processo Civil, de sua parte, estabelecia, por meio do art. 219, § 1º, com a redação
atribuída pela Lei nº 5.925, de 1º de outubro de 1973,
como momento determinante para a interrupção da
prescrição a data em que o juiz ordenava a citação:
Art. 219 .................................................
§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a
citação.
...............................................................
Com a reforma promovida pela Lei nº 8.952, de
13 de dezembro de 1994, entretanto, o dispositivo do
Código de Processo Civil acima transcrito passou a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 219 .................................................
§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.
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...............................................................
Dessa forma, o instante em que se deveria haver por interrompida a prescrição deixou de ser o da
mera prolação do despacho que ordenava a citação,
passando a ser o da propositura da ação – evento que,
segundo o art. 263 do Estatuto Processual, ocorre na
ocasião em que o juiz despacha a inicial, nos locais
onde há somente uma vara, ou simplesmente com a
distribuição, onde há mais de uma vara.
O tratamento outorgado ao tema pela lei processual tinha (uma vez que o Código Civil de 2002 revogou, como mencionado, a regra do art. 219, § 1º do
Código de Processo Civil) a grande vantagem de
proporcionar maior segurança jurídica às partes,
ao contrário da técnica de determinação do momento da interrupção da prescrição mediante simples
despacho. Com efeito, de acordo com esse sistema, a par te, mesmo propondo a ação antes de
consumada a prescrição, pode se ver prejudicada pela
sua superveniente intercorrência, provocada pela
imarcescível demora existente entre o ajuizamento da ação e o efetivo despacho ordenatório
da citação, que pode variar, entre outros motivos,
segundo o grau de assoberbamento do juízo.
O novo Código Civil, entretanto, ao dar nova disciplina à matéria, revogou tacitamente o § 1º do art. 219
do Código de Processo Civil, conforme se depreende
do disposto no seu art. 202, inciso I:
Art. 202. A interrupção da prescrição, que
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I – por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma
da lei processual;
...............................................................
Vê-se, pois, que o momento em que ocorre a
interrupção da prescrição tornou a ser a data do despacho do juiz, com todos os inconvenientes que dessa
estipulação decorrem.
Em vista de tudo quanto exposto, deve-se, realmente, retornar à sistemática introduzida pela Lei
nº 8.952, de 1994, que alterou o Código de Processo
Civil, de modo que a prescrição tenha seu curso interrompido por ocasião da propositura da ação judicial,
metodologia que menos controvérsia e insegurança
jurídica acarreta. Eis a razão pela qual se afigura irrepreensível a modificação sugerida no projeto de lei
em análise.
Ademais, a expressa previsão, no art. 2º do PLS
nº 88, de 2004, de cláusula repristinatória do § 1º do
art. 219 do Código de Processo Civil tem o mérito de
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afastar eventuais dúvidas concernentes ao momento
da interrupção da prescrição.
No particular, impende salientar que o § 3º do art.
2º da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei nº
4.657, de 4 de setembro de 1942) veda apenas que a
lei revogada se restaure por ter a lei revogadora perdido
a vigência, caso não haja disposição expressa nesse sentido, motivo pelo qual deve ser tida por lícita a
repristinação expressa – diferentemente da tácita, não
acolhida pelo ordenamento jurídico pátrio.
III – Voto
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2004, com a seguinte emenda:
EMENDA N° 1 – CCJ
Dê-se à ementa do PLS nº 88, de 2004, a seguinte redação:
Altera a redação do inciso I do art. 219
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), para modificar a disciplina
jurídica da interrupção da prescrição em
decorrência da citação, e dá outras providências.
Sala da Comissão,
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PARECER Nº 323, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.354, de 2008, que versa
sobre pedido de informações ao Ministro
de Estado do Esporte acerca dos recursos provenientes dos benefícios fiscais
angariados com base na Lei de Incentivo
ao Esporte e dos recursos repassados ao
Comitê Olímpico Brasileiro (COB) nos últimos oito anos.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
De autoria do Senador Álvaro Dias, o Requerimento nº 1.354, de 2008, é dirigido ao Ministro de Estado do Esporte, e visa obter informações acerca dos
recursos repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro
(COB), sobre a destinação detalhada desses recursos
nos últimos oito anos, bem como a respeito da origem
e da aplicação daqueles destinados ao esporte como
resultado da Lei de Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438,
de 29 de dezembro de 2006).
As indagações se destinam a orientar os procedimentos legislativos e fiscalizadores do Senado Federal no encaminhamento das discussões referentes
ao desporto olímpico.
II – Análise

Ofício nº 60/09 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de abril de 2009
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2°, do
Regimento interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data,
esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela
aprovação, com as Emendas n° 1 – CCJ e n° 2 CCJ,
do Projeto de Lei do Senado n° 88, de 2004, que “Altera a redação do inciso I do artigo 202 da Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e
dá outras providências. (Dispõe sobre a interrupção da
prescrição em decorrência da citação, com efeitos antecipados ao momento da propositura da ação judicial)”,
de autoria do Senador Demóstenes Torres.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Sendor Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

Os requerimentos de informações são regidos
pelo art. 50, 2º, da Constituição da República, pela
Lei Complementar nº 105, de 2001, no que se refere
a sigilo bancário, pelos arts. 90, incisos X e XI, e 216,
ambos do Regimento Interno do Senado Federal, e
pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Nos termos do que dispõe o art. 216, inciso III,
do Regimento Interno do Senado Federal, compete à
Mesa decidir sobre tais requerimentos.
As questões submetidas ao Ministro de Estado
do Esporte estão em consonância com todos os diplomas legais que orientam a espécie.
Não há afronta aos impedimentos resumidos no
inciso I do art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001: pedido
de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo ou sobre propósito da
autoridade a quem é dirigido. Muito menos são abordadas questões de sigilo de qualquer natureza.
No entanto, acompanhamos o entendimento do
Senador Magno Malta, em parecer anterior proferido
sobre a presente iniciativa, de que:
em vista do recebimento, pelo Senado
Federal, em 29 de agosto de 2008, do Oficio
nº 135, de 2008, do Ministro de Estado do Es-
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porte, que encaminha informações referentes
à destinação e aplicação dos recursos provenientes dos benefícios fiscais angariados com
base na Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de
2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), por força da
aprovação do Requerimento nº 759, de 2008,
julgamos ser desnecessária nova solicitação
no mesmo sentido.
III – Voto
Não havendo óbices de outra natureza, o voto
é pelo encaminhamento das questões suscitadas ao
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Esporte,
com exceção do item 3.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 324, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.375, de 2008, relativo a
pedido de informações ao Ministério das
Comunicações.
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
Vem à Mesa do Senado Federal o Requerimento
nº 1.375, de 2008, de autoria do Senado Mário Couto,
dirigido ao Ministério das Comunicações.
O expediente tem como objetivo obter informações sobre os motivos da demora na instalação do
serviço de telefonia móvel no Município de Anapu, Estado do Pará. Indaga ainda o autor acerca de possível
irregularidade na contratação da empresa Vivo para a
exploração desse serviço.
Em sua justificação, o requerente esclarece que
a telefonia fixa é o único serviço de telecomunicações
disponível na cidade de Anapu. Entretanto, segundo
informa, seu funcionamento é precário. Alega também
que a empresa Vivo é detentora de outorga para exploração de telefonia móvel na região sem que, contudo,
tenha dado início à efetiva prestação do serviço.
II – Análise
Os requerimentos de informação dirigidos a ministros de Estado e a titulares de órgãos diretamente vinculados à Presidência da República encontram
amparo constitucional no art. 50, § 2º, da Lei Maior. O
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exame e a tramitação desses expedientes nesta Casa
Legislativa, por sua vez, são disciplinados nos arts. 216
e 217 do Regimento Interno do Senado Federal e pelo
Ato da Mesa nº 1, de 2001.
O documento em tela atém-se aos ditames constitucionais e regimentais atinentes à matéria. As informações solicitadas conformam-se ao disposto no art.
216, inciso I, do RISF, vez que se inserem na competência fiscalizadora do Senado Federal.
Não contém a proposição pedido de providência,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação de caráter especulativo ou sobre propósito da autoridade a
que é dirigida, condutas vedadas pelo art. 216, inciso
II, do RISF, combinado com o art. 2º, inciso I, do Ato
da Mesa nº 1, de 2001.
Ademais, verifica-se que o requerimento é dirigido ao órgão competente, nos termos do art. 1º, §
1º, do Ato da Mesa nº 1, de 2001. Incumbe à Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), autarquia
vinculada ao Ministério das Comunicações, expedir
atos de outorga para a prestação de serviços de telecomunicações e fiscalizar sua execução, consoante
as competências que lhe são atribuídas pelo art. 18
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.
Entretanto, obser��������������������������������
va������������������������������
-se que o expediente é dirigido ao Ministério das Comunicações e não a seu titular, conforme preceitua o art. 50, § 2º da Constituição
Federal. Por essa razão, mostra-se pertinente ajustar
a designação do destinatário, mediante a alteração
redacional que apresentamos.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 1.375, de 2008, com a seguinte redação:
Fundamentado no que preceitua o § 2º do art.
50 da Constituição Federal, combinado com os arts.
216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal,
apresento Requerimento de Informações ao Ministro
de Estado das Comunicações para que informe sobre
quais os motivos da demora na implantação do serviço
de telefonia móvel no Município de Anapu, Estado do
Pará e se há irregularidade na contratação da empresa
Vivo para execução de aludido serviço.
Sala de Reuniões,
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conclusão de que o escopo do requerimento deve
ser ampliado para abranger os citados arts. 38 e 39.
Convém, outrossim, precisar melhor a menção que
se faz aos dirigentes e à localização das entidades,
explicitando a referência aos nomes dos dirigentes e
à sede de cada entidade.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos favoravelmente à
aprovação do Requerimento nº 1.487, de 2008, com
a seguinte emenda:
PARECER Nº 325, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.487, de 2008, que requer
ao Ministro do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome o envio de lista das entidades que se enquadravam nas disposições
do art. 37 da Medida Provisória nº 446, de
2008, informando sua localização, principais dirigentes e o tipo de pendência que
apresentavam.
Relator: Senador Gerson Camata

EMENDA Nº 1 – MESA
Dê-se ao item 1 do Requerimento nº 1.487, de
2008, a seguinte redação:
“1) Lista das entidades que se enquadravam nas disposições dos arts. 37 a 39 da
Medida Provisória nº 446, de 2008, informando o endereço da sede de cada uma delas, os
nomes de seus principais dirigentes e o tipo
de pendência que apresentavam.”
Sala de Reuniões,

I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o
Requerimento nº 1.487, de 2008, de autoria do Senador Raimundo Colombo, cujo objeto é relatado na
epígrafe.
A justificação da proposição remete à renovação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) em favor de instituições que,
de alguma forma, pudessem estar inadimplentes em
suas obrigações e não preenchessem os requisitos
legais para o gozo de isenções tributárias às quais a
certificação dá direito. Nesse sentido, o objeto do requerimento é a remessa de lista das entidades que se
enquadravam nas disposições. do art. 37 da Medida
Provisória nº 446, de 2008.
II – Análise
O requerimento proposto está em conformidade com os dispositivos constitucionais e regimentais
pertinentes à matéria. Da mesma forma, atende aos
requisitos do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Contudo, deve-se dizer que as hipóteses previstas nos arts. 38 Medida Provisória nº 446, de 2008,
são praticamente equivalentes ao disposto em seu
art. 37, para o efeito de renovação ou concessão originária do Cebas, pois a diferença entre as situações
previstas nesses dispositivos é meramente de fase
do processo administrativo na qual se encontravam
as entidades. Nesse sentido, parece inescapável a

PARECER Nº 326, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.493, de 2008, relativo a
pedido de informações ao Ministro de Estado da Previdência Social.
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
O Senador Mário Couto, com base no art. 50, § 2º,
da Constituição Federal, combinado com os arts. 215,
inciso I, alínea “a”, 216 e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), solicita as seguintes informações ao Ministro de Estado da Previdência Social:
a) o real montante da dívida ativa e administrativa
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;
b) a relação dos principais devedores do INSS;
c) quais os procedimentos judiciais e administrativos adotados pelos órgãos competentes do Governo
para a cobrança da dívida do INSS.
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Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216, I, do RISF, que regulamenta o pedido
de informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, no âmbito desta Casa, determina que
eles “serão admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou
atinente a sua competência fiscalizadora”.
O conhecimento da magnitude atual da dívida
previdenciária, de seus principais devedores e das
medidas judiciais e administrativas efetuadas para receber esses créditos justifica-se com base na função
fiscalizadora do Congresso Nacional, estabelecida no
art. 49, inciso X, da Constituição Federal.
Ressalte-se, que o pedido de informações tem
origem em relatório de auditoria do Tribunal de Contas
da União (TCU), realizada em 2006, onde se estimou
que a sonegação, no âmbito do INSS, situava-se em
torno de 30% da receita e verificou-se que a dívida
crescia 24% ao ano, enquanto a recuperação de crédito, apenas 0,58%.
A auditoria constatou ainda que a baixa recuperação dos créditos do INSS, inscritos em dívida ativa,
decorria de insuficiente estrutura administrativa para
fazer face à eficiente e eficaz cobrança judicial dos
grandes devedores, que concentram a parte majoritária da dívida previdenciária.
Nesse contexto, as informações solicitadas têm
respaldo na necessidade de conhecer a atual situação da matéria, vis-à-vis as constatações do TCU,
já que a dívida previdenciária representa débito com
toda a população brasileira que tem direito à Seguridade Social.
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar nº 105, de 2001.
Portanto, o Requerimento nº 1.493, de 2008,
enquadra-se nos dispositivos regimentais pertinentes, bem como nos requisitos de admissibilidade dos
requerimentos de informações de que trata o Ato da
Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a decisão
em caráter terminativo.
III – Voto
À luz do exposto, o voto é pela aprovação do Requerimento nº 1.493, de 2008.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 327, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.561, de 2008, que solicita
ao Ministro de Estado do Desenvolvimento
Agrário informações acerca dos Assentamentos Porto Luiz I e Porto Luiz II, no Município de Acrelândia, Estado do Acre.
Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
O Senador Geraldo Mesquita Júnior, nos termos
do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento
nº 1.561, de 2008, solicitando ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento Agrário as seguintes informações
acerca dos Assentamentos Porto Luiz I e Porto Luiz II,
no Município de Acrelândia, Estado do Acre:
1) O Incra desapropriou alguma área
próxima ao Município de Acrelândia para os
projetos de Porto Luiz I e Porto Luiz II? Quais
foram essas áreas?
2) Quem eram os proprietários?
3) Quais os números dos processos?
4) As áreas encontram-se ou já estiveram sub judice?
5) Os assentamentos já foram concretizados?
6) Quando foram concretizados os assentamentos?
7) O Incra depositou dinheiro na conta do
Sr. Antônio Miguel batista? Qual o motivo do
depósito? Qual a quantia depositada?
8) Existem outros depósitos bancários
referentes a esses assentamentos? Quais?
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O autor justifica a proposição com base em
informações que as áreas referentes aos projetos
em tela encontram-se sub judice, ou seja, os assentamentos ainda não se constituíram formal e
legalmente. Não obstante, existem depósitos bancários efetuados pelo Incra em contas correntes de
pessoas físicas, que sequer são representantes de
associações de produtores rurais. Ademais, o banco de dados do Incra informa que os projetos estão
assentados, inclusive com indicação do número de
famílias beneficiadas.
Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, no âmbito desta Casa, assim reza:
Art. 216 Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
...............................................................
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Requerimento nº 1.561, de 2008, se enquadra no dispositivo
acima citado, bem como nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos de informações de que trata
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a
decisão em caráter terminativo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 1.561 de 2008.
Sala de Reuniões,
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PARECER Nº 328, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.577, de 2008, que solicita informações ao Ministro de Estado do
Meio Ambiente.
Relator: Senadora Patrícia Saboya
I – Relatório
O Senador Expedito Júnior, nos termos do art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 1.577, de 2008, solicitando
informações ao Ministro de Estado do Meio Ambiente
sobre as medidas adotadas para a apuração da responsabilidade de servidores do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, em relação a denúncias de suposta conivência
com a exploração ilegal de madeira nas terras indígenas Sete de Setembro e Roosevelt, em Rondônia.
Em anexo, o nobre autor da matéria incluiu reportagem da Revista Veja edição de 19 de agosto de
2005, subsidiando o requerimento.
Nos termos do art. 216, III,do Regimento Interno
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição
foi despachada à Mesa para decisão.
II – Voto
Considerando que o Requerimento nº 1.577, de
2008, enquadra-se dentre as competências fiscalizadoras do Congresso Nacional dispostas no art. 49, X,
da Constituição Federal, bem como nos dispositivos
regimentais contidos no art. 216 e nos requisitos de
admissibilidade dos requerimentos de informação de
que trata o Ato da Mesa nº 1, de 2001, opinamos pela
sua admissibilidade.
Sala de Reuniões.
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PARECER Nº 329, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 1.633, de 2008, que solicita ao Ministro de Estado da Fazenda informações acerca da aquisição de participações em instituições financeiras feitas
pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
O Senador Raimundo Colombo, nos termos do
disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento nº 1.633, de 2009, solicitando ao Ministro
de Estado da Fazenda as seguintes informações:
a) lista das instituições financeiras em
que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal adquiriram participação, com base
no disposto no art. 2º da Medida Provisória nº
443, de 2008 (convertida na Lei nº 11.908, de
2009), desde sua edição;
b) lista das empresas de consultoria contratadas para fazer a avaliação das instituições
financeiras adquiridas, indicando o trabalho
realizado, o valor pago e os nomes de seus
sócios e diretores; e
c) lista das subsidiárias constituídas com
base na autorização concedida pela Medida
Provisória nº 443, de 2008.
Em sua justificação, o autor da proposição ressalta
que o caráter público das duas instituições financeiras,
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e o grau
de liberdade a elas concedido pela Medida Provisória
nº 443, de 2008, convertida na Lei nº 11.908, de 3 de
março de 2009, reforça a necessidade de o Senado
Federal, no exercício de suas competências constitucionais de fiscalizador dos atos do Poder Executivo,
tomar conhecimento das ações por elas adotadas na
execução das autorizações em tela.
Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216, I, do RISF, que regulamenta o pedido
de informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, no âmbito desta Casa, determina que
eles “serão admissíveis para esclarecimento de qualquer assunto submetido à apreciação do Senado ou
atinente a sua competência fiscalizadora”.
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Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar nº 105, de 2001.
Portanto, o Requerimento nº 1.633, de 2008,
enquadra-se no dispositivo acima citado, bem como
nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos
de informações de que trata o Ato da Mesa nº 1, de
2001, cabendo a esta Mesa a decisão em caráter terminativo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 1.633, de 2008.
Sala de Reuniões,

PARECER N° 330, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 53, de 2009, que requer,
nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215,
I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal, informações ao Ministro de
Estado da Fazenda sobre o número total
de vice-presidências do Banco do Brasil,
suas funções, o custo anual de cada uma
(com a remuneração do cargo) e o ocupante atual.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
O Requerimento nº 53, de 2009, de autoria do
ilustre Senador Raimundo Colombo, fundamentado no
art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos arts. 215, I,
a, 216 e 217 do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), demanda o encaminhamento de pedido de informações ao Ministro de Estado da Fazenda.
As informações solicitadas dizem respeito ao
Banco do Brasil. Indaga-se o número total de vicepresidências da instituição, suas funções, o custo anual
de cada uma – inclusive com a remuneração de seu
titular – e os seus ocupantes atuais.
II – Análise
O encaminhamento de pedidos de informação a
Ministros de Estado e demais autoridades diretamen-
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te subordinadas à Presidência da República é competência atribuída à Mesa do Senado Federal pelo §
2º do art. 50 da Constituição Federal. Essa atribuição
corresponde a uma materialização da função institucional do Parlamento de promover a fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo, inscrita no art.
49, X, da Lei Maior. A regulamentação dos requerimentos de informações é promovida pelos arts. 216 e
217 do Regimento Interno do Senado Federal e pelo
Ato da Mesa nº 1, de 2001.
A apresentação de requerimento de informação
é franqueada a qualquer Senador ou Comissão, nos
termos do art. 1º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
O art. 216, inciso I, do RISF e o art. 1º do Ato da
Mesa nº 1, de 2001, estabelecem, como condição para
admissibilidade de requerimentos de informação, sua
pertinência com assunto submetido à apreciação do
Senado ou atinente a sua competência fiscalizadora.
O requerimento em exame atende essa condição, uma
vez que diz respeito ao controle da atuação do Poder
Executivo, por meio do Banco do Brasil, uma das mais
importantes entidades da administração indireta.
O Requerimento nº 53, de 2009, não contém pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou
interrogação de caráter especulativo sobre propósito
da autoridade a quem é dirigido, atendendo, assim, o
requisito firmado no inciso II do art. 216 do RISF e no
inciso II do art. 2º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Finalmente, o endereçamento do requerimento
ao Ministro de Estado da Fazenda mostra-se correto,
tendo em vista que o Banco do Brasil encontra-se sujeito à supervisão de sua Pasta.
III – Voto
Frente ao exposto, deliberamos pela aprovação
do Requerimento nº 53, de 2009.
Sala de Reuniões,

PARECER N° 331, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento n° 54, de 2009, que requer,
nos termos do art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215,
I, a, 216 e 217 do Regimento Interno do
Senado Federal, informações ao Ministro
de Estado da Fazenda acerca do processo
administrativo que fundamentou a cessão
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da servidora Maria Lúcia Fatorelli Carneiro
ao Governo do Equador.
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
Trata-se de examinar o Requerimento nº 54, de
2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, para
que seja encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da
Fazenda pedido de informações acerca do processo administrativo que fundamentou a cessão da servidora Maria Lúcia Fatorelli Carneiro ao Governo do Equador.
O autor do requerimento solicita àquela autoridade
do Poder Executivo informações, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios, assim resumidas:
1. A cópia do processo administrativo
que fundamentou a cessão da servidora Maria
Lúcia Fatorelli Carneiro, conforme despacho
publicado no Diário Oficial da União de 8 de
abril de 2008.
2. Os pareceres jurídicos que embasaram a cessão.
3. A atual situação da servidora.
O requerente justifica seu pedido de informações
com a consideração de que a situação atinente à cessão da referida servidora ao Governo do Equador é
totalmente extravagante e parece exceder os limites
do Regime Jurídico Único.
II – Análise
Não há dúvida de que o requerimento atende ao
disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal e nos
arts. 215, I, a, e 216, inciso III, do Regimento Interno
do Senado Federal (RISF), bem como às normas de
admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1,
de 2001, que tratam do pedido de informações a autoridades do Poder Executivo.
O requerimento inclui também pedido de remessa
de documento, que se equipara ao de pedido de informações, de acordo com o art. 217 do RISF, estando, nesse
aspecto, também respaldado pela norma regimental.
De outro lado, não cabe à Mesa do Senado Federal
opinar sobre a legalidade da cessão da servidora, verificando se esse ato administrativo foi feito ao abrigo da
legislação pertinente, em especial, da Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos civis da União, das autarquias e
das fundações públicas federais, a qual foi mencionada
pelo autor do requerimento na sua justificação.
O esclarecimento quanto à legalidade do ato de
cessão da servidora deverá ser feito pela autoridade
requerida, nos termos expressos do requerimento que
lhe for encaminhado.
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Por fim, concluímos que a proposição está conforme aos dispositivos constitucionais e regimentais que
disciplinam os pedidos de informações a autoridades do
Poder Executivo. De igual modo, atende aos requisitos
de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de
2001, porque se dirige à autoridade ministerial competente, refere-se a matéria submetida à apreciação do
Senado Federal no âmbito de sua competência fiscalizadora – inscrita no art. 49, inciso X, da Constituição
Federal – e não contém matéria cujo exame seja vedado
pela Constituição Federal ou outro diploma legal.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Requerimento nº 54, de 2009.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 332, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 55, de 2009, que solicita
ao Ministro de Estado da Fazenda informações acerca das agências do Banco do
Brasil no exterior.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
O Senador Raimundo Colombo, nos termos do
disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento nº 55, de 2009, solicitando ao Ministro de
Estado da Fazenda as seguintes informações sobre as
agências do Banco do Brasil no exterior, acompanhadas
dos respectivos documentos comprobatórios:
a) número de agências;
b) localização;
c) data de abertura;
d) número de empregados por unidade;
e) custo operacional por unidade;
f) remuneração dos gerentes; e
g) nome dos atuais responsáveis por cada agência.
O autor justifica a proposição com base em notícias chegadas a seu Gabinete informando sobre exageros ocorridos na gestão administrativa do Banco do
Brasil. Ainda segundo o autor, a proposição em tela tem
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por objetivo obter informações sobre a questão para
embasar ação legislativa que pretende adotar.
Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Análise
O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, no âmbito desta Casa, assim reza:
Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
...............................................................
Não foi formulada qualquer questão que envolva
informações de caráter sigiloso, de acordo com a Lei
Complementar nº 105, de 2001. Portanto, o Requerimento nº 55, de 2009, enquadra-se no dispositivo
acima citado, bem como nos requisitos de admissibilidade dos requerimentos de informações de que trata
o Ato da Mesa nº 1, de 2001, cabendo a esta Mesa a
decisão em caráter terminativo.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, manifesto-me pela
aprovação do Requerimento nº 55, de 2009.
Sala de Reuniões,

PARECER Nº 333, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 100, de 2009, que solicita
informações ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, e comércio Exterior acerca da venda da carteira de financiamentos da linha FINAME/BNDES do Banco
Bamerindus para o Banco HSBC e sobre a
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Relator: Senador João Vicente Claudino

Nos termos do art. 216, III, do RISF e do art. 3º
do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.

I – Relatório

II – Análise

O Senador Alvaro Dias, nos termos do disposto
no art. 50, §2º, da Constituição Federal, combinado
com os arts. 215, I, e 216 do Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), apresentou o Requerimento
nº 100, de 2009, no qual solicita, ao Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as
seguintes informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) relativas à venda
da carteira de financiamentos da linha Finame/BNDES
do Banco Bamerindus do Brasil S.A. ao Banco HSBC
do Brasil S.A. e sobre a carteira de financiamentos da
mesma linha de crédito do Banco Santos:
1. Qual o valor do saldo devedor total dos contratos não encerrados, isto é, com parcelas pendentes, da
carteira de financiamentos da linha Finame/BNDES do
Banco Bamerindus quando da intervenção pelo Banco
Central do Brasil, ou seja, em 26 de março de 1997, e
na data da cessão ao HSBC?
2. Quais os valores por contrato e do saldo devedor em 26 de março de 1997 e em 9 de fevereiro de
2007, data da cessão ao HSBC?
3. Quais os critérios de valoração da carteira de
crédito por ocasião da cessão ao HSBC? Quais os
índices utilizados para a atualização da carteira de
contratos do Banco Bamerindus e para a atualização
do montante repassado pelo HSBC ao BNDES? Se os
índices utilizados são diferentes, quais as razões?
4. Por que o BNDES não efetuou licitação para a
cessão da carteira de crédito ao HSBC?
5. Qual o valor do saldo devedor total dos contratos não encenados, isto é, com parcelas pendentes, da
carteira de financiamentos do Banco Santos quando
da intervenção pelo Banco Central do Brasil? Houve
cessão dessa carteira a algum outro banco? Houve licitação? Quais os controles adotados pelo BNDES para
acompanhar os saldos devedores dos contratos?
O autor justifica a proposição afirmando que a carteira de empréstimos da linha Finame/BNDES dos bancos privados envolve recursos públicos da União e que
as empresas públicas têm o dever de manterem sob sua
guarda dados, registros e documentação das operações
que realizam. Acrescenta, também, que as informações
solicitadas cobrem período anterior à cessão das carteiras e que, em razão de intervenção do Banco Central do
Brasil, todos os contratos retomaram ao BNDES.
O autor lembra, ainda, que o exercício das competências constitucionais do Poder Legislativo inclui a
fiscalização desse tipo de operações de crédito.

O art. 216 do RISF, que regulamenta o pedido de
informações, previsto no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, no âmbito desta Casa, assim dispõe:

carteira de financiamentos da mesma linha
de crédito do Banco Santos.

Art. 216. Os requerimentos de informações estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento
de qualquer assunto submetido à apreciação
do Senado ou atinente a sua competência
fiscalizadora;
II – não poderão conter pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósito da autoridade a
quem se dirija;
III – lidos na Hora do Expediente, serão
despachados à Mesa para decisão;
...............................................................
As questões formuladas, porém, envolvem informações de caráter sigiloso, de acordo com o art. 1º da
Lei Complementar nº 105, de 2001, verbis:
Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1º São considerados instituições financeiras, para efeitos desta lei Complementar:
I – os bancos de qualquer espécie;
...............................................................
O art. 4º da mesma lei complementar garante ao
Poder Legislativo Federal acesso a tais informações,
desde que as solicitações nesse sentido sejam previamente aprovadas pelos plenários das respectivas
Casas Legislativas, verbis:
Art. 4º O Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, nas áreas de
suas atribuições, e as instituições financeiras
fornecerão ao Poder Legislativo Federal as
informações e os documentos sigilosos que,
fundamentadamente, se fizerem necessários
ao exercício de suas respectivas competências
constitucionais e legais.
...............................................................
§ 2º As solicitações de que trata este artigo deverão ser previamente aprovadas pelo
Plenário da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, ou do plenário de suas respectivas
comissões parlamentares de inquérito.
Os procedimentos para a tramitação dessas solicitações no âmbito do Senado Federal estão estabe-
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lecidos no Ato da Mesa nº 1, de 2001, que em seus
arts. 8º, 9º e 10, assim determina:
Art. 8º Quando abranger informação sigilosa referente a operações ativas e passivas e
serviços prestados pelas instituições financeiras de que trata o art. 1º da Lei Complementar
nº 105, de janeiro de 2001, o requerimento deverá ser fundamentado, esclarecendo o vínculo
entre a informação solicitada e a matéria sob
apreciação pelo Senado Federal ou atinente
à competência fiscalizadora da Casa.
...............................................................
Art. 9º Lido no Período do Expediente, o
requerimento será despachado à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, para
apresentar o seu parecer quanto à constitucionalidade, juridicidade, mérito e pertinência dos
fundamentos da solicitação, no prazo máximo
de duas reuniões ordinárias da Comissão.
...............................................................
Art. 10. O requerimento será incluído em
Ordem do Dia para deliberação do Plenário do
Senado Federal, respeitado o interstício de que
trata o art. 280 do Regimento Interno.
§ 1º Para a aprovação do requerimento
em Plenário é necessária a maioria dos votos,
presente a maioria absoluta dos senadores.
§ 2º Aprovado o requerimento, serão
solicitadas as informações à autoridade ou
à instituição financeira competente, ficando
interrompida a tramitação da matéria que se
pretende esclarecer.
Portanto, o Requerimento nº 100, de 2009, não
pode ser objeto de deliberação desta Mesa, devendo
ser encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ), para emissão de parecer e posterior
encaminhamento ao Plenário do Senado Federal.
III – Voto
Pelas razões acima expostas, opinamos pelo encaminhamento do Requerimento nº 100, de 2009, à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ),
nos termos do art. 9º do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Sala de Reuniões,
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PARECER Nº 334, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 131 de 2009
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
O Requerimento nº 131, de 2009, de autoria do
Senador Arthur Virgílio, com fundamento no artigo 50,
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o artigo
216, inciso I, do Regimento Interno, solicita informações
ao Sr. Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
sobre convênios destinados à liberação de recursos
públicos, firmados entre esse Ministério e outras entidades públicas ou privadas.
Deseja o Requerente conhecer o número de convênios firmados entre o Ministério. do Desenvolvimento
Agrário e entidades públicas ou privadas, de janeiro
de 2003 até apresente data; bem como informações
adicionais como recursos repassados, entidades beneficiadas, tipo de fiscalização realizada pelo Ministério
e se há algum vínculo entre os beneficiados e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST.
O Nobre Senador justifica seu Requerimento
afirmando que a revista Veja, em sua edição de 4 de
março deste ano, publicou matéria intitulada “Eles invadem e também matam”, mostrando que integrantes
do MST executaram quatro homens em Pernambuco
em meio às invasões de terras promovidas pelo Movimento. Além disso, segue o autor, o MST, por não
possuir CNPJ, fica impedido de receber verbas públicas, por isso, recebe, ilegalmente, recursos públicos
por meio de convênios firmados entre o Ministério do
Desenvolvimento Agrário e outras entidades das mais
variadas formas jurídicas.
II – Voto
Considerando que o requerimento em análise
insere-se na competência fiscalizadora do Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 131,
de 2009, de autoria do Senador Arthur Virgílio.
Sala de Reuniões, em
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PARECER Nº 335, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 139 de 2009
Relator: Senador Heráclito Fortes
I – Relatório
O Requerimento nº 139, de 2009, de autoria do
Senador Renato Casagrande, com fundamento no
artigo 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado
com o artigo 216, inciso I, do Regimento Interno, solicita informações ao Sr. Ministro de Estado de Minas e
Energia sobre a realização de leilões para compra de
energia elétrica produzida a partir de fonte eólica.
O Nobre Senador justifica seu requerimento afirmando que a busca de soluções para reduzir o impacto
do aumento do custo e da segurança do abastecimento
de energia passa pela diversificação da matriz energética. Nesse sentido, segue o autor, o potencial eólico
de energia no Brasil é da ordem de 143 GW, de acordo
com informações do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro.
Segue o autor explicando que a inexistência de leilões
para a venda de emergia eólica é apontada como um
dos maiores entraves ao desenvolvimento deste tipo
de energia, pois o País tem todas as condições para
sua geração, incluindo capacidade tecnológica para a
produção de equipamentos.
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I – Relatório
O Senador Raimundo Colombo, nos termos do
art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com
o art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal,
apresentou o Requerimento nº 184, de 2009, solicitando
ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre o
recadastramento das organizações não-governamentais que atuam na Amazônia, relacionando as ONGs
que atuavam, as que efetivamente recadastraram e os
seus respectivos dados cadastrais.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno
e do art. 3º do Ato da Mesa nº 1, de 2001,a proposição
foi despachada à Mesa para decisao.
II – Voto
Considerando que o Requerimento nº 184, de
2009, enquadra-se dentre as competências fiscalizadoras do Congresso Nacional dispostas no art. 49, X,
da Constituição Federal, bem como nos dispositivos
regimentais contidos no art. 216 e nos requisitos da
admissibilidade de requerimento de informação de que
trata o Ato da Mesa nº 1, de 2001, opinamos pela sua
admissibilidade.
Sala de Reuniões, em

II – Voto
Considerando que o Requerimento em análise
insere-se na competência fiscalizadora do Congresso
Nacional, conforme dispõe o art. 49, X, da Constituição
Federal, estando de acordo com o Regimento Interno
do Senado Federal e com o Ato da Mesa nº 1, de 2001,
somos favoráveis à aprovação do Requerimento nº 139,
de 2009, de autoria do Senador Renato Casagrande.
Sala de Reuniões, em

PARECER Nº 337, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 185, de 2009, que requer
nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com os arts. 215, I, a,
216 e 217 do Regimento Interno do Senado
Federal, informações ao Ministro de Estado
da Fazenda a respeito de possíveis demissões de funcionários do Serviço Federal de
Processamento de Dados – Serpro cedidos
à Receita Federal do Brasil.
Relator: Senador João Vicente Claudino

PARECER Nº 336, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 184, de 2009, que solicita informaçôes ao Ministro de Estado da
Justiça.
Relator: Senadora Patrícia Saboya

I – Relatório
O Requerimento nº 185, de 2009, de autoria do
ilustre Senador Raimundo Colombo, com apoio no art.
50, § 2º, da Carta Política, e nos dispositivos regimentais correspondentes, demanda o envio de pedido de
informações ao Ministro de Estado da Fazenda. So-
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licita-se que aquela autoridade encaminhe, no prazo
constitucional, informações a respeito de possíveis
demissões de funcionários do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) cedidos à Receita
Federal do Brasil.
Em sua justificação, o autor do requerimento informa ter recebido diversas manifestações de servidores
do Serpro lotados na Receita Federal, que se mostram
temerosos de um possível processo de demissões em
massa. O impacto social de tal medida, argumenta o
Senador Raimundo Colombo, justifica sua preocupação com o assunto e o encaminhamento do pedido de
informações ao Ministro da Fazenda.
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III – Voto
Frente ao exposto, votamos pela aprovação do
Requerimento nº 185, de 2009.

PARECER Nº 338, DE 2009

II – Análise
A Constituição Federal, em seu art. 50, § 2º,
confere à Mesa do Senado a competência para encaminhar pedidos de informação a Ministros de Estado
e demais autoridades diretamente subordinadas à
Presidência da República. Trata-se de uma faculdade
diretamente relacionada com a atribuição institucional
de fiscalização dos atos do Poder Executivo, que ao
lado da função legislativa, constitui a razão de ser do
Parlamento.
Por essa razão, o Regimento Interno do Senado Federal, no seu art. 216, inciso I, estabelece
como condição para o encaminhamento de pedidos
de informação sua pertinência com assunto submetido à apreciação do Senado Federal ou atinente a
sua competência fiscalizadora. O art. 1º do Ato da
Mesa nº 1, de 2001, assenta essa mesma condição,
que julgamos ser atendida plenamente pelo requerimento em análise, tendo em vista que a observância
dos procedimentos para demissão de empregados
públicos é questão de grande relevância para a manutenção das liberdades democráticas e do Estado
de Direito.
O pedido de informações constante do Requerimento nº 185, de 2009, é corretamente dirigido ao
titular do Ministério da Fazenda, órgão de cúpula da
administração federal ao qual se subordina a Receita
Federal do Brasil.
O questionamento que se propõe é apresentado
de forma direta, respeitando, assim, a determinação
do art. 216, inciso II, do Regimento Interno, e do art.
2º, inciso II, do Ato da Mesa nº 1, de 2001, que vedam,
nos pedidos de informação, interrogações de caráter
especulativo sobre propósito da autoridade a quem são
dirigidos, bem como pedidos de providência, consulta,
sugestão ou conselho.

Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 187, de 2009, por meio do
qual se pretende, com fundamento no art.
50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I do Regimento
Interno do Senado Federal, sejam solicitadas informações ao Ministro de Estado da
Justiça sobre o aliciamento de indígenas
brasileiros por parte de traficantes internacionais de drogas.
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko
I – Relatório
Vem ao exame da Mesa do Senado Federal o
Requerimento nº 187, de 2009, de autoria do eminente
Senador Arthur Virgílio, e cujo objetivo se especifica
na epígrafe supra.
O ilustre autor do requerimento solicita à autoridade destinatária informações sobre o aliciamento
de indígenas brasileiros por parte de traficantes internacionais de drogas, com o intuito de usá-los como
“mulas”, para entrega de drogas aos grandes centros
consumidores.
O Senador, na justificativa do requerimento em
questão, informa que o jornal Diário do Amazonas,
em sua edição de 16 de fevereiro de 2009, publicou
matéria intitulada “Tráfico alicia índios, afirma ONG”,
mostrando que traficantes internacionais atuam nas
áreas de fronteira do Brasil com a Bolívia, Peru e Colômbia, pressionando indígenas brasileiros a servirem
aos seus propósitos criminosos.
Nesse sentido, o requerimento tem o objetivo de
esclarecer quais providências estariam sendo tomadas
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para coibir a
ação desses traficantes e que tipo de assistência esta-
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ria sendo prestada aos indígenas nas aldeias situadas
em regiões vulneráveis a tais práticas.
II – Análise
A proposição encontra-se de acordo com os dispositivos constitucionais e regimentais que regem os
pedidos de informações a autoridades do Poder Executivo, estando o requerimento dirigido à autoridade
competente, o Ministro de Estado da Justiça.
Igualmente, atende aos requisitos de admissibilidade exigidos pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, uma
vez que se refere a matéria submetida àapreciação do
Senado Federal e atinente à sua competência fiscalizadora, não contendo tema vedado por aquele diploma
legal, nem sujeito a sigilo.
Contudo, reputa-se necessária a inclusão de outros dois questionamentos que induzam o Ministério a
oferecer respostas mais precisas e, ao mesmo tempo,
esclarecedoras.
Quais são os dados e estatísticas existentes sobre o consumo de drogas pelos indígenas?
Quais são os dados e estatísticas existentes sobre a associação entre traficantes e indígenas para
fins criminosos?
III – Voto
Do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
Requerimento nº 187, de 2009, com o acréscimo das
perguntas constantes na seção anterior.

PARECER Nº 339, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 203, de 2009, por meio do
qual se solicitam informações ao Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
Relator: Senador Mão Santa
I – Relatório
O Requerimento (RQS) nº 203, de 2009, de autoria da Senadora Marisa Serrano, tem por objetivo
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solicitar ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, as seguintes informações sobre o
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) do Governo Federal:
a) listagem de todos os convênios, contratos de
repasse e termos de parceria registrados no SICONV
desde a sua instituição, com a discriminação das seguintes informações, sem prejuízo de outras que entender convenientes:
1 – nome e CNPJ do órgão ou entidade
concedente ou contratante;
2 – nome e CPF/CNPJ da pessoa física ou jurídica convenente ou contratada ou
parceira;
3 – nome e CPF do gestor público responsável pelo convênio, contrato de repasse
ou termo de parceria;
4 – valores totais dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, detalhando as parcelas, quando for o caso;
5 – prazos dos convênios, contratos de
repasse e termos de parceria;
6 – objetos dos convênios, contratos de
repasse e termos de parceria.
b) quais os critérios de acesso às informações
do Portal de Convênios adotados no âmbito do SICONV?
c) quais as semelhanças e diferenças entre os
critérios de acesso adotados no âmbito do SICONV
e do Sistema de Administração Financeira (SIAFI) do
Governo Federal?
d) quais os motivos que impedem o SICONV de
estar disponível aos senhores parlamentares, de forma
similar ao acesso existente para o SIAFI?
e) segundo o art. 13 c/c art. 19, III, do Decreto nº
6.170, de 25 de julho de 2007, a celebração, a liberação
de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas de convênios, contratos de repasse e
termos de parceria serão registrados no SICONV, que
será aberto ao público, via Portal dos Convênios, a partir
de 1º de setembro de 2008. Entretanto, é sabido que
o Portal possui imperfeições graves e não apresenta
todas as informações devidas. Nesse sentido, desejamos saber quais medidas o Governo Federal implementou, está implementando ou planeja implementar
para aperfeiçoar o SICONV, cumprindo o determinado
no Decreto nº 6.170, de 2007, para conferir ao sistema
maior grau de transparência e efetividade?
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Na justificação, a autora esclarece que, embora
o SICONV tenha sido criado, em tese, para aumentar
o grau de transparência na gestão dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, por meio da
divulgação dos dados a eles relativos, seu acesso e
operacionalização ainda têm muito a evoluir. Sustenta
a precariedade do sistema, com restrições ao acesso,
procedimentos confusos e excessivamente complexos
e dados incompletos, pouco claros ou mal estruturados,
o que impede o acesso pleno às informações sobre os
convênios federais.
Por fim, registra a autora que o próprio Governo Federal, no sítio eletrônico Portal dos Convênios,
admite a precariedade do sistema, sem, no entanto,
esclarecer o que tem sido feito para o seu aperfeiçoamento.
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Depreende-se que a proposição sob exame satisfaz as exigências de admissibilidade, pois observa as
disposições constitucionais e as normas regimentais
acerca da matéria.
III – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação do
Requerimento nº 203, de 2009.
Sala de Reuniões,

II – Análise
O art. 49, X, da Constituição Federal, assegura
ao Congresso Nacional a prerrogativa de fiscalizar e
controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas,
os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.
Nesse sentido, estabelece o art. 50, § 2º, que as
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado, importando em crime
de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento
no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.
O requerimento é dirigido à autoridade competente para prestar as informações solicitadas, referentes à atuação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, nos termos do art. 27, XVII, da
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 e do Decreto
nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que confere àquele Ministério papel de órgão central do SICONV. No
mesmo sentido informa o Portal dos Convênios do
Governo Federal (https://www.convenios.gov.br/portal/index/Noticia2.html).
Ademais, diz respeito à competência fiscalizadora
desta Casa e não contém pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou interrogatório de caráter
especulativo ou sobre propósito da autoridade à qual
se dirige. Tampouco reúne pedidos referentes a mais de
um Ministério. Está, portanto, em consonância com as
normas do art. 216 do Regimento Interno desta Casa
e do Ato da Mesa nº 1, de 2001.

PARECER Nº 340, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 208, de 2009, que solicita informações ao Ministro de Estado da
Justiça.
Relator: Senadora Patrícia Saboya
I – Relatório
O Senador João Pedro, nos termos do art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal, combinado com o art.
216, do Regimento Interno do Senado Federal, apresentou o Requerimento nº 208, de 2009, solicitando
ao Ministro de Estado da Justiça informações sobre
a situação dos adolescentes e jovens indígenas do
Alto Rio Negro, onde os mesmos apresentam altos
índices de alcoolismo, consumo de drogas e suicídios.
O nobre autor, com o intuito de subsidiar a matéria, apresentou, em anexo, matéria veiculada no
Jornal Diário do Amazonas, em 10 de março de 2009,
página 11.
Nos termos do art. 216, III, do Regimento Interno
e do art. 30 do Ato da Mesa nº 1, de 2001, a proposição foi despachada à Mesa para decisão.
II – Voto
Considerando que o Requerimento nº 208, de
2009, enquadra-se dentre as competências fiscaliza-
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doras do Congresso Nacional dispostas no art. 49, X,
da Constituição Federal, bem como nos dispositivos
regimentais contidos no art. 216 e nos requisitos da
admissibilidade de requerimento de informação de que
trata o Ato da Mesa nº 1, de 2001, opinamos pela sua
admissibilidade.
Sala de Reuniões, em
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Executivo, bem como com as normas de admissibilidade estabelecidas pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001,
razão pela qual nos manifestamos favoravelmente à
sua aprovação.
Importante registrar, ainda, o superlativo aumento no número de reclamações relativas ao tratamento dispensado por determinadas companhias
aéreas aos seus passageiros. Esse modo de proceder destoa da tradição do transporte aéreo no Brasil e, o que é pior, pode vir a alterar relacionamento
até então correto de lado a lado. Desse modo, as
autoridades responsáveis pelo tema, diretamente
subordinadas ao Ministro da Defesa, devem estar
vigilantes de situações como a registrada em Manaus, a fim de coibi-las de maneira exemplar. Assim
atuar representa respeito ao passado e atenção ao
futuro do nosso serviço aéreo civil.
III – Voto

PARECER Nº 341, DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 209, de 2009.

Do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à
aprovação do Requerimento nº 209, de 2009.
Sala de Reuniões,

Relator: Senador Marconi Perillo
I – Relatório
O Senador João Pedro, com base no § 2º do art.
50 da Constituição Federal, bem como nos arts. 215,
I ,a, e 216 do Regimento Interno, encaminhou a esta
Mesa o Requerimento nº 209, de 2009, por meio do
qual pretende solicitar ao Ministro de Estado da Defesa informações sobre as irregularidades no atendimento aos passageiros das companhias áreas GOL
e TAM, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomos,
em Manaus – AM.
O requerente registra, para tanto, que segundo
informações da Portaria nº 15, de 2 de fevereiro de
2009, publicada no Diário da Justiça em 6 de março
de 2009, os passageiros chegaram a aguardar até três
horas pelo atendimento, sem cadeiras, com sistema
“fora do ar”, poucas atendentes e espaços dos guichês
reduzidos, conforme relato do jornal Diário do Amazonas do dia 9 de março de 2009.
II – Análise
A proposição encontra-se de acordo com os
dispositivos constitucionais e regimentais que regem
os pedidos de informações a autoridades do Poder

PARECER Nº 342 DE 2009
Da Mesa do Senado Federal, sobre o
Requerimento nº 216, de 2009, que objetiva
obter do Ministro das Cidades informações
sobre a utilização de recursos oriundos
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinados a programas de
saneamento.
Relator: Senador João Vicente Claudino
I – Relatório
O Requerimento nº 216, de 2009, de iniciativa da
Senadora Mansa Serrano, destina-se a obter do Se-
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nhor Ministro das Cidades informações sobre a utilização de recursos oriundos do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) no âmbito do Programa de
Ação Social em Saneamento.
Sua Excelência pretende ver respondidos os seguintes questionamentos:
1. Se são procedentes as notícias, veiculadas pela imprensa nos últimos dias, de
que a União devolveu ao BID importância
equivalente a US$57 milhões (cinqüenta e
sete milhões de dólares americanos), destinada a projetos de saneamento em municípios com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH)
2. Qual o valor original do empréstimo e
o do montante efetivamente utilizado;
3. Sendo procedente o mencionado noticiário, quais as justificativas para a não utilização dos recursos devolvidos.
Sustenta a proposição o argumento de que, em
face dos graves problemas e dificuldades que o País
enfrenta no tocante ao provimento dos serviços de
saneamento, não parece justificável o desperdício
de recursos postos pelo BID à disposição do Brasil
para investimentos em pequenos e médios municípios situados em regiões carentes.
Apresentado no último dia 12 de março, o Requerimento veio àMesa para decisão.
II – Análise
Regida pelo disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 215, I, a, e 216, I, do
Regimento Interno, a proposição em pauta destinase a subsidiar a ação legislativa e fiscalizadora do
Senado Federal. Sua tramitação é regulamentada
pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, que estabelece os
requisitos para a apresentação e aprovação de requerimento de informação.
O Requerimento sob exame satisfaz adequadamente todas as condições impostas pelo mencionado Ato, uma vez que é dirigido a Ministro de Estado;
solicita informações que guardam relação estreita e
direta com o assunto que procura esclarecer; não se
refere a intenção ou propósito da autoridade a quem
se destina; e não contém pedidos referentes a mais
de um Ministério.
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III – Voto
Ante o exposto, voto pela Aprovação do Requerimento nº 216, de 2009.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que a Mesa do Senado Federal aprovou, em Reunião
realizada em 16 de abril último, os Requerimentos de
Informações nºs. 1.354, 1.375, 1.487, 1.493, 1.561,
1.577 e 1.633, de 2008; 53, 54, 55, 131, 139, 184,
185, 187, 203, 208, 209 e 216, de 2009, nos termos
de seus relatórios.
O Requerimento de Informações nº 100, de
2009, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Serão cumpridas as decisões da Mesa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Ofício nº 60/09-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de abril de 2009.
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovaçao, com as Emendas nº 1 – CCJ
e nº 2 – CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 088, de
2004, que “Altera a redação do inciso I do artigo 202
da Lei nº 10406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, e dá outras providências. (Dispõe
sobre a interrupção da prescrição em decorrência
da citação, com efeitos antecipados ao momento da
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propositura da ação judicial)”, de autoria do Senador
Demóstenes Torres.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com referência o expediente lido, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
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recurso, nos termos do art. 91, §§3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Senado nº 88, de 2004, seja
apreciado pelo Plenário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projeto de lei do Congresso Nacional que passo a ler.
É lido o seguinte:

14262

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14263

14264

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14265

14266

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14267

14268

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14269

14270

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14271

14272

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto que acaba de ser lido vai 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 do Projeto:
Leitura: 30-4-2009
Até 5-5 publicação e distribuição de avulsos;
Até 13-5 prazo final para apresentação
de emendas;
Até 18-5 publicação e distribuição de
avulsos das emendas; e
Até 2-6 encaminhamento do parecer final
à Mesa do Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
OFÍCIO IA Nº 093/2009
Brasília, 29 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Em Atenção ao of. GLPMDB nº 109/2009, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência que, na
qualidade de líder do PCdoB – Partido Comunista do
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Brasil, indico o meu nome para compor a Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência designa o Sr. Senador
Inácio Arruda para integrar, como suplente, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nos
termos do expediente da Liderança do PCdoB, que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
Of. nº 38/2009/CE
Brasília, 7 de abril de 2009.
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador
Cristovam Buarque, ao Projeto de Lei do Senado nº
166, de 2008, de autoria de Sua Excelência o Senhor
Senador Adelmir Santana, que “Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal do Gama, no
Distrito Federal.”
A matéria será incluída na pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos termos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92
do Regimento Interno do Senador Federal.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com referência ao expediente que acaba
de ser lido, a Presidência comunica ao Plenário que
ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 166, de
2008, poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante a
Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, proposta de emenda à
Constituição que passo a ler.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 13, de 2009
Revoga o inciso I do art. 154 e o § 4º
do art. 195 da Constituição Federal, para
suprimir a competência tributária residual da União em matéria de impostos e de
contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º Ficam revogados o inciso I do art. 154 e o
§ 4º do art. 195, ambos da Constituição Federal.
Parágrafo único. Ficam mantidos os tributos criados e instituídos pela União com base na competência
residual suprimida na forma do caput deste artigo.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O sistema tributário criado pela Constituição de
1988 adotou modelo rígido e taxativo de atribuição
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de competências tributárias. Esse modelo favorece
o equilíbrio federativo e a segurança jurídica do contribuinte, que somente poderá sofrer a cobrança de
impostos e contribuições expressamente previstos no
texto constitucional.
Como temperamento à aludida taxatividade, o
Constituinte permitiu que a União, excepcionalmente,
instituísse impostos e contribuições sociais cuja competência já não tivesse sido atribuída à própria União
ou a outro ente federativo.
Ocorre que, após vinte anos de sua promulgação, o sistema tributário brasileiro, concebido para ser
simples e para proteger o contribuinte contra o abuso
estatal, vem se revelando extremamente complexo,
além de fértil em “brechas” que permitem ao Governo
criar e elevar tributos segundo sua vontade.
Não à toa, a carga tributária, desde então, elevase a cada ano, beirando hoje 38% do Produto Interno
Bruto, segundo cálculo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT).
Com tamanha capacidade arrecadadora, revela-se anacrônica e desnecessária a regra que autoriza expressamente a União a criar novos impostos e
contribuições. A competência ordinária, é patente, já
satisfaz de maneira plena as necessidades de financiamento do Estado.
Aprovada esta proposta, restabeleceremos, ao
menos parcialmente, a taxatividade e a rigidez do
sistema constitucional tributário, evitando, assim, que
sejam criados, sem autorização expressa do poder
constituinte, novos ônus sobre o cidadão brasileiro.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2009. – Senador
Raimundo Colombo.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Emendas Constitucionais
Decreto Legislativo com força de Emenda Constitucional
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitárias
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
Art. 154. A União poderá instituir:
I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo
próprios dos discriminados nesta Constituição;
II – na iminência ou no caso de guerra externa,
impostos extraordinários, compreendidos ou não em
sua competência tributária, os quais serão suprimidos,
gradativamente, cessadas as causas de sua criação.
Art. 195. A seguridade social será financiada por
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – dos empregadores, incidente sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro;
II – dos trabalhadores;
I – do empregador, da empresa e da entidade a
ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº
20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998)
II – do trabalhador e dos demais segurados da
Previdência Social, não incidindo contribuição sobre
aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral
de Previdência Social de que trata o art. 201; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1993)
III – sobre a receita de concursos de prognósticos.
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IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003)
§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades
estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.
§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema
da seguridade social, como estabelecido em lei, não
poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas
a garantir a manutenção ou expansão da seguridade
social, obedecido o disposto no art. 154, I.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A proposta de Emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições
constantes dos art. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2009
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre
bicicletas, suas partes e peças, e reduz a
zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes
sobre a importação e a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno,
desses bens.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) as bicicletas, bem como suas
partes e peças separadas, classificadas, respectivamente, nas posições 8712.00.10 e 8714.9 da Tabela
de Incidência do IPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006,
de 28 de dezembro de 2006.
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Art. 2º É assegurada a manutenção do crédito
relativo às matérias primas, embalagem e material
secundário utilizados na fabricação dos produtos de
que trata o art. 1º desta Lei.
Art. 3º A Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5º-B:
“Art. 5º-B Fica reduzida a zero a alíquota da contribuição para o PIS/Pasep incidente
sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos classificados nos códigos 8712.00.10
e 8714.9 – bicicletas e suas partes e peças
separadas, da TIPI”.
Art. 4º O art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7º:
“Art. 2º....................................................
...............................................................
§ 7º Fica reduzida a zero a alíquota da
Cofins incidente sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos classificados nos
códigos 8712.00.10 e 8714.9 – bicicletas e suas
partes e peças separadas, da TIPI”. (NR)
Art. 5º O art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º....................................................
...............................................................
§ 12. ......................................................
...............................................................
XVIII – as bicicletas, suas partes e peças separadas classificadas nos códigos
8712.00.10 e 8714.9 da TIPI.
..................................................... (NR)”
Art. 6º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimará o
montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta
Lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º
do art. 165 da Constituição, que acompanhará o projeto
de lei orçamentária cuja apresentação se der após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei produzirá
efeitos a partir de 1º de janeiro do ano subseqüente
àquele em que for implementado o disposto no art. 6º.
Justificação
São inúmeras as vantagens do uso da bicicleta
como transporte urbano, somado ao uso relacionado
com o lazer.
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Essas vantagens vão desde o campo da saúde,
pelo exercício físico suave, porém constante, que proporciona ao seu usuário, até o baixo custo, seja para
o indivíduo, seja para o Poder Público, que poucos
investimentos necessitam fazer em termos de infraestrutura viária. Para a preservação do meio ambiente, a bicicleta não tem competidores, principalmente
em comparação com todos os veículos motorizados,
emissores de gases e partículas poluentes.
A bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o símbolo de transporte
sustentável do planeta, uma vez que a sociedade, o
meio ambiente e a saúde humana entram em equilíbrio
quando este modal se torna viável para a população
e para o Estado.
Apenas 7,4% dos deslocamentos – o que equivale a cerca de 15 milhões de viagens diárias – são
feitos em bicicleta no Brasil. O número é da Associação
Nacional do Transporte Público (ANTP). Na verdade, a
bicicleta deveria ser o meio de locomoção preferencial
para distâncias curtas, de até dez quilômetros. Apenas
a cultura de monopólio do automóvel, que lamentavelmente domina na população da maioria das cidades,
impede que esse barato e salutar veículo seja usado
com mais freqüência.
No momento, observa-se uma tentativa de revitalização do uso da bicicleta, inclusive com a participação
do Ministério das Cidades e de várias administrações municipais. Em várias metrópoles de todo o mundo, esforço
semelhante é noticiado, principalmente como forma de
atenuar o congestionamento do centro das cidades.
O Brasil possui, hoje, apenas seiscentos quilômetros de ciclovias. Esse número, efetivamente, é pequeno
em relação à frota nacional, que supera 50 milhões de
bicicletas, das quais, mais de 80% circulam nas regiões
Nordeste e Sudeste. O Ministério das Cidades, por meio
do Programa Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta (Bicicleta Brasil), está incentivando o incremento do seu uso
como transporte nas cidades. O mesmo Ministério tem
apoiado projetos integrados para incentivar transportes
alternativos, para construção de ciclovias e a criação de
faixas de pedestre e passarelas para a população que
se desloca a pé. Há projetos, inclusive, prevendo o uso
da bicicleta em redes integradas com ônibus e outros
meios de transporte.
Entretanto, todo esse esforço vem esbarrando
no custo da bicicleta, ainda que a produção em massa
tenha contribuído para torná-la um pouco mais acessível nos últimos anos. Contudo, essa acessibilidade
ainda não é suficiente para a faixa de população para
a qual os programas são voltados. Lamentavelmente,
o achatamento da renda no Brasil é tão grande que a
simples aquisição de uma bicicleta por uma família de
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baixa renda ou mesmo de classe média baixa constituise muitas vezes em sonho inatingível.
Alguns dados são ilustrativos para compreender
a importância deste setor produtivo no nosso País e o
seu potencial. Conforme informações da Associação
Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas Bicicletas e Similares, o Brasil é o 3º
Maior Pólo de Produção de Bicicletas no Mundo (4.5%),
ficando atrás da China (80%) e índia (10%). Em 2007,
foram produzidas no Brasil 5,5 milhões de Bicicletas.
Deste total, cerca de 1,2 milhões foram produzidas
na Zona Franca de Manaus, 0,9 milhão nas regiões
Nordeste e Centro Oeste e 3,4 milhões nas regiões
Sudeste e Sul. Esta produção atende a toda demanda
nacional, sendo: 50 % para o uso como Transporte; 32
% destinado ao público Infantil; 17 % como recreação
e lazer e 1 % em esportes (competição).
Para os anos entre 2011 e 2012 é previsto a
produção de 7 milhões de unidades de bicicletas no
Brasil. Esta estimativa poderá crescer com as desonerações propostas neste projeto, que poderá significar
a redução de quase vinte por cento no preço final das
bicicletas. A pequena renúncia de receita que houver será plenamente compensada com a melhoria da
qualidade de vida da população, com a agilidade nos
deslocamentos urbanos e com a redução da necessidade das monstruosas obras viárias exigidas pelo uso
dominante do automóvel.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2009. – Senador Inácio Arruda.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO Nº 6.006, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vide Decreto nº 6.707, de 2008)
Aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 4], incisos I e II, do
Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, e no
§ 1º do art. 3º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002,
Decreta:
Art. 1º É aprovada a anexa Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI.
Art. 2º A TIPI aprovada por este Decreto tem por
base a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM)
constante do Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de
1997, com alterações posteriores.
Art. 3º A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado
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(NBM/SH) para todos os efeitos previstos no art. 2o do
Decreto-Lei nº 1.154, de 1º de março de 1971.
Art. 4º O enquadramento de veículos no Ex 01 e no
Ex 02 relativos aos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90 da
TIPI, bem assim nas condições estabelecidas na Nota
Complementar NC (87-3) ao Capítulo 87 da TIPI, está
condicionado à manifestação da Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda certificando que o
veículo cumpre as exigências ali estabelecidas.
Art. 5o Fica a Secretaria da Receita Federal autorizada a adequar a TIPI, sempre que não implicar
alteração de alíquota, em decorrência de alterações
promovidas na NCM, pela Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, ao amparo do disposto no art. 2o, inciso III, alínea c, do Decreto no 4.732, de 10 de junho
de 2003.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação o
disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 6o No Anexo I da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, onde consta “8536.50.90 Ex 03” passa a
referir-se a “8536.50.90 Ex 01”.
Art. 7o A Tabela anexa ao Decreto nº 4.070, de
28 de dezembro de 2001, é aplicável exclusivamente
para fins do disposto no art. 7º Lei nº 10.451, de 10
de maio de 2002.
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de
janeiro de 2007.
Art. 9o Ficam revogados, a partir de 1o de janeiro de 2007:
I – o art. 2º do Decreto nº 4.859, de 14 de outubro de 2003, e o art. 2º do Decreto nº 4.924, de 19 de
dezembro de 2003;
II – os Decretos nos 4.542, de 26 de dezembro de
2002, 4.679, de 24 de abril de 2003, 4.800, de 5 de agosto de 2003, 4.902, de 28 de novembro de 2003, 4.955,
de 15 de janeiro de 2004, 5.058, de 30 de abril de 2004,
5.072, de 10 de maio de 2004, 5.173, de 6 de agosto de
2004, 5.282, de 23 de novembro de 2004, 5.298, de 6 de
dezembro de 2004, 5.326, de 30 de dezembro de 2004,
5.466, de 15 de junho de 2005, 5.468, de 15 de junho de
2005, 5.552, de 26 de setembro de 2005, 5.618, de 13
de dezembro de 2005, 5.697, de 7 de fevereiro de 2006,
5.802, de 8 de junho de 2006, 5.804, de 9 de junho de
2006, 5.883, de 31 de agosto de 2006, e 5.905, de 21
de setembro de 2006
Brasília, 28 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. – Luiz Inácio Lula da
Silva – Guido Mantega.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29-12-2006, republicado, retificado no DOU de 8.1.2007 e retificado no DOU de
7-3-2007.
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(OBS: As retificações não foram efetivadas
nos originais do anexo)
Download para anexo
Sumário
Seção I Seção II Seção III
Seção IV Seção V Seção VI
Seção VII Seção VIII Seção IX
Seção X Seção XI Seção XII
Seção XIII Seção XIV Seção XV
Seção XVI Seção XVII Seção XVIII
Seção XIX Seção XX Seção XXI
Decretos de alterações
(Vide Decreto nº 6.072, de 2007)
(Vide Decreto nº 6.024, de 2007)
(Vide Decreto nº 6.184, de 2007)
(Vide Decreto nº 6.455, de 2008)
(Vide Decreto nº 6.465, de 2008)
(Vide Decreto nº 6.501, de 2008)
(Vide Decreto nº 6.588, de 2008)
(Vide Decreto nº 6.696, de 2008)
(Vide Decreto nº 6.809, de 2009)
....................................................................................
LEI Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002
Mensagem de veto
Vide texto compilado
Conversão da MPv nº 66, de 2002
Dispõe sobre a não-cumulatividade
na cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP), nos casos que especifica; sobre
o pagamento e o parcelamento de débitos
tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de
inscrição de pessoas jurídicas, a legislação
aduaneira, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 5º-A Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca
de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos industriais ali instalados
e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca
de Manaus – SUFRAMA. (Redação dada pela Lei nº
10.865, de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004)
....................................................................................
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LEI Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Mensagem de veto
Vide texto compilado
Conversão da MPv nº 135, de 2003
Altera a Legislação Tributária Federal
e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS
aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme
o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
I – nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e alterações posteriores,
no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de
aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP)
derivado de petróleo e gás natural; (Incluído pela Lei
nº 10.865, de 2004)
I – nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998, e alterações posteriores, no
caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e
gás liquefeito de petróleo – GLP derivado de petróleo
e de gás natural; (Redação dada pela Lei nº 10.925,
de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004) (Vide Lei nº
11.196, de 2005)
II – no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21
de dezembro de 2000, e alterações posteriores, no
caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, nele relacionados; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) (Vide
Lei nº 11.196, de 2005)
III – no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho
de 2002, e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos
84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05
e 87.06, da TIPI; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
(Vide Lei nº 11.196, de 2005)
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3
de julho de 2002, no caso de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, das
autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma
Lei; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) (Vide Lei nº
11.196, de 2005)
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V – no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de
julho de 2002, e alterações posteriores, no caso de
venda dos produtos classificados nas posições 40.11
(pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar
de borracha), da TIPI; (Incluído pela Lei nº 10.865, de
2004) (Vide Lei nº 11.196, de 2005)
VI – no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no caso de
venda de querosene de aviação; (Incluído pela Lei nº
10.865, de 2004)
VII – no art. 51 desta Lei, e alterações posteriores,
no caso de venda das embalagens nele previstas, destinadas ao envasamento de água, refrigerante e cerveja,
classificados nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03, todos
da TIPI; e (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
VIII – no art. 49 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja
e preparações compostas classificados nos códigos
22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI.
(Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
VIII – no art. 58-I desta Lei, no caso de venda
das bebidas mencionadas no art. 58-A desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção
de efeitos)
IX – no art. 52 desta Lei, e alterações posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja
e preparações compostas classificados nos códigos
22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI;
(Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)
IX – no inciso II do art. 58-M desta Lei, no caso
de venda das bebidas mencionadas no art. 58-A desta
Lei, quando efetuada por pessoa jurídica optante pelo
regime especial instituído pelo art. 58-J desta Lei;
(Redação dada pela pela Lei nº 11.727, de 2008)
(Produção de efeitos)
X – no art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, no caso de venda de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo
– GLP derivado de petróleo e de gás natural. (Incluído
pela Lei nº 10.925, de 2004)
XI – (Vide Medida Provisória nº 413, de 2008).
XII – (Vide Medida Provisória nº 413, de 2008).
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste
artigo a receita bruta auferida pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as
alíquotas previstas no caput e no § 4o do art. 5o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998. (Incluído pela
Lei nº 11.727, de 2008). (Produção de efeitos)
§ 2o Excetua-se do disposto no caput deste artigo
a receita bruta decorrente da venda de papel imune
a impostos de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d,
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da Constituição Federal, quando destinado à impressão de periódicos, que fica sujeita à alíquota de 3,2%
(três inteiros e dois décimos por cento). (Incluído pela
Lei nº 10.865, de 2004)
§ 3ºo Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir
a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre
receita bruta decorrente da venda de produtos químicos
e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e 30,
sobre produtos destinados ao uso em laboratório de
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas,
classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15
e 90.18, e sobre semens e embriões da posição 05.11,
todos da TIPI. (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)
§ 3º Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir
a 0 (zero) e a restabelecer a alíquota incidente sobre
receita bruta decorrente da venda de produtos químicos e farmacêuticos, classificados nos Capítulos 29 e
30, sobre produtos destinados ao uso em hospitais,
clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições 30.02, 30.06,
39.26, 40.15 e 90.18, e sobre sêmens e embriões da
posição 05.11, todos da Tipi. (Redação dada pela Lei
nº 11.196, de 2005)
§ 4o Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da COFINS
incidente sobre a receita de venda de livros técnicos
e científicos, na forma estabelecida em ato conjunto
do Ministério da Educação e da Secretaria da Receita
Federal. (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004) (Vide
Lei nº 10.925, de 2004)
§ 5o Excetua-se do disposto no caput deste artigo
a receita bruta auferida por pessoa jurídica industrial
estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produção própria, consoante projeto
aprovado pelo Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado o disposto nos §§ 1o
a 4o deste artigo, às alíquotas de: (Incluído pela Lei nº
10.996, de 2004)
I – 3% (três por cento), no caso de venda efetuada a pessoa jurídica estabelecida: (Incluído pela Lei
nº 10.996, de 2004)
a) na Zona Franca de Manaus; e (Incluído pela
Lei nº 10.996, de 2004)
b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a
COFINS no regime de não-cumulatividade; (Incluído
pela Lei nº 10.996, de 2004)
II – 6% (seis por cento), no caso de venda efetuada a: (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004)
a) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona
Franca de Manaus, que apure o imposto de renda
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com base no lucro presumido; (Incluído pela Lei nº
10.996, de 2004)
b) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona
Franca de Manaus, que apure o imposto de renda
com base no lucro real e que tenha sua receita, total
ou parcialmente, excluída do regime de incidência nãocumulativa da COFINS; (Incluído pela Lei nº 10.996,
de 2004)
c) pessoa jurídica estabelecida fora da Zona
Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
– SIMPLES; e (Incluído pela Lei nº 10.996, de 2004)
d) órgãos da administração federal, estadual,
distrital e municipal. (Incluído pela Lei nº 10.996, de
2004)
§ 6o O disposto no § 5o também se aplica à receita
bruta auferida por pessoa jurídica industrial estabelecida nas Áreas de Livre Comércio de que tratam as Leis
nos 7.965, de 22 de dezembro de 1989, 8.210, de 19
de julho de 1991, 8.256, de 25 de novembro de 1991,
o art. 11 da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
e a Lei no 8.857, de 8 de março de 1994. (Incluído pela
Medida Provisória nº 451, de 2008).
....................................................................................
LEI Nº 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Mensagem de Veto
Vide texto compilado
Conversão da MPv nº 164, de 2004
Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá outras
providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO V
Das Alíquotas
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante
aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o art.
7o desta Lei, das alíquotas de:
I – 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
para a COFINS-Importação.
§ 1o As alíquotas, no caso de importação de produtos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01,

Maio de 2009

30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no
código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2
e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10, 3006.60.00, são de:
I – 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento),
para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), para a COFINS-Importação.
§ 2o As alíquotas, no caso de importação de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene
pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 33.07
e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00,
são de:
I – 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento),
para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento),
para a COFINS-Importação.
§ 3o Na importação de máquinas e veículos, classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02,
87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Nomenclatura Comum
do Mercosul – NCM, as alíquotas são de:
I – 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento),
para a COFINS-Importação.
§ 4o O disposto no § 3o deste artigo, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da
NCM, aplica-se, exclusivamente, aos produtos autopropulsados.
§ 5o Na importação dos produtos classificados
nas posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13
(câmaras-de-ar de borracha), da NCM, as alíquotas
são de:
I – 2% (dois por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), para a COFINS-Importação.
§ 6o A importação de embalagens para refrigerante e cerveja, referidas no art. 51 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, e de embalagem para água
fica sujeita à incidência do PIS/PASEP-Importação e
da COFINS-Importação, fixada por unidade de produto,
às alíquotas previstas naquele artigo, com a alteração
inserida pelo art. 21 desta Lei.
§ 6o-A A importação das embalagens referidas
no art. 51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, fica sujeita à incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep – Importação e da Cofins – Importação
nos termos do § 6o deste artigo, quando realizada
por pessoa jurídica comercial, independentemente
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da destinação das embalagens. (Incluído pela Lei nº
11.051, de 2004)
§ 7o A importação de refrigerante, cerveja e preparações compostas, referidos no art. 49 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica sujeita à
incidência das contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade de produto, às alíquotas previstas
no art. 52 da mencionada Lei, independentemente de
o importador haver optado pelo regime especial de
apuração e pagamento ali referido.
§ 7o A importação de água, refrigerante, cerveja
e preparações compostas, referidos no art. 49 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, fica sujeita à
incidência das contribuições de que trata esta Lei, fixada por unidade de produto, às alíquotas previstas no
art. 52 da mencionada Lei, independentemente de o
importador haver optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido. (Redação dada pela
Lei nº 10.925, 2004) (Vigência) (Vide Lei nº 11.727,
de 2008) (Vigência)
§ 8o A importação de gasolinas e suas correntes,
exceto de aviação e óleo diesel e suas correntes, gás
liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás
natural e querosene de aviação fica sujeita à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas previstas no art. 23 desta Lei, independentemente
de o importador haver optado pelo regime especial de
apuração e pagamento ali referido.
§ 9o Na importação de autopeças, relacionadas
nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, exceto quando efetuada pela pessoa jurídica fabricante de máquinas e veículos relacionados no art.
1o da referida Lei, as alíquotas são de:
I – 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento),
para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento),
para a COFINS-Importação.
§ 10. Na importação de papel imune a impostos
de que trata o art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição Federal, ressalvados os referidos no inciso IV
do § 12 deste artigo, quando destinado à impressão de
periódicos, as alíquotas são de: (Regulamento)
I – 0,8% (oito décimos por cento), para a contribuição para o PIS/PASEP-Importação; e
II – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento),
para a COFINS-Importação.
§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas do PIS/
PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:
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I – produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da NCM;
II – produtos destinados ao uso em laboratório
de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26,
40.15 e 90.18 da NCM.
II – produtos destinados ao uso em hospitais,
clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios de anatomia patológica, citológica ou de
análises clínicas, classificados nas posições 30.02,
30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. (Redação dada
pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
das contribuições, nas hipóteses de importação de:
(Regulamento)
I – partes, peças e componentes, destinados ao
emprego na conservação, modernização e conversão
de embarcações registradas no Registro Especial
Brasileiro;
I – partes, peças e componentes, destinados ao
emprego na construção, conservação, modernização
e conversão de embarcações registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro; (Redação dada
pela Medida Provisória nº 428, de 2008)
I – materiais e equipamentos, inclusive partes,
peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas
no Registro Especial Brasileiro; (Redação dada pela
Lei nº 11.774, de 2008)
II – embarcações construídas no Brasil e transferidas por matriz de empresa brasileira de navegação
para subsidiária integral no exterior, que retornem ao
registro brasileiro como propriedade da mesma empresa nacional de origem;
III – papel destinado à impressão de jornais, pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência
desta Lei, ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno; (Vide Lei nº
11.727, de 2008)
IV – papéis classificados nos códigos 4801.00.10,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar
da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo
interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
V – máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas partes e peças de reposição, e películas
cinematográficas virgens, sem similar nacional, desti-
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nados à indústria cinematográfica e audiovisual, e de
radiodifusão;
VI – aluguéis e contraprestações de arrendamento
mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações
e aeronaves utilizados na atividade da empresa;
VII – partes e peças da posição 88.03 destinadas aos veículos e aparelhos da posição 88.02 da
NCM;
VI – aeronaves, classificadas na posição 88.02
da NCM; (Redação dada pela Lei nº 10.925, 2004)
(Vigência)
VII – partes, peças, ferramentais, componentes,
insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas
a serem empregados na manutenção, reparo, revisão,
conservação, modernização, conversão e montagem
das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo,
de seus motores, suas partes, peças, componentes,
ferramentais e equipamentos; (Redação dada pela Lei
nº 10.925, 2004) (Vigência)
VII – partes, peças, ferramentais, componentes,
insumos, fluidos hidráulicos, lubrificantes, tintas, anticorrosivos, equipamentos, serviços e matérias-primas
a serem empregados na manutenção, reparo, revisão,
conservação, modernização, conversão e industrialização das aeronaves de que trata o inciso VI deste parágrafo, de seus motores, suas partes, peças, componentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008)
VIII – nafta petroquímica, código 2710.11.41 da
NCM; (Revogado pela Lei nº 11.196, de 2005)
IX – gás natural destinado ao consumo em unidades termelétricas integrantes do Programa Prioritário
de Termelétricas – PPT;
X – produtos hortícolas e frutas, classificados
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição
04.07, todos da TIPI; e
XI – semens e embriões da posição 05.11, da
NCM.
XII – livros técnicos e científicos, na forma estabelecida em ato conjunto do Ministério da Educação
e da Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei
nº 10.925, 2004) (Vigência)
XII – livros, conforme definido no art. 2o da Lei
o
n 10.753, de 30 de outubro de 2003. (Redação dada
pela Lei nº 11.033, 2004)
XIII – preparações compostas não alcoólicas,
classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas industriais dos produtos referidos no art. 49 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído
pela Lei nº 11.196, de 2005)
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XIII – preparações compostas não-alcoólicas,
classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi,
destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas
jurídicas industriais dos produtos referidos no art.
58-A da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
XIV – material de emprego militar classificado
nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
– Tipi; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
XV – partes, peças, componentes, ferramentais,
insumos, equipamentos e matérias-primas a serem
empregados na industrialização, manutenção, modernização e conversão do material de emprego militar de
que trata o inciso XIV deste parágrafo; (Incluído pela
Lei nº 11.727, de 2008)
XVI – gás natural liquefeito – GNL. (Incluído pela
Lei nº 11.727, de 2008)
XVII – produtos classificados no código 8402.19.00
da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, para utilização em Usinas Termonucleares – UTN geradoras de
energia elétrica para o Sistema Interligado Nacional.
(Incluído pela Lei nº 11.774, de 2008)
§ 13. O Poder Executivo regulamentará:
I – o disposto no § 10 deste artigo; e
II – a utilização do benefício da alíquota 0 (zero)
de que tratam os incisos I a VII do § 12 deste artigo.
§ 14. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das
contribuições incidentes sobre o valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, referente
a aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações e
aeronaves utilizados na atividade da empresa. (Incluído pela Lei nº 10.925, 2004) (Vigência)
§ 15. Na importação de nafta petroquímica, quando efetuada por centrais petroquímicas, as alíquotas
são de: (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005)
§ 15. Na importação de etano, propano e butano,
destinados à produção de eteno e propeno, e de nafta
petroquímica, quando efetuada por centrais petroquímicas, as alíquotas são de: (Redação dada pela Lei
nº 11.488, de 2007)
I – 1,0% (um por cento), para a Contribuição
para o Pis/Pasep-Importação; e (Incluído pela Lei nº
11.196, de 2005)
II – 4,6% (quatro inteiros e seis décimos por
cento), para a Cofins-Importação.” (Incluído pela Lei
nº 11.196, de 2005)
§ 16. Na hipótese da importação de etano, propano e butano de que trata o § 15 deste artigo, não se
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aplica o disposto no § 8o deste artigo. (Incluído pela
Lei nº 11.488, de 2007)
§ 17. O disposto no § 14 não se aplica aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, à pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, em decorrência da prestação de serviços de frete, afretamento,
arrendamento ou aluguel de embarcações marítimas
ou fluviais destinadas ao transporte de pessoas, para
fins turísticos. (Incluído pela Medida Provisória nº 413,
de 2008).
§ 18. O disposto no § 17 aplicar-se-á também
à hipótese de contratação ou utilização da embarcação em atividade mista de transporte de cargas e de
pessoas para fins turísticos, independentemente da
preponderância da atividade. (Incluído pela Medida
Provisória nº 413, de 2008).
§ 17. O disposto no § 14 deste artigo não se
aplica aos valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, à
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, em decorrência da prestação de serviços de
frete, afretamento, arrendamento ou aluguel de embarcações marítimas ou fluviais destinadas ao transporte
de pessoas para fins turísticos. (Incluído pela Lei nº
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
§ 18. O disposto no § 17 deste artigo aplicar-se-á
também à hipótese de contratação ou utilização da embarcação em atividade mista de transporte de cargas
e de pessoas para fins turísticos, independentemente
da preponderância da atividade. (Incluído pela Lei nº
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
§ 19. A importação de álcool, inclusive para fins
carburantes, fica sujeita à incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, fixadas por unidade de volume do produto, às
alíquotas de que trata o § 2o do art. 5o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, independentemente de o
importador haver optado pelo regime especial de apuração e pagamento ali referido. (Incluído pela Medida
Provisória nº 413, de 2008).
§ 19. A importação de álcool, inclusive para fins
carburantes, fica sujeita à incidência da Contribuição
para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação,
fixadas por unidade de volume do produto, às alíquotas
de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, independentemente de o importador haver optado pelo regime especial de apuração
e pagamento ali referido. (Incluído pela Lei nº 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
....................................................................................
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
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Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7o (VETADO)
....................................................................................
Art. 12. As previsões de receita observarão as
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das
alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou
omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2o O montante previsto para as receitas de
operações de crédito não poderá ser superior ao das
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as
respectivas memórias de cálculo.
....................................................................................
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
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§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1o;
II – ao cancelamento de débito cujo montante seja
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo
estabelecerão:
I – o plano plurianual;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos
e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as
relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados
em consonância com o plano plurianual e apreciados
pelo Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes da
União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público;
II – o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto;
III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da
administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.
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§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre
as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste
artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão
entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição a autorização
para abertura de créditos suplementares e contratação
de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano
plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei
orçamentária anual;
II – estabelecer normas de gestão financeira e
patrimonial da administração direta e indireta bem
como condições para a instituição e funcionamento
de fundos.
....................................................................................
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biente, os riscos para a sobrevivência da humanidade,
bem como medidas de preservação ambiental.
Essa data merece destaque, pois é um marco
no que se refere às discussões sobre a poluição da
água, do ar, do solo, destruição da camada de ozônio,
entre outras.
É importante que a população seja conscientizada
dos males causados pela poluição do meio ambiente, assim como de políticas que revertam tal situação.
Duas décadas depois da Conferência de Estocolmo, foi
realizada a Rio 92, quando a comunidade internacional
já se mostrava plenamente consciente da importância
do desenvolvimento sustentável para a sobrevivência
da espécie humana e do futuro do planeta.
Dessa forma, o objetivo dessa Sessão Solene Especial é homenagear o dia mundial do meio ambiente
e da ecologia, uma vez que essa temática tem sido
prioridade nas agendas políticas e destacar as ações
de sucesso no que se refere à mitigação dos efeitos
da devastação ambiental.
A preservação da humanidade depende da discussão de ações que possam preservar o meio ambiente de
forma sustentável. Conto com a aprovação dos nobres
pares para a aprovação do presente requerimento.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2009.

(À Comissão de Assuntos Econômicos
em decisão terminativa)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O projeto que acaba de ser lido vai à
publicação e será encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 499, DE 2009
Requeiro, nos termos dos artigos 154,
inciso III, 199 e 200 do Regimento interno
do Senado Federal, a realização de sessão
especial em homenagem ao dia mundial do
meio ambiente e da ecologia no dia 18 de
junho do corrente.
Justificação
Comemora-se o dia do meio ambiente e da ecologia em 5 de junho devido a um evento pioneiro realizado
pela Organização das Nações Unidas – ONU, na cidade de Estocolmo em 1972, com o objetivo de abordar
assuntos ambientais; um tema então emergente.
Neste encontro estiveram reunidos 113 países, 250
organizações não-governamentais que discutiram sobre
o impacto que a ação humana tem causado ao meio am-

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação e será apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 500, DE 2009.
Requer voto de lembrança pelo transcurso do 15º aniversário da morte de Ayrton Senna.
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Lembrança, pelo transcurso, amanhã, dia 1º de maio,
do 15º aniversário da morte de Ayrton Senna.
Requeiro ainda que este voto de lembrança seja
levado ao conhecimento de sua irmã, Viviane Senna.
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Justificação
Neste 1º de maio de 2009 o Brasil relembra a
trágica morte de uma das maiores personalidades
da Nação. O piloto de automobilismo Ayrton Senna
da Silva, então com 33 anos, faleceu após sofrer um
grave acidente no autódromo de Ímola, na Itália, em
1º de maio de 1994.
O País relembra, portanto, os 15 anos da perda
de um de seus maiores heróis nacionais. Tricampeão
de Fórmula 1, principal categoria do automobilismo
mundial, Senna inspirou e inspira milhões de pessoas
ao redor do mundo. Não só por ter sido um exemplo
de profissional vitorioso, mas, principalmente, pelo
legado que o ser humano Ayrton Senna deixou após
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sua morte, como o Instituto Ayrton Senna. O Instituto atendeu só em 2007, 1.350.532 crianças e jovens,
67.350 educadores formados, 10.670 escolas, ONG
e universidades parceiras, 1.360 municípios atingidos
e 25 estados contemplados.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2009. – Sanador
Flexa Ribeiro.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de
lembrança solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14289

14290

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14291

14292

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14293

14294

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14295

14296

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14297

14298

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14299

14300

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14301

14302

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14303

14304

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14305

14306

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14307

14308

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14309

14310

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14311

14312

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14313

14314

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14315

14316

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14317

14318

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14319

14320

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14321

14322

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14323

14324

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14325

14326

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14327

14328

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14329

14330

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14331

14332

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14333

14334

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14335

14336

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14337

14338

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14339

14340

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14341

14342

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14343

14344

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14345

14346

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14347

14348

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14349

14350

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14351

14352

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14353

14354

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14355

14356

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14357

14358

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14359

14360

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14361

14362

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14363

14364

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14365

14366

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14367

14368

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14369

14370

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14371

14372

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14373

14374

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14375

14376

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14377

14378

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14379

14380

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14381

14382

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14383

14384

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14385

14386

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14387

14388

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14389

14390

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14391

14392

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14393

14394

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14395

14396

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14397

14398

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14399

14400

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14401

14402

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14403

14404

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14405

14406

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14407

14408

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14409

14410

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14411

14412

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14413

14414

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14415

14416

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14417

14418

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14419

14420

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14421

14422

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14423

14424

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14425

14426

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14427

14428

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14429

14430

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14431

14432

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14433

14434

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14435

14436

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14437

14438

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14439

14440

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14441

14442

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14443

14444

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14445

14446

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14447

14448

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14449

14450

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14451

14452

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14453

14454

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14455

14456

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14457

14458

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14459

14460

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14461

14462

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14463

14464

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14465

14466

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14467

14468

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14469

14470

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14471

14472

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14473

14474

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14475

14476

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14477

14478

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14479

14480

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14481

14482

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14483

14484

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14485

14486

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14487

14488

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14489

14490

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14491

14492

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14493

14494

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14495

14496

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14497

14498

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14499

14500

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14501

14502

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14503

14504

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14505

14506

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14507

14508

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14509

14510

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14511

14512

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14513

14514

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14515

14516

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14517

14518

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14519

14520

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2009

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 1º

14521

14522

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 250 a 279, de 2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco
dias, de acordo com o art. 223, § 1º, da Constituição
Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado pelo Plenário em 25 de março de 2003, e da Resolução nº 1,
de 2007, do Senado Federal, os Projetos lidos serão
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
onde poderão receber emendas pelo prazo de cinco
dias úteis, nos termos do art. 122, II, “b”, combinado
com o art. 375, I, ambos do Regimento Interno.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, tem a palavra o Senador
Expedito Júnior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu
gostaria de me inscrever como primeiro orador para
uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – V. Exª é o primeiro inscrito para fazer uma
comunicação inadiável, Senador Expedito Júnior.
Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, quero me
inscrever pela Liderança da Minoria.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Senador Mário Couto é o primeiro
Líder inscrito para falar pela Liderança da Minoria.
Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, peço inscrição para fazer uma comunicação inadiável em homenagem ao trabalho e ao trabalhador.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O segundo inscrito para fazer uma comunicação inadiável é o Senador Mão Santa.
Concedo a palavra ao Senador Expedito Júnior,
primeiro inscrito para fazer uma comunicação inadiável.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko; Srªs
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e Srs. Senadores, ontem, assisti, em minha residência, ao pronunciamento do Senador Suplicy e, logo
em seguida, ao pronunciamento dos dois Senadores
que prestam um grande serviço ao Pará, os Senadores Mário Couto e o Senador Flexa Ribeiro. Depois de
ouvir o Senador Mário Couto e o Senador Flexa Ribeiro
principalmente, eu me senti no dever e na obrigação
de subir a esta tribuna, até para fazer, Senador Mário
Couto, um contraponto. V. Exª, ontem, como grande
defensor do Pará, mostrava aqui as mazelas, as dificuldades que está enfrentando seu Estado, seu povo.
Estive lá pessoalmente, visitei o interior daquele Estado
e pude perceber o quanto aquela população admira V.
Exª pelo trabalho que prestou como Deputado Estadual
por vários mandatos e, hoje, como Senador da República. V. Exª disse ontem que teve mais de 1,5 milhão
de votos para representar o povo do Pará. Aí eu me
senti provocado a subir à tribuna hoje para falar que,
no meu Estado, as coisas, graças a Deus, acontecem
de forma diferente daquela que leva V. Exª e o Senador Flexa Ribeiro, quase todos os dias, a virem a esta
tribuna apresentar reivindicações, brigar e gritar.
Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento falando da harmonia entre os Poderes no meu Estado. No
passado, há dois ou três anos, passamos por momento
muito ruim, muito difícil, no Estado de Rondônia: o Poder
Judiciário, o Ministério Público, a Assembléia Legislativa
e o Poder Executivo não se entendiam. Hoje, graças
a Deus, tenho de reconhecer a mudança e tenho de
fazer esta homenagem desta tribuna.
Vou começar, Senador Mão Santa, falando de
nossa Assembléia Legislativa. V. Exª esteve lá e conheceu vários dos nossos Deputados Estaduais. Aliás,
esteve aqui presente um dos grandes responsáveis
pela harmonia que hoje caracteriza a relação entre os
Poderes no meu Estado, que é o Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado Neodi Carlos, que
representa o Município de Machadinho d´Oeste, que foi
Deputado no mandato passado, que teve também seu
nome envolvido naquela dificuldade que passamos na
Assembléia Legislativa e que até enfrentou dificuldades para se reeleger. Hoje, ele é o Presidente daquela
Casa, daquele Poder, já pelo segundo mandato, e faz
seu trabalho como ninguém.
Não conheço o Poder Legislativo do seu Estado,
Senador Mário Couto, mas o Poder Legislativo do meu
Estado, Rondônia, hoje, serve como exemplo. Acho que
é o primeiro Poder Legislativo do Brasil que devolve
dinheiro aos cofres públicos do Estado. Economizaram
em torno de R$60 milhões, que foram devolvidos aos
cofres públicos, para ajudar o Governador Ivo Cassol
a fazer essa transformação que vem fazendo no Estado de Rondônia.
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Ontem, eu ouvia V. Exª falar das dificuldades que V.
Exªs estão presenciando e vivendo no Estado do Pará.
Vejam bem: recentemente, o Governador Ivo Cassol e
o Presidente da Assembléia... Quando falo do Presidente da Assembléia, o Deputado Neodi, eu gostaria
de falar dos demais Parlamentares, dos 24 Deputados
daquela Casa, que são capitaneados e liderados pelo
Presidente da Assembléia; por dever de ofício, tenho
de reconhecer o trabalho dos 24 Deputados Estaduais
daquela Casa. Então, recentemente, Senador Mário
Couto, o Governador Ivo Cassol entregou mais de cem
máquinas pesadas ao Estado de Rondônia, equipando
o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que
fiscaliza e cuida das rodovias e da malha viária hoje, e
vou dizer o porquê: a malha viária hoje não é da responsabilidade do Estado, é da responsabilidade das
prefeituras. O Governador lançou um programa denominado Cidade Limpa, e o maquinário adentra todas
as cidades do interior, limpando as cidades para os
prefeitos, colocando cascalho e reabrindo ruas. É dever do Município que o Governador faz. O Governador
Ivo Cassol presta essa solidariedade aos prefeitos do
interior do nosso Estado e também da nossa capital.
Entregou, nos últimos quinze dias, mais de cinquenta
ambulâncias, uma para cada Município. São 52 Municípios; então, entregou praticamente 52 ambulâncias,
uma para cada prefeito.
Senador Mário Couto, nunca vi um Governador do
Estado de Rondônia, na tribuna ou em qualquer lugar,
na Assembléia Legislativa ou em reuniões, dizer que
vai entregar seu Estado com 100% de asfaltamento,
ligando todos os Municípios de Rondônia. E olha que
estamos passando por um momento de crise, de dificuldade! Tenho, portanto, de reconhecer aqui o trabalho
do Governador e de toda a sua equipe.
O Governador Ivo Cassol vai fazendo, inclusive,
obras de asfaltamento, obras de pavimentação asfáltica, que são de responsabilidade da União, que são
de responsabilidade do Governo Federal. O Governador Ivo Cassol, além de ligar os Municípios à BR-364,
está ligando também os distritos, como é o caso do
Distrito de Tarilândia. O Governador já vai dar ordem
de serviço para pavimentar, para asfaltar também o
Distrito de Tarilândia.
O Governador também vai concluir uma obra do
passado, que hoje é uma obra fantasma, lá no Município de Cacoal. O Governador vai entregar – e pretende fazer isso já no final do ano – um hospital regional,
porque temos muita dificuldade com a saúde do nosso
Estado por conta de tudo estar centralizado na capital.
O Governador, então, está concluindo e entregando
uma obra no interior, no Município de Cacoal, para
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que possamos atender toda a população do interior
do nosso Estado.
O Governador está construindo e vai entregar
também, logo, logo, daqui a uns dias, o aeroporto do
Município de Cacoal, aeroporto esse que deveria ser
construído com recursos federais. Existe uma parceria
com a Infraero, mas há também recursos da ordem de
R$5 milhões do Estado de Rondônia, com os quais o
Governador Ivo Cassol está ajudando na construção
desse aeroporto.
Senador Mário Couto, diferentemente do que V.
Exª falou aqui ontem, o Governo tem assinado convênios com todos os Municípios do meu Estado, para fazer
a recuperação das estradas vicinais dos Municípios.
Esse programa engloba o Fundo para a Infraestrutura
de Transporte e Habitação (Fitha), um fundo que S. Exª
criou no Estado de Rondônia. Hoje, S. Exª faz convênio
com 52 Municípios do nosso Estado.
Além disso, no transporte escolar, também há o
apoio do Governador, Senador Mário Couto. Só no ano
passado, foram assinados 28 milhões de convênios
com os Municípios para melhorar o transporte escolar. Foram 28 milhões de convênios! E, hoje, quem é
a Secretária de Educação...
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Permite-me
um aparte, Senador, por só um minuto?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Vou conceder-lhe o aparte, Senador.
Quem faz hoje o trabalho como Secretária de
Educação do nosso Estado é a Professora Marli Caúla,
que é esposa do nosso Vice-Governador.
Estou destacando isso aqui, porque, diferentemente do que V. Exª, ontem, nesta tribuna, mostrava
sobre os desmandos no seu Estado, graças a Deus,
meu Estado hoje está organizado, e o Governador está
fazendo uma revolução.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Meu aparte é
só para parabenizar V. Exª.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Só um instante, Senador Mário Couto.
Eu gostaria de registrar que não pode ser concedido
aparte durante comunicação inadiável.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Só quero registrar meus aplausos e meus parabéns.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está concedido o aparte, mas eu precisava fazer esse registro.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Obrigado, Srª Presidente.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senadora,
quero só parabenizar S. Exª e parabenizar seu Governador, o Presidente da Assembléia do seu Estado.
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Quero dizer que a Assembléia do meu Estado é digna
de elogios, o que não posso...
(Interrupção do som.)
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Já vou terminar, vou ser rápido. O mesmo não posso dizer do
Governo do meu Estado, infelizmente. Senador, fico
com inveja quando vejo – a palavra é “inveja” mesmo
– V. Exª mostrar, dessa tribuna, todo o trabalho de um
Governador jovem, brilhante e competente. Fico, sinceramente, desejando e pedindo que isso possa acontecer no meu Estado. Infelizmente, hoje, isso não está
acontecendo. Meus parabéns, Senador!
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Lá,
no seu Estado, houve dois grandes Governadores, que
também servem de exemplo para a Nação.
Vou finalizar, Srª Presidente.
Veja bem, Senador Mário Couto, que, quando
as coisas boas acontecem, elas são copiadas. O Fitha, criado pelo Governador no Estado de Rondônia,
foi copiado do fundo criado pelo Governador Blairo
Maggi no Mato Grosso. Esse fundo foi criado lá pelo
Governador Blairo Maggi para dar sustentabilidade às
nossas estradas.
Essa questão da Assembléia Legislativa, da economicidade, da economia que se está fazendo hoje – e
já disse das qualidades dos nossos Deputados e do
Presidente da Assembléia, o Deputado Neodi –, está
fazendo história. As Câmaras de Vereadores, hoje,
são provocadas pela Assembléia Legislativa e pelo
Governador, porque, a cada tostão economizado das
Câmaras de Vereadores, o Governador leva mais dois
de convênio para o Município – cada dinheiro é devolvido para ser aplicado no Município.
Então, fico satisfeito, fico feliz de subir à tribuna
e de falar com orgulho dos Poderes do meu Estado
constituídos hoje, do Poder Judiciário, do Tribunal de
Contas, do Ministério Público Estadual, do Poder Legislativo, que serve de exemplo para o País, e também
do Poder Executivo, liderado pelo nosso grande Governador Ivo Cassol.
Muito obrigado pela benevolência de V. Exª, Srª
Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Expedito Júnior.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Valdir
Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente que sai, Senadora Serys; Sr. Presidente
que assume, Senador Paim; Srªs e Srs. Senadores,
na sexta-feira próxima – portanto, amanhã, 1º de maio
de 2009 –, será comemorado, uma vez mais, o Dia
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do Trabalho ou o Dia do Trabalhador. Melhor seria,
nobres colegas, se todo e qualquer dia transcorresse
em homenagem aos trabalhadores e às trabalhadoras no Brasil e no mundo. São eles, afinal, que põem
em funcionamento a engrenagem que move a vida, tal
como a conhecemos.
O que o trabalhador deseja é ter um emprego digno, amparado pela legislação, que garanta para si e para
a sua família o sustento básico e o gradativo progresso
material. Esse trabalhador, tanto no campo quanto na
cidade, no sul como no norte, aspira a uma educação
de qualidade para seus filhos; ele deseja assistência
médica de bom nível para seus familiares; ele quer e
faz justiça a momentos de lazer e de descanso.
Trata-se de um ideário modesto, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, mas ainda inacessível para
uma parcela significativa de brasileiros e brasileiras.
O passo mais elementar, mas ao mesmo tempo crucial, para atingir tais objetivos é exatamente conseguir
o tão almejado emprego. E é possível constatar que
não se trata de uma missão simples. São necessários
inúmeros pré-requisitos, nestes tempos de crise, para
ampliar o nível de emprego no Brasil.
Para ficar numa tríade por demais simplificada,
é preciso, antes de mais nada, que o País retome o
crescimento econômico; é indispensável, ainda, haver
educação e qualificação profissional para o trabalhador;
é imprescindível, por outro lado, que a iniciativa privada
e o consumidor recuperem a confiança e invistam.
Eu gostaria que o efeito psicológico da crise não
atingisse o Brasil como tem atingido outros países do
mundo. A crise, em grande parte, é psicológica. Então, que os empresários, os comerciantes não tenham
medo de investir no Brasil. As linhas de crédito estão
aí, à disposição das empresas e daqueles que queiram empreender no nosso País, para gerar emprego
e gerar renda.
Por sorte, Srªs e Srs. Senadores, nós somos um
povo trabalhador e criativo. Nossa economia é sólida e
diversificada. Contamos com empreendedores vigorosos e bem preparados. Segundo os dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados – Caged, divulgados há pouco pelo Ministro Carlos Lupi, em março de 2009 foi detectada uma recuperação importante
no mercado de trabalho formal, especialmente no meu
Estado de Rondônia.
Sr. Presidente, fomos capazes de gerar 1.299
novos empregos com carteira assinada só no mês de
março em Rondônia, um número significativo em relação ao estoque de assalariados com carteira assinada
no mês anterior. É importante frisar que o resultado
foi o melhor da série histórica do Caged e também de
toda a Região Norte do Brasil. Em tempos de crise, o
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Estado de Rondônia foi responsável pela maior geração
de empregos da região, ao apresentar crescimento de
2,37% no primeiro trimestre do ano, o equivalente ao
acréscimo de 3.957 postos de trabalho. E vejam que
estamos em crise.
Os bons resultados advêm, sobretudo, do forte
impulso da construção civil, pois o setor respondeu
por nada menos que 1.039 carteiras assinadas, um
crescimento de 7,77% em relação ao estoque do mês
anterior. Na sequência, houve crescimento no número
de empregos na administração pública, nos serviços,
comércio, serviços industriais de utilidade pública e na
indústria extrativa mineral.
Contudo, Sr. Presidente, houve retração em segmentos como a agropecuária e a indústria de transformação. E aqui faço um apelo, mais uma vez, aos
órgãos federais, principalmente ao Incra e ao Ibama.
Em grande parte, a retração na atividade agropecuária é em função da falta de documentos das terras, da
falta de uma regularização fundiária, da repressão do
Ibama em cima das madeireiras, em cima da agricultura e da pecuária do nosso Estado.
A ação do Governo é indispensável para continuar induzindo o desenvolvimento da economia, tanto
no plano nacional quanto na esfera regional. Em Rondônia, o impacto positivo das obras de construção das
hidrelétricas já se faz sentir – e as perspectivas tendem
a ser ainda melhores.
No mês de março, Sr. Presidente, o Presidente
Lula participou de solenidades que marcaram o início
das obras das usinas de Jirau e de Santo Antônio, no
rio Madeira, em Rondônia. Ele e sua equipe lá estiveram, e foi um momento muito importante para a história do meu Estado.
Há dois projetos de cooperação para qualificar
profissionalmente 18,8 mil trabalhadores. As parcerias
envolvem o Senai, o Sesi, as construtoras Odebrecht
e Camargo Corrêa – o Consórcio Mesa, da Usina de
Santo Antônio, hoje Santo Antônio Energia, é liderado
pela Odebrecht, e o Consórcio Energia Sustentável,
que é da Usina de Jirau, é liderado pela Camargo Corrêa. É louvável, é digno de elogio o trabalho que essas
empresas estão fazendo no meu Estado, no Estado de
Rondônia de capacitação desses 18 mil trabalhadores.
Além deles, a Universidade Federal, a Unir, em Porto
Velho, o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Porto
Velho, com apoio logístico do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Lá esteve também, juntamente com o Presidente
Lula, o Ministro Patrus Ananias, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que também
firmou convênios com o Governo do Estado, com a
Prefeitura de Porto Velho, com as empresas para ca-
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pacitação profissional de trabalhadores no Estado de
Rondônia.
Quanto aos postos de trabalho, Srªs e Srs. Senadores, estima-se que, no total, serão gerados em torno
de 20 mil empregos diretos e 30 mil indiretos, sendo
que cerca de 70% dos postos de trabalho deverão ser
preenchidos por mão-de-obra regional.
Sr. Presidente, essas obras estão realmente impulsionando o desenvolvimento do Estado de Rondônia. O Senador Expedito falava, ainda há pouco, da
tribuna, sobre o progresso em que vive hoje o Estado
de Rondônia. É claro que, todos nós que lá chegamos, há 30 ou 40 anos – já estou em Rondônia há 30
anos –, todos os trabalhadores de Rondônia tem uma
parcela de contribuição no desenvolvimento do Estado de Rondônia. Eu mesmo, quando Governador do
Estado, lancei lá vários programas, como o Programa
Gado Sadio; o Programa Plante Café; as campanhas
de produção, em todo o Estado; os convênios com o
Banco Mundial; com o BID, o Banco Interamericano,
para o aparelhamento de arrecadação do Estado de
Rondônia. É claro que os governadores que vieram
depois tiveram um pouco mais de sorte, porque pegaram um Estado aparelhado, um Estado equipado,
um Estado em desenvolvimento. O Governo Federal
tem também investido pesado no Estado de Rondônia.
Para V. Exª ter uma idéia, só do PAC, o Programa de
Aceleração do Crescimento, serão investidos mais de
R$800 milhões só na capital, só em Porto Velho, em
saneamento básico, asfalto, drenagem, rede de esgoto,
água tratada, habitação. É uma verdadeira revolução
que vive, hoje, o Estado de Rondônia, em grande parte
pelos investimentos do Governo Federal que têm sido
pesados no Estado de Rondônia.
Assim, caros colegas, não posso imaginar melhor
notícia para o trabalhador, no seu Dia, do que anunciar a oferta de novos bons empregos no Brasil e no
Estado de Rondônia.
Espero, Sr. Presidente, que a crise seja passageira em todo o Brasil, porque, em Rondônia, ela não
está muito forte. Pelo contrário, está muito leve. Então,
espero que continuemos a crescer, e que o Governo
Federal – só um minuto, para concluir; muito obrigado,
Sr. Presidente – continue a investir acertadamente no
nosso País e no Estado de Rondônia para uma maior
geração de emprego e renda.
Por último, quero parabenizar, mais uma vez, os
trabalhadores do meu Estado, os trabalhadores do Brasil. Peço a Deus que possa abençoar este País, que
possa iluminar o Presidente Lula e toda a sua equipe
e o Congresso Nacional, que está precisando de uma
luz divina, porque, nos últimos dias, ele tem sido foco
de muitas notícias negativas. Vamos torcer para que,

14546

Sexta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a partir de amanhã, a partir do Dia do Trabalho, possamos trabalhar com determinação tanto no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, quanto na iniciativa
privada. Que este País continue prosperando para o
bem geral da nossa população!
Um grande abraço!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Paulo Paim.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Convidamos, agora, para usar da palavra o Senador Paulo Paim, que permutou com o Senador Jayme
Campos.
Paulo Paim é do Rio Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma é quem
defende o trabalhador brasileiro para a obtenção de
salário justo.
Hoje, prevejo que V. Exª vai alertar a Pátria sobre o dever que temos diante do trabalho e do trabalhador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Senador Mão Santa.
Na mesma linha do Senador Valdir Raupp, quero
lembrar que tivemos hoje, pela manhã, uma sessão
muito importante, que lembrou os 90 anos da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Foi, no meu entendimento, uma atividade justa, porque essa entidade
é referência mundial para os trabalhadores.
No Brasil, Sr. Presidente, a OIT chegou em 1950.
Atualmente, ela tem parceria, oferecendo cooperação
técnica aos programas e reformas sociais, tanto no
Brasil quanto na maioria dos países do mundo. Eu diria que, aqui, no Brasil, a parceria para o combate ao
trabalho escravo, ao Fome Zero, ao Primeiro Emprego, são programas, para mim, fundamentais, como a
erradicação e a prevenção do trabalho infantil.
A OIT também tem-se destacado em programa
de combate à exploração sexual de menores, promoção da igualdade de gênero, de raça, no combate
permanente ao desemprego, na busca da distribuição
de renda e na melhoria da qualidade de vida de toda
a humanidade.
Mas, Sr. Presidente, não posso, neste momento,
deixar de lembrar que a economia e o setor financeiro
mundial passam por uma das maiores crises de todos
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os tempos. Conforme a OIT, mais de 50 milhões de
trabalhadores poderão juntar-se aos desempregados
em todo o mundo em 2009 e 2010. Se a reativação
econômica for tão lenta como se prevê, no Brasil, o
aumento da taxa de desemprego, provocado pela crise, vai afetar principalmente a população mais jovem.
Essa avaliação não é minha; é do IBGE.
Em março, a taxa de desemprego para a faixa
etária de 16 a 24 anos subiu 21,1%, a maior desde
agosto de 2007. Em fevereiro, a taxa para esse grupo
era de 18,9%. No geral, a taxa de desemprego apurada
pelo IBGE, em março, de 90%, foi a maior desde agosto
de 2007, quando chegou em torno de 9,5%. A taxa é
exatamente a mesma que tínhamos em setembro de
2007. Para o IBGE, a taxa de desemprego para a faixa entre 16 e 24 anos é geralmente mais alta, porque
falta qualificação e experiência, dificultando a inclusão,
no mercado de trabalho, de cerca de 2,5 milhões de
jovens todos os anos.
Sr. Presidente, amanhã é o dia 1º de maio, Dia
Internacional do Trabalho. Data que merece ser celebrada não só com reflexões e festas, mas, sobretudo,
com ações concretas. Creio que está na hora, mais do
que nunca, de o movimento sindical brasileiro colocar
aquilo que chamo de “o bloco na rua”; voltar às ruas
e exigir a aprovação de projetos que tramitam aqui no
Congresso Nacional, que vão, efetivamente, na linha da
ação contra o desemprego, contra a falta de educação,
contra a criminalidade. Enfim, Sr. Presidente, projetos
que buscam resgatar a dignidade dos trabalhadores
e dos aposentados e pensionistas.
Falo, Sr. Presidente, por exemplo, da PEC de
nossa autoria, em parceria com o Senador Inácio Arruda, que reduz a jornada de trabalho, sem redução
salarial, de 44 para 40 horas semanais. Lembro, Sr.
Presidente, e não tenha dúvida, que uma das formas
de se combater a crise e o desemprego é a redução
de jornada.
Estudos do Dieese indicam que a redução de
jornada geraria, de imediato, cerca de três milhões
de postos de trabalho. Se reduzíssemos, depois de 44
para 40, daí para a frente, uma hora por ano até chegarmos às 36 horas, estaríamos gerando, aí sim, em
torno de sete milhões de empregos. É claro, Sr. Presidente, que a criação de novos empregos e a redução
de jornada de trabalho devem vir acompanhadas de
medidas como o fim das horas extras.
É preciso que todos entendam que a redução de
jornada só representará uma vitória se for fruto de um
grande entendimento entre empregados, empregadores e Governo. É nesse sentido que estou conversando
com as centrais sindicais e com as confederações, para
que a gente acerte com o Governo que o número de
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horas que for reduzido, sem reduzir salário, poderá o
empregador deduzir de impostos a pagar à União.
Sr. Presidente, falei dos dados do IBGE, que o
desemprego entre os jovens é assustador. Por isso,
apresentei uma PEC que trata do ensino técnico. A
PEC nº 24, de 2005, cria o Fundo Nacional do Ensino
Técnico Profissionalizante (Fundep). Com a aprovação
dessa PEC, nós injetaremos na economia cerca de R$8
bilhões por ano na área do ensino técnico. Os recursos
do Fundep sairiam de 2% da arrecadação do Imposto
de Renda e Imposto sobre Produto Industrializado, 3%
da arrecadação do PIS/Pasep, entre outros.
Eu não tenho nenhuma dúvida de que o salário
mínimo é o maior distribuidor de renda deste País. A
política estabelecida a partir de 2003 demonstra o seu
acerto. Lembro-me de que, na época em que eu era
Relator da Comissão Mista do Salário Mínimo, deliberamos que o salário mínimo deveria subir todo ano
de acordo com a inflação e o dobro do PIB. Não conseguimos o dobro do PIB, mas conseguimos o PIB e,
por isso, o salário mínimo ultrapassa, hoje, a faixa dos
US$200. Segundo o Dieese, o aumento do salário mínimo deve permitir a entrada, na economia brasileira,
de aproximadamente R$27,8 bilhões no ano que vem.
Neste ano, injetou na economia R$21 bilhões.
Sr. Presidente, quero também destacar aqui, neste dia em que falamos...
Faço questão, Senador Zambiasi, de conceder,
neste momento, um aparte a V. Exª. V. Exª tem sido
meu parceiro em todas as horas aqui, tanto na redução de jornada, como na luta pelo salário mínimo – V.
Exª fez parte da Comissão –, como também no tema
que vou entrar agora, que são os aposentados e pensionistas, enfim, nos três projetos: do fim do fator, do
que garante o número de salários mínimos, o PL nº
58, aprovado ontem na Comissão da Câmara, e do
reajuste aos aposentados igual ao do mínimo. V. Exª,
eu dizia outro dia, e o seu Partido fecharam questão
pela aprovação desses projetos.
Com alegria, um aparte a V. Exª.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – Obrigado,
meu querido companheiro e amigo Senador Paulo Paim.
Eu não poderia deixar de fazer este aparte ao pronunciamento importante, nesta véspera de 1º de maio, que
V. Exª está fazendo. Não há brasileiro que não saiba da
referência, pelas lutas sociais, do Senador Paulo Paim,
especialmente em relação a um salário, não vou dizer
mínimo, mas digno para os trabalhadores e trabalhadoras. Quem não se lembra das caminhadas? Das greves
de fome? Dos movimentos em plenário e fora de plenário, lá na Câmara dos Deputados e depois aqui, no
plenário do Senado Federal? Esses movimentos são
uma referência e uma marca que vão permanecer por
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toda a sua história, Senador Paim. Acho que, neste dia
que antecede o 1º de maio, é justo e importante que
todos reconheçamos o seu trabalho. Se esse salário
mínimo, hoje, está na casa dos US$200, é exatamente
porque, um dia, alguém levantou a sua voz, fez a sua
luta para que estabelecessem, no mínimo, US$100.
Veja que chegou ao ponto de ter de se lutar para que
um salário mínimo nacional tivesse como base a moeda americana, com US$100. Hoje, felizmente, nós já
estamos num patamar muito superior, bem mais confortável. Por isso a referência vitoriosa à sua luta parlamentar, Senador Paim, e a próxima, da qual todos
estamos participando – o Senado já fez a sua parte –,
que é exatamente em relação aos aposentados. Com
relação a isso, assim como aconteceu aqui, no Senado, uma votação tranquila, o PTB fechou questão na
Câmara dos Deputados. E nós não arredamos pé de
fazer essa recuperação das perdas dos salários dos
aposentados e a correção do fator previdenciário, que
é uma das grandes injustiças que foram imprimidas na
vida daqueles que passaram uma vida trabalhando,
contribuindo, no momento de usufruir o seu limite. Para
os trabalhadores do setor privado, há um limite, há um
freio: são 10 salários mínimos. Eles podem perceber
30 salários mensais, porém, a contribuição máxima e o
recebimento máximo são de 10 salários mínimos. Aliás,
no primeiro salário, na aposentadoria, já não são mais
10 salários mínimos. O primeiro salário já vem com um
índice abaixo e já vem a primeira frustração.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já vêm,
no máximo, sete, poderíamos dizer.
O Sr. Sérgio Zambiasi (PTB – RS) – É. A primeira frustração é quando, em vez de receber os 10
salários mínimos, isso já vem reduzido, já vem diminuído. Por isso, nós temos de fazer a correção dessa
injustiça, que é histórica. Por essa razão, nós estamos acompanhando, aplaudindo, para que a sua luta,
que é a luta de todos nós, seja vitoriosa. Por isso, o
PTB fechou questão em cima desse tema. Aproveitamos para cumprimentá-lo por essa manifestação
tão importante em solidariedade aos trabalhadores
e trabalhadoras de todo o Brasil, especialmente aos
aposentados e aposentadas de todo o Brasil. Parabéns, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Zambiasi, permita-me que eu diga algo neste momento
a V. Exª. V. Exª era Deputado Estadual, era Presidente
da Assembleia. Nós tínhamos uma relação de companheirismo, mas não tínhamos a convivência política do
dia a dia. Há sete anos que convivo com V. Exª aqui,
no Senado, como Senador da República – V. Exª foi o
Senador mais votado no momento em que chegamos
aqui, com 500 ou 600 mil votos na frente deste Senador,
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no mínimo, eu diria. E quero dizer que, a partir dessa
convivência, eu admiro V. Exª muito mais do que na
época em que aqui chegamos, pela sua prática, pela
sua coerência e pela sua solidariedade em cada tema
que envolva os seres humanos, de uma forma ou de
outra, em cada tema em que esteja em xeque o direito
dos trabalhadores, dos aposentados, dos deficientes,
dos discriminados. Faço este depoimento na véspera do 1º de maio e V. Exª sabe que é de coração. Um
abraço, Senador Sérgio Zambiasi.
Sr. Presidente, eu não quero usar mais que o
tempo que V. Exª me permitiu. O Senador Zambiasi já
descreveu parte do tema que eu ia falar, que é a nossa luta, a luta de todos nós – e V. Exª, Senador Mão
Santa, foi o Relator – para acabar com o fator previdenciário, para garantir ao aposentado o mesmo índice do salário mínimo, para recompor, como fala o PL
nº 58, pelo menos o número de salários mínimos que
recebia o aposentado na época em que se aposentou,
como também para acabar com o voto secreto. Acho
que não tem de ter voto secreto.
Quero, neste momento, deixar uma mensagem
ao movimento sindical. Eu poderia lembrar de todos
os projetos que apresentei, que debatemos juntos
aqui – para os quais tive o apoio, eu diria, unânime do
Senado para todos eles –, mas quero citar três temas:
a recuperação dos benefícios dos aposentados, o fim
do fator; a aprovação da PEC nº 50 que acaba com o
voto secreto; e, com certeza, Sr. Presidente, o fim do
fator previdenciário. Esses temas, para mim, se somam
e apontam para o amanhã em prol dos trabalhadores,
que estarão mobilizados em todo o País. Que eles possam acreditar no Congresso Nacional. Acredito eu que
a redução de jornada vai ser fundamental para esse
grande entendimento.
Concluo, dizendo, Sr. Presidente, que a OIT é
uma referência internacional. As centrais sindicais, as
confederações, as federações, os sindicatos, as associações de aposentados, de bairros, enfim, todas
as entidades que organizam os trabalhadores estarão
mobilizadas no dia de amanhã, buscando, Sr. Presidente, combater a crise com propostas concretas. Algumas, listei-as aqui, sei que são sensíveis a todos
Senadores e Senadoras. Sei que também na Câmara
dos Deputados, pelo movimento que percebo lá, haverão de avançar.
Por isso, antes de concluir, permita-me, Senador
Mão Santa – tenho cinco minutos ainda –, falar um
pouco sobre o movimento dos agricultores lá no Rio
Grande do Sul por causa da seca.
Sr. Presidente, agricultores, familiares ligados à
Federação da Agricultura Familiar (Fetraf– Sul) estão
realizando no dia de hoje vários atos públicos para
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reivindicar uma série de medidas concretas para amenizar os efeitos da seca que atinge os Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A Fetraf-Sul quer a unificação e a renegociação
dos contratos de todas as dívidas, com os três anos
de carência já solicitados, até dez anos, para pagamento com juro zero e para que os agricultores que
sofreram perdas, devido à estiagem, possam ter uma
bolsa para a manutenção da família, por seis meses,
com pelo menos um salário mínimo por mês.
No Rio Grande do Sul, hoje, ocorrem manifestações em Erechim, Sananduva, Sarandi e Ipê. Em Santa
Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste, Quilombo, São Carlos, Concórdia, Lages. E, no Paraná, em
Francisco Beltrão e Marmeleiro. Também são pontos
para a garantia da permanência dos agricultores no
campo e para a melhor qualidade de vida deles a geração de crédito, para que eles tenham renda, meio
ambiente e o incremento do seguro agrícola com garantia de preços aos agricultores.
A pauta nacional da agricultura familiar será entregue ao Governo Federal na primeira quinzena de
maio.
Sr. Presidente, quando a gente fala em 1º de maio,
que é amanhã, a impressão que dá é de que a gente
está falando somente dos trabalhadores da área urbana.
Não. Estamos falando dos trabalhadores do campo e
da cidade. Estamos falando dos assalariados. Quando
falamos dos assalariados, não nos esquecemos dos
empreendedores, porque para ter assalariado tem de
ter também os empregadores. Por isso, Sr. Presidente,
quero destacar aqui essas reivindicações que, no meu
entendimento, são de todos.
Principais reivindicações dos agricultores familiares:
– renegociação de dívidas: unificação e
renegociação dos contratos de todas as dívidas com três anos de carência, até dez anos,
para pagamento com juros subsidiados; para
os agricultores que sofreram perdas devido à
estiagem, uma bolsa de manutenção da família, por seis meses, com um salário mínimo.
Aí, lembro aqui o que estava escrito, “com
juro zero”;
– garantia de renda: que sejam estruturadas políticas direcionadas ao meio rural para
além da produção e que estimulem as boas
práticas ambientais, como a preservação da
água, do solo, das florestas, das matas nativas
ou não, da biodiversidade, da produção sem
agroquímicos e qualquer outro poluente;
– implantação de uma política de garantia
de renda para os agricultores: principalmente
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os que mais precisam, vinculados ao Pronaf
Sistêmico e tenham produção diversificada.
Além de outras políticas associadas, deve-se
também garantir rebate nos financiamentos.
A proposta é 30% de rebate nos financiamentos;
– meio ambiente: criar linhas de créditos subsidiadas para estimular e permitir a
recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e recuperação de fontes d’água. Também instituir um fundo de compensação, de
caráter permanente, para remuneração aos
agricultores familiares que preservarem as
APPs e a Reserva Legal, como mecanismo
de compensação financeira pelas áreas que
deixarem de produzir.
Em relação à legislação ambiental, a Fetraf propõe que os agricultores familiares tenham tratamento
especial, diferenciado dos grandes produtores, com
linhas de crédito subsidiados, para garantir a sustentabilidade ambiental sem diminuir a renda familiar. Isto
já é feito hoje Sr. Presidente. Se pegarmos a micro, a
pequena e média empresa, há uma política diferenciada em relação às grandes empresas. Que tenhamos
no campo também essa mesma diferença na busca
do crescimento de todos.
Garantia de preço: qualificar o programa de garantia de preços (PGPAF) incluindo novos produtos,
cálculos de custo de produção por Estado e revisão
adequada de metodologia de cálculo dos custos de
produção, aproximando-a mais da realidade.
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Para concluir, Sr. Presidente, só mais um minuto.
Por fim, estender a garantia de preços aos agricultores que não fizerem financiamentos de investimento
e custeio, criando aí um mecanismo que a vincule às
pequenas cooperativas exclusivamente de agricultores
familiares. A Fetraf propõe uma garantia de uma renda
real de 30% acima do custo de produção.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª a sua
tolerância, Senador Mão Santa, sempre muito gentil com este Senador que, na verdade, abreviou aqui
aquilo que vou falar amanhã nas comemorações de
1º de maio de que vou participar, tendo como eixo a
recuperação dos benefícios dos aposentados, emprego, renda e a diminuição da taxa de juros. Ela já
diminuiu sim, mas que se diminua ainda mais. Enfim,
que se olhe para todos os trabalhadores: os do campo
e os da cidade.
Muito obrigado, Presidente Mão Santa.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Paulo Paim, leve a nossa mensagem a Sua
Excelência o nosso Presidente Luiz Inácio. Entendo
que o melhor de sua obra administrativa foi a valorização do salário mínimo.
É necessário lembrar a valia e a força deste Senado. Quando aqui começamos o nosso mandato, o
salário mínimo equivalia a U$70. Paulo Paim levantou
a bandeira de U$100. Eu estava lá com ele, sendo o
seu cireneu. Era um pouco São Tomé: U$100! Mas,
hoje, ele vale mais, Expedito Júnior, de U$200.
O Senado da República sempre levou esse apoio
e essa inspiração a Sua Excelência o Presidente da
República, Luiz Inácio. Entendo que isto foi o melhor
de sua obra administrativa: a valorização do trabalho e
do trabalhador, a primazia do trabalho e do trabalhador.
Eles vêm antes; eles é que fazem a riqueza.
Então, queremos nos congratular com V. Exª,
que fez hoje uma homenagem ao Dia do Trabalho,
que será amanhã.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RE) – Sr. Presidente, peço a transcrição do meu pronunciamento
na íntegra.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, agricultores familiares ligados à Federação
da Agricultura Familiar (Fetraf– Sul), estão realizando
no dia de hoje, vários atos públicos para reivindicar
uma série de medidas concretas para amenizar os
efeitos da seca que atinge os estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A Fetraf-Sul quer a unificação e renegociação
dos contratos de todas as dívidas com três anos de
carência, até 10 anos para pagamento com juros zero
e para os agricultores que sofreram perdas devido à
estiagem, uma bolsa para manutenção da família por
seis meses, com um salário mínimo por mês.
No Rio Grande do Sul estão ocorrendo manifestações em Erechim, Sananduva, Sarandi e Ypê; em
Santa Catarina nas cidades de São Miguel do Oeste,
Quilombo, São Carlos, Concórdia e Lages; e no Paraná, em Francisco Beltrão e Marmeleiro.
Também são pontos para a garantia da permanência das famílias no campo e da melhor qualidade
de vida dos agricultores a geração de crédito e renda,
meio ambiente, e o incremento do seguro agrícola com
garantia de preços aos produtores.
A pauta nacional da agricultura familiar será entregue ao governo federal na primeira quinzena de maio.
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Principais reivindicações dos agricultores familiares.
Renegociação de dívidas:
– Unificação e renegociação dos contratos de todas as dívidas com três anos de
carência, até 10 anos para pagamento com
juros Zero.
– Para os agricultores que sofreram perdas devido à estiagem, uma bolsa para manutenção da família por seis meses, com um
salário mínimo por mês.
Garantia de renda:
– Que sejam estruturadas políticas direcionadas ao meio rural, para além da produção
e que estimulem as boas práticas ambientais
como a preservação da água, do solo, das
florestas nativas, da biodiversidade, da produção sem agroquímicos e qualquer outro
poluente.
– Implantação de uma política de garantia de renda para os agricultores que estejam
vinculados ao Pronaf Sistêmico e tenham produção diversificada. Além de outras políticas
associadas deve-se garantir rebate nos financiamentos. A proposta é 30% de rebate nos
financiamentos.
Meio ambiente:
– Criar linhas de crédito subsidiadas para
estimular e permitir a recuperação de áreas
degradadas, matas ciliares, recuperação de
fontes d’água.
– Também instituir um “Fundo de Compensação”, de caráter permanente, para remuneração aos agricultores familiares que preservarem as APP’s e a Reserva Legal, como
mecanismo de compensação financeira pelas
áreas que deixaram de produzir.
– Em relação à Legislação Ambiental, a
Fetraf propõe que os agricultores familiares
tenham tratamento especial e diferenciando
dos grandes produtores, com linhas de créditos
subsidiados para garantir a sustentabilidade
ambiental sem diminuir a renda das famílias.
Garantia de Preços:
– Qualificar o programa de garantia de
preços (PGPAF), incluindo novos produtos,
cálculos de custo de produção por estado e
revisão adequada da metodologia de cálculo
dos custos de produção, aproximando-a mais
da realidade.
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– Estender a garantia de preços aos agricultores que não fizeram financiamentos de
investimentos e custeio, criando um mecanismo que vincule às pequenas cooperativas
exclusivamente de agricultores familiares. A
Fetraf propõe um garantia de uma renda real
de 30% acima do custo de produção.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª será atendido. Vamos publicar, na íntegra, o
pronunciamento de V. Exª.
Receba os nossos aplausos.
Ali está a bandeira, que diz: “Ordem e Progresso”.
Então, combinamos fazer uma alternância na lista de
oradores. Chamamos para usar da palavra o Senador
Mário Couto, que está inscrito. É o primeiro que chegou aqui. (Pausa.)
Não sendo ele, agora nós vamos chamar pela
liderança...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pela ordem, é alternando. Agora é a vez da liderança.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se é a vez
da liderança, sou eu. Mas, deixe-me explicar. O nobre
Senador Eduardo Azeredo tem um compromisso inadiável. Disse-me que falaria apenas por cinco minutos.
Sendo assim, acho justo que possamos atender ao
nobre Senador, ex-Governador, líder de Minas Gerais.
E V. Exª, tenho a certeza, vai nos atender. Logo após
a fala de S. Exª, entraria então este humilde Senador,
seu amigo, Mário Couto.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, eu estava inscrito como segundo orador...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª era o primeiro inscrito aqui, e V. Exª é o primeiro a entrar no meu coração. Agradeço a V. Exª a
comenda que ganhei: Libertas quae sera tamen, que
representa a bravura do povo mineiro, que tão bem
está representado por V. Exª, extraordinário Prefeito
de Belo Horizonte, Governador do Estado, extraordinário Presidente do PSDB e, agora, líder desse extraordinário partido.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª pode usar da palavra não apenas por cinco
minutos, mas à vontade.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Nobre Presidente, eu quero primeiro agradecer ao
Senador Mário Couto. Eu estava, exatamente, como
segundo inscrito, mas estava presidindo a reunião da
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Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
na qual tivemos realmente uma presença muito significativa. Estiveram lá 25 Senadores e Senadoras. O
Ministro Celso Amorim esteve lá até agora, até duas
e quinze da tarde, na segunda audiência pública que
nós realizamos, a pedido do Senador Tasso Jereissati,
que é o Relator dessa questão, para discutir os prós
e os contras e o que falta para ser ainda preenchido
para que o projeto possa então permitir a adesão da
Venezuela ao Mercosul. Por isso me atrasei para estar aqui presente.
Mas eu quero, além de tratar dessa notícia sobre a realização da audiência, falar um pouco sobre
a questão do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que infelizmente não está atendendo ao que
foi proposto.
Os números já foram divulgados. Os números de
execução do PAC são muito aquém do que deveriam
ser a esta altura. Amanhã já é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Quatro meses se passaram e, na verdade,
o que foi executado do PAC é, na verdade – o termo
pode ser forte –, ridículo o que foi executado do PAC
até agora. E é fundamental, para enfrentar qualquer
crise, um programa de investimentos. Um programa
de investimentos neste momento de crise econômica
internacional, de crise econômica que tem reflexos no
Brasil é fundamental. É evidente que é bom termos incentivos ao setor automobilístico, ao setor de cimento e a alguns outros setores, como eletrodomésticos.
Mas, além disso, é fundamental que existam estradas
sendo construídas e investimentos caminhando normalmente. E não é isso que está acontecendo. Se
nós formos olhar o que o Governo está efetivamente
aplicando para a construção de novos portos, para a
melhoria dos aeroportos, para as nossas estradas, é
realmente lamentável.
Eu quero aqui trazer, portanto, Sr. Presidente,
essa preocupação. Nós vamos entrar no quinto mês
do ano, e esse programa, do ponto de vista de infraestrutura, está devagar. Está devagar, quase parando
mesmo, como se costuma dizer. E não é uma questão
de uma região ou de outra, é no Brasil todo. Poderia
citar aqui o meu Estado de Minas Gerais. Quer dizer,
nós estamos lutando. Desde que assumi aqui o meu
mandato de Senador, luto pela duplicação da estrada
Belo Horizonte-Brasília. Ela começou depois de várias
emendas que foram apresentadas por mim, emendas
de bancada, e esse recurso está sendo utilizado. É
lamentável. Eu passo por lá, a gente vê: entre Sete
Lagoas e o trevão de Curvelo, como se chama, nós
temos trechos que estão em obras, outros trechos parados. “Ah, o problema é de desapropriação!” Mas não
é possível que leve dois anos para se resolver o pro-
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blema de desapropriação! Desse jeito nós não vamos
conseguir ter as obras de que precisamos. E isso se
repete na 101, na 116, em todas as regiões.
Nós temos uma estrada em Minas que é lamentável, que é a estrada que liga Belo Horizonte ao Vale
do Aço, até Vitória. Essa estrada, seguramente, é uma
das que mais tem acidentes em todo Brasil. Estivemos
com o Ministro em fevereiro – fomos juntos, os Senadores mineiros – e ele nos deu esperanças. Mas o fato
é que os acidentes continuam acontecendo e nada de
prático se resolve.
Senador João Tenório, ouço V. Exª com muito
prazer.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Senador
Eduardo, V. Exª, mais uma vez, traz a este momento
do nosso Senado um tema absolutamente importante, além daquele que V. Exª citou anteriormente, que
foi a macrodiscussão, a discussão robusta, intensa e
inteligente que tem acontecido sobre a presença ou
não da Venezuela no Mercosul. Então, são momentos
importantíssimos que este Senado tem vivido. Tenho
participado de algumas das sessões e sou testemunha
de como tem sido importante para o esclarecimento
de todos nós, Senadores, que temos, às vezes, uma
idiossincrasia, uma opinião. A presença de pessoas
que têm opiniões diferentes e consistentes esclarece,
de uma maneira muito interessante para nós, qual é o
significado ou não do ingresso da Venezuela no Mercosul. Mas V. Exª traz o tema do não andamento do
PAC, que, sem sombra de dúvida, é algo que preocupa
todo o Brasil. Eu gostaria de lembrar aqui uma coisa
importante. V. Exª citou aí que não é a desoneração
do automóvel, a desoneração dos produtos eletrodomésticos e de tantos outros que são necessários que
vem a prejudicar o andamento dos investimentos no
Brasil. A desoneração é uma coisa importantíssima
neste País. Convém lembrar que todos os Senadores
aqui presentes – acho que sem exceção – já se pronunciaram reconhecendo que a carga tributária deste
País é insuportável. Então, na hora em que se promove, de alguma maneira, adequada ou não, simétrica
ou assimétrica, mas se promove a desoneração de
algum segmento da produção nacional, isso deve ser
louvado. O grande problema no Brasil é que, ao mesmo tempo em que acontece isso, o Governo brasileiro
despenca a gastar dinheiro com o custeio, como tem
saído ultimamente na imprensa. Esse, sim, que é o
grande responsável pela frustração dos investimentos
públicos no País. Então, eu gostaria de registrar isto:
vamos continuar defendendo a desoneração, seja lá
do que for, porque ela significa o aumento, o estímulo
à produção. Num dia desses, dava um exemplo, numa
reunião da CAE, em que esteve presente o Ministro
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e outras autoridades para discutir a questão do spread bancário. Eu dizia que nós gastamos uma energia
imensa para baixar a Selic, e isso não tem nenhuma
correlação – e levei uma tabela para mostrar – com a
taxa de juros na ponta do mercado. Não tem nenhuma.
Então, fazemos um esforço, Presidente, a quantidade
de discursos que têm sido feitos aqui no sentido de
induzir ao rebaixamento da taxa primária de juros no
Brasil é uma coisa repetida, consistente, e ela não tem
trazido nenhuma correlação com o rebaixamento da
taxa de juros na ponta. Essa, sim, é que promove o
estímulo ao consumo e, consequentemente, ao desenvolvimento. Além do mais, diz um experiente empresário
alagoano que a verdade é aquilo que é provado pela
experiência. A experiência mostra o seguinte: não é só
política monetária que promove o desenvolvimento. A
prova disso é que os Estados Unidos estão com taxa
de juros negativa. O Japão vem com taxa de juros negativa já há dez anos. A União Européia agora aderiu
à taxa de juros negativa; a Inglaterra, à taxa de juros
negativa. E nem por isso há uma recuperação efetiva,
evidente das economias desses países. Aqui, tivemos
outro exemplo: baixou-se um pouquinho o IPI dos automóveis e houve uma venda extraordinária de carros.
Então, isso mostra que é uma combinação de política
fiscal, política tributária e política monetária que induz
e confirma exatamente o desenvolvimento do País.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Perfeito.
O Sr. João Tenório (PSDB – AL) – Então, V. Exª
traz aqui um tema que eu acho que é importantíssimo.
Apenas gostaria de chamar a atenção disto: o lugar
onde mexer é exatamente no gasto público brasileiro,
no gasto corrente brasileiro.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Muito obrigado, Senador João Tenório. É exatamente
esse ponto. Quer dizer, eu estou insistindo, estou cobrando que o Governo dê mais rapidez ao PAC, que o
Governo realmente invista na infraestrutura, que ele
invista na criação de empregos, não na questão do
custeio. O custeio, nós sabemos que, lamentavelmente, o Governo está deixando inchar, está deixando que
aumente. São gastos que vão ficando para frente, são
gastos que vão ficando, inclusive, para outro governo,
e definitivamente. Quer dizer, você vai aumentando o
custo geral de funcionamento de governo.
Agora, investir para que nós tenhamos melhores
estradas, para que as estradas tenham melhores condições para a economia, para as pessoas que usam, isso
o Governo não está fazendo; ou, se está fazendo, está
fazendo devagar, está fazendo de maneira ineficiente.
Assim como é ineficiente também, Sr. Presidente – e eu
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termino já as minhas palavras aqui, eu falei que falaria
pouco –, a questão da nossa educação.
Está aí o resultado do Enem. Eu vejo aqui o nosso Professor Cristovam Buarque, Senador Cristovam
Buarque, está aí o resultado do Enem. Mais uma vez
o que se vê é que o resultado não é o que deveria ser.
Estou satisfeito, porque as escolas de Minas estão até
bem colocadas, mas não é o resultado que o Brasil
precisava. Nós precisamos investir é exatamente em
infraestrutura, e a infraestrutura mais importante que
existe é a infraestrutura da educação.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Queremos cumprimentá-lo e trazer ao João Tenório
a lembrança de que esse negócio de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) é colonial: foi Portugal
que o criou, para que o Brasil não se desenvolvesse.
Esse Imposto nasceu de quem agregava valores às
riquezas. Essa é uma carga que traz ao regresso. Isso
foi coisa da Colônia, para impedir o desenvolvimento
industrial do Brasil.
Convidamos para usar da palavra – agora, estamos alternando – o próximo orador inscrito, Senador
Roberto Cavalcanti, do Estado da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministro da Educação, Fernando Haddad, tem ressaltado
a importância da aprovação do Projeto de Lei nº 1.746,
de 2007, pela Câmara dos Deputados para consolidar
a primeira fase da expansão e interiorização das instituições públicas de ensino.
Em audiência no Senado Federal, na Comissão
de Educação e, depois, em audiência privada, o Ministro defendeu, como o Presidente Lula, que (estas
são palavras dele, Ministro Haddad):
Sem a aprovação do PL, não vamos ter
a consolidação da expansão... A expansão do
ensino não deve ser pautada por fases, fase 1,
fase 2 e assim por diante, um país não deve
parar, deve ter quantas fases quantas forem
necessárias... Temos que desvincular cargos de
docentes como despesa... convencer... tentar
mudar o rumo do entendimento daqueles que
acham que se trata de despesa, de inchaço da
máquina... Contratar professor é investimento,
e não gasto, pois contribui para o desenvolvimento de toda a sociedade, em diversos aspectos... Este Governo entregará 214 novas
escolas técnicas federais. São mais 12 novas
universidades federais e mais de uma centena de novos campi. Dobramos o numero de
vagas de ingresso nas universidades públicas,
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de 113 mil para 228 mil. E o próximo Governo,
independentemente de partido, terá que fazer
melhor do que este.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concordo
com o Ministro. Mais que isso, defendo que a educação
deve ser o cimento que forjará a construção do País
justo e moderno que sonhamos erguer juntos.
Para tanto, é preciso, é urgente, é indispensável uma mudança de mentalidade. É premente mudar
conceitualmente a discussão, qualificá-la a partir de
premissas concretas: despesa com educação não é
gasto, é investimento, e investimento com altíssima
taxa de retorno interno, uma vez que são esses investimentos que habilitam o País a uma ideia de futuro,
que lhe conferem competitividade, que fornecem as
ferramentas imprescindíveis para sua inserção neste
mundo cada vez mais globalizado, onde as vantagens
comparativas sofreram uma verdadeira revolução nas
últimas décadas.
É preciso que cada brasileiro – neste ponto, ganha
relevância transcendental o entendimento da classe
política e dos gestores públicos – esteja comprometido com a noção da força transformadora da educação.
Deve haver a consciência de que o governo que virá,
independentemente de partido, não poderá fazer menos do que um metalúrgico já fez, essa revolução silenciosa e libertadora, que não pode ser interrompida,
sob pena de frustrar qualquer sonho de futuro para as
nossas gerações e para as gerações futuras.
Muitas e respeitáveis têm sido as vozes que se
levantam contra a ineficiência, o desperdício, a má
gestão dos gastos públicos e da carga tributária no
Brasil. Há níveis de impostos de primeiro mundo e contrapartida de serviços de terceiro mundo.
Eu me acosto às palavras há poucos minutos
proferidas pelos Senadores João Tenório e Eduardo
Azeredo no sentido de que nossa preocupação seja
extrema, a fim de diferenciar o que é custeio e o que é
investimento. O Brasil, na verdade, necessita, sobremaneira, de que sejam todos os seus gastos canalizados
para investimentos e que a máquina pública cada vez
se torne menos ineficiente e menos inchada.
Estamos todos de acordo quanto à necessidade incontornável de se melhorar a qualidade dos gastos públicos no Brasil. Entretanto, não há notícia, em
todo o mundo, de qualquer país que tenha alcançado
o desenvolvimento social e econômico sem antes ter
promovido uma intensa reestruturação no sistema
educacional, com investimentos maciços em todos os
níveis, mas, sobretudo, na educação de base.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – V. Exª me
permite um aparte?
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Darei, em seguida, um aparte aos Senadores.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu aguardarei. Desenvolva seu pronunciamento até o fim, e
aguardarei.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – E agradeço aos Senadores os próximos apartes.
Retórica à parte, a educação sempre foi tratada,
no Brasil, como assunto secundário. Seu valor social
reduziu-se, e ficamos, por gerações, à mercê de iniciativas meritórias, mas quase sempre isoladas ou
descontínuas.
O Governo do Presidente Lula, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, tem empreendido uma verdadeira revolução na área educacional. A ultrapassada
visão fragmentária, que opunha, por exemplo, os investimentos nas universidades públicas à carência da
educação básica, foi substituída por uma concepção
sistêmica. Essa identifica, claramente, que a capacitação de professores, a geração de conhecimento e a
assistência metodológica providas pela universidade
não podem ser suprimidas sem grave prejuízo para a
educação básica.
Nas palavras do Ministro Fernando Haddad, a “visão sistêmica implica, portanto, reconhecer as conexões
intrínsecas entre educação básica, educação superior,
educação tecnológica e alfabetização e, a partir dessas
conexões, potencializar as políticas de educação de
forma a que se reforcem reciprocamente”.
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
estipula ações abrangentes e sistêmicas, dando conta
desde a educação infantil até a pós-graduação, passando pela educação de jovens e de adultos e pelo
ensino técnico.
Vindo de onde proveio, era natural que o Presidente entendesse como ninguém a importância do ensino profissionalizante. A ampliação da rede para 214
instituições representa prova cabal dessa percepção.
Estima-se que mais de meio milhão de alunos serão
beneficiados por um ensino de qualidade, além de articulado com o mercado de trabalho.
Quanto ao ensino universitário, foi mantido e reformulado o Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (Fies) e criado o ProUni, um programa que permite o acesso de estudantes carentes
a instituições privadas de ensino superior.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Estou finalizando, Presidente.
Desde 2005, mais de 435 mil pessoas foram
beneficiadas. Com os dois programas, combinados à
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expansão da rede de universidades federais, foi minorado o problema do gargalo do ensino médio, além de
democratizado o acesso ao ensino superior.
O MEC desenvolve ainda várias ações de programas de inclusão social, privilegiando os aspectos
socioeconômicos e étnico-raciais e as pessoas portadoras de deficiência, seja no âmbito da Secretaria de
Educação Superior, seja na esfera da Secretaria de
Educação Especial ou ainda por meio da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade.
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Dispomos ainda, quanto à valorização do exercício do magistério, do Piso Nacional dos Professores,
fruto de árdua luta do eminente Senador Cristovam
Buarque, em lei sancionada pelo Presidente Lula.
Neste momento, dou um aparte a V. Exª, Senador Cristovam Buarque, a quem peço desculpas pela
ousadia de aqui falar sobre educação. É um tema que
ninguém no Brasil domina da forma como V. Exª. O
Brasil tem esta referência: o trabalho que V. Exª historicamente pratica.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Roberto, não há nada mais agradável do que ver
outras pessoas também defendendo as mesmas bandeiras. Fico feliz quando vou aí e defendo as bandeiras
dos outros. E fico feliz quando vejo pessoas, como o
senhor e outros, defendendo a bandeira da educação,
que, cada dia mais, está chegando a todos. Basta ver,
Senador Mão Santa, como o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) repercutiu na mídia
nesses dias. Quero parabenizar suas referências sobre o Ministro. O Ministro tem sido um grande lutador.
E creio que essa ideia de considerar as despesas em
educação como investimentos é fundamental. Há vinte anos, defendo isso com o nome de “custo da omissão”, que é o custo de não fazer. Eu lembro bem que,
quando eu era Governador e inaugurava uma escola,
os jornalistas me perguntavam o quanto ela tinha custado, e eu dizia: “Muito menos do que se não tivesse
feito essa escola”. É o custo da omissão. O salário de
um professor é como um salário que a gente paga a
um pedreiro, colocando um tijolo em cima do outro.
É um investimento. O conhecimento não vai embora,
depois, da cabeça da criança. O conhecimento fica lá
dentro da cabeça da criança. Por isso, o senhor trouxe um tema muito importante para este momento: o
debate neste País sobre como acabar com o custo da
omissão, não apenas com o custo da corrupção, até
porque a omissão é uma corrupção do pior tipo. Às vezes, eu me pergunto se aqui o grande pecado nosso
não é a omissão, muito mais do que as passagens, de
que tanto se fala, e as horas extras, de que tanto se
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fala. Nossa omissão é que é a maior das corrupções.
Finalmente, quero dizer, como contraponto, que acho
formidáveis as escolas técnicas que o Governo está
abrindo – este é o marco do Governo Lula –, mas elas
não vão funcionar bem, porque o ensino fundamental
está ruim. Ninguém entra no ensino médio, sobretudo
no técnico, se não sabe o mínimo de Matemática. Se
não souber o mínimo de Geometria, não se vira um
bom operador de máquinas. O que é triste hoje é que
as pessoas acham que estamos ainda no tempo do
operariado. Hoje, estamos no tempo do operador. A
diferença de um operador para um operário é a quantidade de conhecimento que ele tem. Então, as escolas técnicas são boas, mas, se o ensino fundamental
não melhorar, elas virarão elefantes brancos; vão dar
a impressão de que formam, mas não vão formar a
mão-de-obra de que a gente precisa.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço o aparte ao nobre Senador e amigo
Cristovam Buarque. Seu aparte vem enriquecer este
nosso pronunciamento. Fico muito grato.
Darei um aparte ao amigo e talentoso Senador
Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Roberto Cavalcanti, de forma muito rápida, devido
ao tempo, só quero cumprimentar V. Exª, que está há
pouco tempo na Casa. Tenho acompanhado sua história, sua caminhada e sua participação nas Comissões
sempre com muito brilho. Acompanhei e comentei sua
participação quando esteve aqui o Ministro Haddad. V.
Exª vai à tribuna e reflete exatamente o que foi o debate na Comissão. Elogia o Ministro, dá um destaque
especial para o ensino técnico. V. Exª sabe, já comentamos, que sou um apaixonado pelo ensino técnico.
Se não fosse o ensino técnico, eu não estaria aqui. Por
isso, cumprimento V. Exª. V. Exª avança e faz também
referência ao piso salarial dos professores. Hoje, em
todo o País, haverá manifestações nesse sentido, para
que os Governadores cumpram a lei aprovada pelo
Congresso e garantam pelo menos R$950,00 para os
nossos professores. Se amanhã é o Dia do Trabalhador, como já falei da tribuna, essa é uma questão de
dignidade para aqueles que ensinam os trabalhadores
no campo e na cidade. Parabéns a V. Exª!
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço o aparte a V. Exª. Eu me enriqueço
com a companhia de V. Exª nas Comissões das quais
participamos.
Sr. Presidente, peço-lhe mais um ou dois minutos.
Quanto aos meios materiais, o PDE prevê a informatização de todas as escolas públicas até o final
do ano de 2010. Além disso, o Programa Nacional do
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Livro Didático representa importante ferramenta para
auxiliar alunos e professores, sendo considerado hoje
referência internacional, tanto por sua abrangência
como pela eficácia.
Os avanços foram muitos, mas ainda há um vasto caminho a ser percorrido. Para que os frutos sejam
colhidos, não podemos desprezar a mudança conceitual que foi a tônica do meu pronunciamento: os recursos aplicados em educação não podem mais ser
vistos como gastos, eis que constituem, na verdade,
valioso investimento para o presente e o futuro do
nosso País.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço-lhe a
concessão desses minutos adicionais. Como sempre,
V. Exª tem para comigo um carinho especial. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Acabamos de ouvir o Senador Roberto Cavalcanti.
S. Exª é do PRB, Partido do Vice-Presidente da
República, José Alencar.
Roberto Cavalcanti anunciou desenvolvimento na
área educacional no nosso País e na Paraíba.
Convidamos para usar da palavra, como Líder
da Minoria, o Senador Mário Couto, que representa o
Estado do Pará. S. Exª, ontem, lastimava o Governo do
seu Estado. E, por coincidência, o nosso é do PT.
Atentai bem: “Justiça manda fechar [...] odontologia do Iapep”. Trata-se de uma desmoralização total.
Os servidores do Estado do Piauí não podem mais tratar dos seus dentes. Por coincidência, o Governador
do Piauí é do PT.
Mas, hoje, ouvimos do Senador Expedito Júnior
que nem tudo é desgraça. Orgulhoso, apresentava as
ações e o trabalho de Ivo Casol, que conheço e a quem
o País deve muito. O essencial é invisível aos olhos,
não só as obras que V. Exª relatou, Expedito: ele foi o
primeiro governante a enfrentar de frente a corrupção
no Poder Legislativo do seu Estado.
Que isso sirva de exemplo para todo o Brasil.
Com a palavra, Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder
da Minoria. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Senador Mão Santa, eu acabava de
falar ao Senador Expedito Júnior que me dava inveja
ouvi-lo; dava-me inveja ver um Senador da República
vir à tribuna, para elogiar o seu Governador, e não podermos fazer o mesmo, infelizmente não podermos.
Senador Mão Santa, o povo do Piauí nos mandou
para cá exatamente para defendermos os interesses do
nosso Estado e do nosso povo. Assim faz o Senador
Expedito Júnior, assim faz o Senador Flexa Ribeiro, assim fazem todos os Senadores. Como agora, por meio
de uma carta, a Governadora do Pará tenta calar-me?
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Como a Governadora do Pará diz que estamos diminuindo o nosso Estado, a imagem do nosso Estado,
ao vir aqui defender o nosso povo? Senador Expedito, transmita ao seu Governador os nossos parabéns.
Transmita ao Governador Cassol a nossa admiração.
Eu queria aqui poder dizer o que V. Exª disse do seu
Estado, mas infelizmente não posso fazer isso. V. Exª
disse aqui que o seu Governador é humilde. Ele sabe
reconhecer suas dificuldades e buscar know how em
outros Estados, como foi buscar com o Governador
de Mato Grosso aquilo que era bom. A nossa Governadora infelizmente não termina as obras iniciadas no
governo anterior porque o governo anterior não é do
mesmo partido dela.
V. Exª viu o quanto clamei aqui para fazer funcionar o hospital do Município de Santarém, uma cidade
grande no oeste do Pará, uma cidade que precisava
de um grande hospital. Ali foi construído e inaugurado um hospital, mas ele não pôde funcionar porque a
Governadora não colocou lá os equipamentos necessários. Olhem aonde chegamos! Lá no seu Estado,
o Governador copia coisas boas de outros Estados,
implanta no seu Estado para o bem da população.
Parabenize o Presidente da Assembléia. Eu também
quero aqui parabenizar o Presidente da Assembléia
do meu Pará. Pelo menos ele eu posso parabenizar.
V. Exª pode parabenizar todos: o Judiciário, o Legislativo, o Executivo.
Diga ao Cassol que vá passar um tempo lá no
Pará, para ensinar algumas coisas preliminares à nossa
Governadora, como, por exemplo, que a violência não
pode imperar; que os bandidos não podem tomar conta
de um Estado; que o Estado necessita de saúde. Nós
temos que servir, dando saúde ao nosso povo. Diga a
ele que passe alguns dias lá no Pará e no Piauí também. Mande-o aos Estados do Piauí e do Pará para
ele dar certa orientação aos Governadores, que precisam da orientação de Governadores mais sábios,
mais competentes. Parabenizo V. Exª.
Ora, ora, Senador Mão Santa... Senador Expedito, só para terminar, porque eu quero me dedicar
na segunda-feira a falar do meu Estado. Durante toda
esta semana tentei falar dos problemas do meu Estado, mas, infelizmente, não foi possível diante de tantos
fatos que tenho aqui para comentar. Essa ansiedade
que me traz o problema dos aposentados me tomou
todo o tempo da semana.
Senador Flexa Ribeiro... Senador Flexa Ribeiro,
preste atenção! Se a Governadora... Isso vai acontecer com V. Exª. Já, já vai acontecer com V. Exª. Pode
anotar aí no seu papelzinho a data em que estou falando. Já, já o Governador do Piauí manda uma carta
para ser lida aqui, já, já. Eu quero saber, Senador Mão
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Santa, qual foi o Governador do Brasil que já mandou
uma carta para ser lida neste plenário justificando as
suas mazelas. Qual foi? Respondam-me, qual foi o
Governador do Brasil que fez isso? Diga-me, Presidente, qual foi. Um só, ou melhor, uma: a Governadora do Pará. Se ela está se justificando por uma carta
no Senado Federal – eu nunca vi isso –, é porque as
mazelas são grandes.
O Governador do seu Estado vai seguir essa
norma. Oxalá isso não venha a ser um exemplo para
outros Governadores! Oxalá! Tomara que não seja!
Sr. Presidente, o que me traz hoje a esta tribuna é
o assunto dos aposentados. Começa a surgir em cada
um de nós a expectativa de que teremos a curto prazo,
Senador Geraldo Mesquita Júnior, a solução dos problemas dos aposentados, ou melhor dizendo, a votação
no dia 13 do Projeto do Senador Paulo Paim e do veto
do Presidente da República. Ontem tomamos conhecimento, pelo site, de que o Projeto nº 58, do Senador
Paulo Paim, foi votado e aprovado por unanimidade
nas Comissões, Senador Flexa Ribeiro.
Então, temos duas boas notícias para os aposentados. Não é aquela notícia do finalmente; ainda
não é, mas há duas notícias nos alegram. A primeira
é que no dia 13 de maio, Senador Romeu Tuma, nós
teremos a votação que pode libertar os aposentados
deste grande sofrimento que enfrentam hoje. Se nós
conseguirmos derrubar o veto do Presidente no dia 13,
nós teremos a solução que todos nós desejamos para
os aposentados e pensionistas deste País.
Agora quero fazer um apelo ao Presidente desta
Casa. Eu quero aqui, Senador Mão Santa, dizer claramente que estou satisfeito com a administração do
Presidente Sarney. Não é fácil enfrentar uma fase como
esta por que passa o Senado, e o Presidente, com muita capacidade administra calmamente, conserta aqui e
ali o que já existia há muito tempo, corrige e coloca a
Casa no seu devido lugar. Tem respeitado com muita
responsabilidade o Regimento e a Constituição deste
País. Como exemplo, cito os vetos que estavam aqui
dormindo há anos, e anos e anos, num desrespeito
patente à população brasileira; trouxe o Presidente
Sarney essas mensagens de veto do Presidente da
República à pauta. São mais de mil vetos que estavam
dormindo há muitos anos; vetos importantes, vetos que
precisam ser derrubados, como o dos aposentados,
como o da Sudam, como o da Sudene.
São vetos importantes que há anos, e anos, e
anos dormiam na gaveta e que o Presidente Sarney
coloca, com muita capacidade, na pauta. Sejam eles
polêmicos ou não, o Presidente enfrenta a realidade,
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que é a necessidade de votar esses vetos. A população quer ver por que o Presidente da República vetou
1,7 mil projetos dos Senadores.
É o caso, por exemplo, do projeto dos aposentados, que se, naquela época, em 2006, não tivesse
sido vetado pelo Presidente da República, o Presidente
teria cumprido com a sua promessa à Nação, o Presidente poderia sair do poder no dia seguinte, bater no
peito e dizer: eu resolvi o problema dos aposentados
no Brasil!
Ainda não pode, ainda não pode. Se hoje terminasse o seu mandato, iria ficar devendo à Nação, iria
ficar devendo àqueles que, quando no palanque, disse
que se um dia fosse Presidente da República iria respeitar os aposentados. Ainda não respeitou! Até hoje
ainda não respeitou!
Mas, Presidente, eu só tenho uma certeza com
relação ao dia 13, só uma coisa faz eu acreditar que
nós iremos derrubar o veto do Presidente, e por isso
o apelo que quero fazer ao Presidente Sarney.
Nós precisamos, Senador Tuma, de qualquer
maneira, na fase em que se encontra o Congresso
Nacional, na fase de descrença em que se encontra
o Senado Federal, que o Presidente Sarney mostre à
Nação, neste momento – urgente, ontem, tem que ser
ontem –, que este Congresso zela pelo respeito à população brasileira. A população brasileira quer saber o
voto de cada Senador, a Nação brasileira quer saber o
voto de cada Deputado. Nós estamos no ano de 2009
depois de Cristo. Nós não podemos mais esconder
cara de ninguém, nós não podemos mais esconder
voto de ninguém.
Eu vim para cá, Senador Paim, e eu quero mostrar
o meu voto. Eu não quero mais ser obrigado a votar
secretamente. Eu quero que cada um que votou em
mim saiba do meu voto aqui dentro, saiba que eu não
devo nada a ninguém, saiba que eu cheguei aqui pelo
meu suor, pelo meu trabalho, cheguei com dignidade.
Saí de um interior pobre lá da Ilha do Marajó. Cheguei
aqui com meu trabalho, com a minha dignidade e eu
quero mostrar o meu voto à Nação.
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu quero
mostrar o meu voto ao Pará, àqueles que acreditaram
em mim, aqueles 1 milhão e meio de votos de confiança que me deram. Eu quero chegar aqui e dizer
assim: eu votei “não” ao veto do Presidente Lula contra
os aposentados desta Nação. Eu quero chegar aqui e
dizer que o Mão Santa votou “não”, que eu vi o voto do
Mão Santa, que ele não escondeu o voto dele numa
urna, que o Senador Jefferson Praia não escondeu
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o voto dele numa urna, que o Senador Tuma, com a
dignidade que tem, mostrada ao País, não escondeu
o voto dele numa urna.
É isso que eu quero que o Senado diga à Nação,
Presidente Sarney. Faça isto: coloque, no início da semana, esse projeto para ser votado. Mostre à Nação,
Senador Sarney, que esta Casa é séria, que V. Exª
quer a dignidade desta Casa, que V. Exª está mostrando isso na prática, que V. Exª não esconde nenhuma
atitude sua, que a sua administração é cristalina, é
clara. Mostre também que os Senadores querem votar
abertamente. Mostre que os Senadores não querem,
atrás de uma urna secreta, pagar benefícios, pagar
troca de cargos. Mostre isso. É o pedido que faço a V.
Exª, Senador Sarney.
Pois não, Senador Tuma, ouço o seu aparte. Depois, o Senador Paim.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Cumprimento
V. Exª pelo vigor com que se dirige à Nação brasileira
e aos companheiros do Senado. V. Exª, dentro dessa
luta, é, sem dúvida nenhuma, um bom guia, que nos
tem ajudado a não esquecermos a responsabilidade
de cada um de nós, principalmente com respeito aos
aposentados. Eu recebi, esta semana, Senador Mário,
reivindicação proveniente dos Correios. Funcionários
dos Correios ficaram fora do veto, o que prejudicou
boa parte da categoria. Se V. Exª ler como é feita a
matéria, dificilmente saberá o que diz. Se eles não nos
procurarem para nos informar, vai ser difícil identificar
a forma do três “sim” ou “não” ou abstenção.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Lógico.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Não é fácil. Então, nós precisamos ficar unidos, Senador, para estudarmos cada um dos itens. Dois apelos: V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Nós já
conseguimos uma grande vitória. Nós propusemos
à Mesa que pinçasse os vetos polêmicos – e aí está
o dos aposentados. Parece-me que são seis ou pouco mais de seis que foram pinçados. Dia 6, votam-se
aqueles todos.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Que é consenso.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Vota-se
o bloco. Isso.
As matérias que não têm consenso, como a dos
aposentados, que é um projeto que há muito tempo
precisa ser votado em separado, vai ser votado em
separado.
A única coisa que falta é abrir o voto. Se nós
conseguirmos o voto aberto, vamos aprovar o projeto
do Senador Paim e derrubar a mensagem de veto do
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Presidente da República. Mas é preciso que o Senador
Sarney – por isso eu estou fazendo esse pronunciamento hoje, meu querido Senador – coloque o projeto
do voto aberto para ser votado imediatamente, para
que, até o dia 13, se possa votar abertamente e mostrar o voto de cada um.
A Nação brasileira quer saber quem votou contra os aposentados. Os aposentados do Brasil querem
saber quem é contra os aposentados. E nós estamos
desejando que o Presidente Lula possa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Mário Couto, eu acho que Nossa Senhora de
Nazaré, sua madrinha, protetora do Pará, atendeu-o.
V. Exª quer a votação no dia 13 de maio, dia histórico,
em que o povo brasileiro jogou flores nos Senadores
quando fizeram a Lei Áurea, liderados por Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e outros, e foi sancionada pela
Princesa Isabel. E V. Exª recorre ao Presidente Sarney.
Pois não é que a Nossa Senhora de Nazaré o traz aqui?
Adentra, neste instante, o nosso Presidente Sarney.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Para atendê-lo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – É verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– E V. Exª também deve invocar, além da Nossa Senhora de Nazaré, que protege o Pará, a santa Kyola,
que protege o Presidente Sarney.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pronto.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois
não.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Mário
Couto, só para terminar, desculpe-me. O Presidente
Sarney jamais jogou algo sob o tapete. Tive oportunidade de trabalhar com S.Exª no governo e aqui nesta
Casa. Nunca vi o Presidente Sarney usar a vassoura
para jogar os problemas sob o tapete. Sempre teve
coragem de enfrentar, decidir e determinar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª, desculpe-me, é um homem de tanto prestígio
que S. Exª veio ouvi-lo.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então, eu não
sei por que o veto tem que ser secreto. Eu não sei, até
hoje não entendi. Mas faço um apelo, com a presença
do Presidente Sarney, quanto ao estoque das medidas
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provisórias anteriores à reforma. Algumas centenas
delas estão na prateleira, provavelmente em ordem
alfabética ou numérica, mas nunca foram mexidas.
Também é um problema sério, que aflige muita gente,
pois estão valendo há cinco ou seis anos e não foram
votadas até hoje. Então, eu quero cumprimentar V. Exª
e só completar o apelo para que ninguém falte no dia
da votação do veto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Dia 13.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Temos que fazer uma convocação para não faltar quórum no dia da
votação, ou seria um papelão para nós.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Se nós
abrirmos o voto, nós vamos vencer.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Mário Couto...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ouço o
Senador Paim, depois Senador Suplicy e Senador
Expedito.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, de forma muito rápida, o seu tempo está
esgotando, gostaria só de complementar o que V. Exª
informou. Por decisão do Presidente Sarney, decisão
correta, dia 6, serão votados os vetos não polêmicos
e, dia 13, os polêmicos. É claro que se criou uma expectativa em todo o País. Entre os polêmicos, estão o
dos aposentados, o dos aposentados dos Correios e
o dos oficiais de Justiça. Com certeza, neste dia, nós
haveremos de...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sudam,
Sudene e outros.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Sudam, Sudene, Emenda nº 3. Acredito que a mobilização que a
sociedade fará trará a presença maciça de Deputados
e Senadores para deliberar aqui. Cumprimento V. Exª
por defender também a PEC nº 50, de nossa autoria, já
aprovada na CCJ e pronta para o plenário. É a matéria
que termina com o voto secreto. Parabéns a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu não
tenho dúvida nenhuma de que aquela nossa ida ao
Presidente da Câmara gerou esse efeito. Ele nos prometeu que, entre abril e maio, haveria a votação em
plenário. A matéria já está aprovada na Comissão, indo
para o plenário. Então, é bom que os aposentados deste País saibam que, provavelmente, no mês de maio,
votaremos o projeto de V. Exª.
Mas poderemos ter uma vitória antecipada no dia
13. Poderemos ter essa vitória. Se abrirmos o voto –
torno a repetir...
(Interrupção do som.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Já estou
terminando. Ouço o Senador Suplicy, o Senador Expedito e termino.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Mário Couto, primeiro, gostaria de transmitir
a V. Exª que a minha leitura da carta da Governadora
Ana Júlia não teve qualquer propósito de impedir-lhe
de, todos os dias, aqui se pronunciar a respeito do assunto. Foi apenas uma informação que ela quis transmitir, sobretudo o fato de que, quando ela ingressou
no Governo, havia 173 mandados de reintegração de
posse e hoje faltam 63 a ser cumpridos. E também que
ela reiterou que não há em vigência qualquer mandado de reintegração para a fazenda Espírito Santo, em
Xinguara. Sobretudo, são essas informações que ela
avaliou importantes de serem aqui registradas. Quero
transmitir a V. Exª que, como o Senador Paulo Paim...
Inclusive, ontem, o Senador Antonio Carlos Valadares
fez aqui um levantamento sobre a nossa posição relativamente a voto aberto. Eu sou favorável a voto aberto
em todas as situações. Nesse sentido, estou de pleno
acordo com o objetivo de modificarmos a Constituição
na direção do voto aberto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Ouço o
Senador Expedito.
O Sr. Expedito Júnior (Bloco/PR – RO) – Senador Mário Couto, primeiro, gostaria de agradecer a
V. Exª e ao Senador Mão Santa pelos elogios que fizeram aqui ao meu Estado e também ao Governador
Ivo Cassol. E quero concordar com tudo o que V. Exª
está falando da tribuna. Ontem, nós fizemos um pronunciamento aqui e apelamos ao Presidente Sarney
para que acabássemos com esse voto secreto. Eu
disse, ontem, inclusive, que o Brasil tem que conhecer
o voto de cada um dos seus parlamentares. É muito
fácil nós, aqui, irmos à tribuna fazermos discurso, falarmos. Eu sei da nossa responsabilidade, eu sei do
nosso compromisso e sei também, acima de tudo, que
nós vamos votar de acordo com os nossos discursos.
E nós ficamos noites em claro aqui em favor dos aposentados brasileiros. Mas essa questão do voto secreto
é muito complicada. Eu concordo com V. Exª: nós não
temos como identificar quem realmente está votando
com os aposentados brasileiros. Esse apelo que V. Exª
faz da tribuna hoje, eu fiz ontem e quero aqui repetilo: é hora de nós acabarmos com isso. V. Exª fala que
o Presidente Sarney é a pessoa... Eu acho que nós
elegemos para presidir esta Casa o que de melhor nós
tínhamos, inclusive num momento de crise, como o que
estamos vivendo. Ninguém melhor que o Presidente
Sarney para buscar um entendimento. Haja vista nós
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ainda não disponibilizarmos o voto aberto, quem sabe,
não se busca aqui um entendimento. Vamos começar
a demonstrar isso no Senado. Quem sabe se busca
um entendimento com as Lideranças desta Casa para
que o Senado não tenha mais voto secreto para nada.
Nós abriremos os nossos votos e, como disse V. Exª,
mostraremos a nossa cara. Eu quero também, assim
como fez o Senador Suplicy, pedir que todos apóiem
a PEC que o Senador Antonio Carlos Valadares está
relatando, que trata do fim do voto secreto. Ontem, eu
já respondi o questionário feito por ele. A maioria dos
Srs. Senadores, pelos menos aqueles com quem eu
converso, diz que não quer mais o voto secreto. Então, Presidente Sarney, encampe essa luta, para que
o povo brasileiro saiba verdadeiramente o que está
fazendo cada um dos Parlamentares que representa
o seu Estado aqui nesta Casa.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Presidente Sarney, já desço da tribuna. Quero fazer um apelo,
mais uma vez, a V. Exª. Fiz na ausência de V. Exª e
quero ratificar o que disse.
Tenho tido na sua administração um exemplo de
um homem que tem um caráter firme, uma experiência singular, que administra com muita competência o
Senado, o Congresso Nacional nesta fase. V. Exª, com
sua tranquilidade e experiência, como sempre dizia
meu pai, sem ver visagem nenhuma pela frente, vai
caminhando na direção de corrigir os erros passados
e colocar o Senado no lugar que ele merece.
Temos a rara oportunidade, Sr. Presidente, neste
momento, de demonstrar à Nação a nossa esperança
de receber crédito do povo brasileiro com relação a
esta Casa. É raríssima a oportunidade. Vamos mostrar o voto de cada Senador. Não se admite mais, Sr.
Presidente, que, em 2009, ainda se tenha no Brasil o
chamado voto secreto.
V. Exª vai ser o Presidente que abriu o voto de
cada um dos Senadores, inclusive o meu, porque quero
muito mostrar ao meu Pará o meu voto.
Eu não quero esconder o meu voto! Eu não me
sinto bem, Presidente Sarney, escondendo o meu voto!
Eu quero mostrar o meu voto ao meu Estado.
V. Exª tem o respeito de cada um de nós, a admiração de cada um de nós. Por isso, não tenho a
menor dúvida: eu desço desta tribuna sabendo que V.
Exª está interessado e que, também, este interesse é
tão grande que vai buscar logo, de pronto, para ontem,
conversar com as lideranças e mostrar à Nação que
não se admite mais voto secreto nesta Casa.
V. Exª foi um dos poucos Presidentes da República que teve respeito com os aposentados, um dos
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poucos. Se V. Exª fizer isto, se o voto, até o dia 13, for
aberto, se nós quebrarmos esta barreira de voto secreto, tenho certeza de que os aposentados brasileiros,
pelas suas mãos, vão ter, mais uma vez, a esperança
de dias melhores.
Muito obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB –
AP) – Eu que agradeço a V. Exª a sua gentileza para
comigo.
Eu quero registrar a presença aqui, nas nossas
galerias, do grande artista brasileiro Supla e seu irmão
João, ambos Suplicy, que estão participando aqui da
nossa sessão e que têm aqui, no Senado, a presença
do seu pai como um grande Senador e também como
um grande brasileiro.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente Senador José Sarney, prezado
Senador Mão Santa, agradeço a referência a meus filhos, ao Eduardo, que é o Supla, e ao João Suplicy.
Há poucos dias eles me perguntaram: “Pai, o que
faz o Senador, como é lá o Senado? Porque as pessoas não sabem bem. Quem sabe pudéssemos mostrar
no nosso programa” – eles têm um programa na Rede
TV, Brothers of Brazil – “o que faz o Senado, o que faz
um Senador”. E eu disse: “Então venham, serão bemvindos”. E por isso eles hoje aqui estão.
Acompanharam uma reunião de excelente qualidade hoje na Comissão de Relações Exteriores. O
Ministro Celso Amorim esteve presente na reunião,
presidida pelo Senador Eduardo Azeredo, de Minas
Gerais, e foi uma excelente reunião, com debate do
mais alto nível, com a participação de mais de 20 Senadores. E eles ficaram muito bem impressionados,
quem sabe possam até lhe fazer alguma pergunta,
Presidente José Sarney, que aqui, no Congresso Nacional, tem dois filhos, o José Sarney e, até há pouco,
a nossa Senadora Roseana Sarney, agora no Governo do Estado do Maranhão. Então, sabe o quão, para
cada um de nós, pais, é importante a boa relação com
nossos filhos. E que bom que eles estejam... Porque
acho que, diante do noticiário dos últimos meses, houve
muito questionamento sobre o Senado, o Congresso
Nacional. Então, eu disse a eles: “Venham ao Senado
para saber o que é que nós fazemos”. E por isso que
vieram hoje.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ocasião dos
90 anos da Organização Internacional do Trabalho,
nós tivemos hoje uma sessão aqui de homenagem.
Quero também homenagear a extraordinária função da
OIT para que haja cada vez mais respeito aos direitos
dos trabalhadores e à realização de justiça em todos
os países do mundo. Mas eu gostaria de ressaltar um
exemplo que avalio como notável, registrado pela revista IstoÉ Dinheiro, revista semanal de negócios, de
22 de abril de 2009, que, numa reportagem de capa,
informa que a Usiminas tomou a decisão de divulgar os
salários e a remuneração completa de seus dirigentes,
inaugurando uma nova fase de relacionamento entre
a empresa, seus acionistas e o mercado, um exemplo
para todo o Brasil.
Eu acabo de conversar com o Presidente Marco
Antônio Castello Branco, da Usiminas, cuja foto está
aqui, na reportagem. E aqui diz:
O senhor aí ao lado recebeu R$770 mil
em salários [em 2008] [...]. Além disso, embolsou outros R$1 milhão e 800 mil, a título de
bônus. Mais R$1,4 milhão entrou na sua conta
bancária neste ano, como parte de seu pacote
de remuneração variável também referente a
2008. Some-se a isso R$65 mil de um plano
de previdência privada. Resultado: Marco Antônio Castello Branco recebeu pouco mais de
R$4 milhões de remuneração por seu trabalho como presidente da Usiminas, uma das
maiores siderúrgicas do País. Em condições
normais de temperatura e pressão, Castello
Branco, um mineiro de 48 anos, ficaria profundamente incomodado com a exposição pública
dos valores estampados em seu contracheque.
Afinal, desde sempre, falar abertamente em
salários foge à etiqueta do mundo corporativo no Brasil. Trata-se de um tabu, daqueles
que nem sequer são mencionados nas rodas
sociais ou profissionais. Pois bem [registra o
jornalista Joaquim Castanheira], todos os valores citados se encontram impressos no relatório anual da própria Usiminas, aprovado e
assinado não só por Castello Branco como por
Wilson Brumer, presidente do conselho de administração da companhia. Lá, estão também
detalhes da remuneração de todos os diretores
do grupo, assim como dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal.
Dessa forma, sabe-se que a Usiminas pagou
para esse grupo de profissionais um total de
R$43,66 milhões em 2008, incluindo aí os en-
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cargos sociais. Brumer, por exemplo, amealhou
cerca de R$772 mil em 2008 para comandar
o conselho de administração do grupo. “A Usiminas tem 66 mil acionistas. É uma empresa
pública e, assim, somos todos servidores públicos. Portanto, temos contas a prestar a todo
esse universo”, diz Castello Branco.
Ora, a iniciativa da Usiminas ganha relevância por diversos fatores. [...] trata-se de
uma atitude inédita no Brasil e pode provocar
profundas mudanças no universo corporativo,
seja no ambiente interno das empresas, seja
em fatores externos, como a segurança física
e o aumento na cobrança por resultados. [...]
a iniciativa parte de um dos principais conglomerados industriais do País, com faturamento superior a R$21 bilhões e lucro líquido de
R$3,2 bilhões. Além disso, é um passo corajoso
rumo a uma política de transparência diante
dos investidores e do mercado. “O capitalismo exige que informações relevantes sejam
públicas”, afirma Castello Branco. “É um tabu
a ser vencido no Brasil e que pode ser usado
de maneira demagógica, mas isso é o ônus
inevitável da mudança” [diz ele]. O executivo
encara esse novo cenário com naturalidade.
Por dois motivos. Primeiro: durante 10 anos,
trabalhou fora do País, na Alemanha e na França. Entre 2006 e 2008, ocupou uma diretoria
estatutária do grupo francês Vallourec e, em
função dessa posição, tinha os valores de salários e bônus divulgados pela própria empresa
anualmente. Nesse período, habituou-se a ver
o assunto abordado em assembleias de acionistas, algumas delas com 500 participantes.
Segundo: a crise financeira mundial colocou o
tema na ordem do dia, já que muitos analistas
atribuem os desmandos em bancos e empresas ao modelo de remuneração vigente nos
Estados Unidos e na [...] [França]. A própria
Comissão de Valores Mobiliários colocou em
debate uma instrução normativa que exige que
as companhias abertas revelem quanto pagam
para cada um de seus diretores.
‘A decisão da Usiminas deverá reforçar o
debate sobre essa questão, além de acelerar a
implantação de uma legislação desse tipo no
Brasil’, diz Cláudio Antonio Pinheiro Machado
Filho, professor da Faculdade de Administração
e de Economia da USP. ‘Mas tão importante
quanto conhecer o valor do salário e do bônus
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é saber se os critérios de pagamento da remuneração variável são diretamente proporcionais
ao desempenho da empresa.’
Por isso, a Usiminas está redesenhando sua política de remuneração, sobretudo a
parte variável.
Sr. Presidente, solicito que seja transcrita inteiramente esta reportagem. Apenas vou ler algumas das
respostas do Sr. Marco Antônio Castello Branco.
DINHEIRO – Por que a Usiminas decidiu
divulgar a remuneração de seus executivos?
BRANCO – Quando fui convidado para
assumir a presidência da empresa, uma das
diretrizes estabelecidas foi melhorar a transparência da companhia e prepará-la para a
internacionalização. Isso foi reforçado pelo
debate, em torno do modelo de remuneração
dos executivos que a crise provocou no mercado brasileiro e no mundo.
[...]
DINHEIRO – Como a opinião pública
reagirá?
BRANCO – A sociedade já lida com informações como essa, oriundas de outros profissionais, como jogadores de futebol e celebridades. É um assunto tabu e que será superado à
medida que a prática for disseminada.
Ora, Sr. Presidente, quero, aqui, justamente, estimular esse tipo de procedimento.
Presidente José Sarney, certo dia, informei a
cerca de 1.500 ou talvez mais funcionários, contando
os aposentados da Câmara Municipal, que avaliava
como adequado publicar a remuneração de todos os
servidores da Câmara Municipal. Eis que alguns dos
servidores de mais alta remuneração, mais antigos,
pediram que pudesse ter uma reunião com os mesmos.
Assim, fui lá e ouvi observações do tipo: “Ah, imagine,
o senhor quer publicar a remuneração nossa? Alguns
aqui, por exemplo, são pessoas separadas, e isso é
capaz de criar um problema com suas ex-esposas”. E
eu disse: “Mas é um direito delas. Por isso, não haveria
qualquer problema”.
Foi, então, que pedi aos juristas Goffredo da Silva
Telles e José Afonso da Silva parecer sobre o procedimento, e ambos deram parecer favorável.
Portanto, com base no parecer favorável de dois
eminentes juristas, publiquei, no Diário Oficial, a remuneração, para que toda e qualquer pessoa soubesse
das responsabilidades de todos os servidores, inclusive
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onde estavam, o que faziam e qual o grau de remuneração; ademais, porque se tratava de órgão público.
Ora, Sr. Presidente, ainda, recentemente, nos
Estados Unidos da América, o Presidente Barack Obama ficou muito impressionado com a remuneração tão
excepcional de alguns dos principais executivos de
grandes empresas. Chegou a comentar e a colocar
diretrizes sobre altas remunerações, sobretudo daquelas empresas que recebem algum tipo de apoio
do governo dos Estados Unidos.
Este constitui um ótimo exemplo por parte da Usiminas. Quem sabe a Comissão de Valores Mobiliários
possa, então, examinar bem esse exemplo. Inclusive,
Sr. Presidente, quero aqui dizer que vou estudar com
mais detalhe essa experiência e considerar a possibilidade de um projeto de lei que venha a estimular as
empresas a publicarem a remuneração de todas as
pessoas e em cada uma das empresas. E que isso
possa valer tanto para o setor privado quanto para o
setor público.
Avalio que nada melhor do que transparência,
para que todas as pessoas saibam bem o que fazem,
onde fazem sua contribuição e a justiça. Mais do que
isto: conversei há pouco com o Presidente Marco Antônio Castello Branco, da Usiminas. Perguntei-lhe se
na Usiminas há um sistema de participação dos trabalhadores nos resultados das empresas. Ele disse que
sim. Pedi que enviasse a maneira como lá é feita. Ele
disse que avalia como muito importante que o Congresso Nacional possa estar considerando uma forma
de estimular as empresas a proporcionarem cotas de
participação, ações por parte dos trabalhadores nas
empresas, para que sejam remunerados não apenas
por salários...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...mas por participação nos resultados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive pelo carinho e respeito para com meus filhos João e Supla. O
André, que é advogado, meu terceiro, está trabalhando
em São Paulo. Mas quero dar as boas-vindas a ambos
e aproveitar para saudar também a mãe deles, que foi
Prefeita e Deputada Federal, Marta Suplicy.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. art. 210, inciso I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Senador Eduardo Suplicy, comungamos da sua alegria, da sua felicidade de contar aqui com a presença
dos seus filhos.
Vamos passar à Ordem do Dia. Em seguida, voltaremos à lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 3, de 2009, que autoriza
a União a participar de Fundo de Garantia a
Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE;
altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 de
novembro de 2008; dispõe sobre a utilização do
excesso de arrecadação e do superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro
Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 10.841, de 18
de fevereiro de 2004; e autoriza a União a repassar ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES recursos captados
junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento – BIRD (proveniente
da Medida Provisória nº 450, de 2008).
Relator revisor: Senador César Borges.
(Sobrestando a pauta a partir de 6-32009)
Prazo final prorrogado: 19-5-2009.
Não havendo ainda acordo sobre os assuntos
tratados, nem o Relator estando presente, a matéria
será adiada para a sessão deliberativa seguinte, que
será realizada na terça-feira.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 451, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 4, de 2009, que altera a
legislação tributária federal e dá outras provi-
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dências (proveniente da Medida Provisória nº
451, de 2008).
Relator revisor: Senador Marconi Perillo
(Sobrestando a pauta a partir de: 12-32009)
Prazo final prorrogado: 25-5-2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 452, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2009, que dá nova
redação à Lei nº 11.887, de 24 de dezembro
de 2008, que cria o Fundo Soberano do Brasil
-FSB, e à Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006,
que autoriza o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -DNIT a executar
obras nas rodovias transferidas a entes da Federação, e dá outras providências (proveniente
da Medida Provisória nº 452, de 2008).
Relator revisor: Senador Eliseu Resende
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo final prorrogado: 1-6-2009
4
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 453, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2009, que constitui
fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -BNDES, e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 453, de 2009).
Relator revisor: Senador Fernando
Collor
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo final prorrogado: 1-6-2009
5
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 7, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 7, de 2009, que dá nova
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redação aos arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, que transfere ao
domínio do Estado de Roraima terras pertencentes à União (proveniente da Medida Provisória nº 454, de 2009).
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo final prorrogado: 1-6-2009
6
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 455, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2009, que dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar
e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica; altera as Leis nºs
10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6
de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho
de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001,
e a Lei nº 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá
outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 455, de 2009).
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo final prorrogado: 1-6-2009
7
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 456, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 456, de 2009, que dispõe sobre
o salário mínimo a partir de 1º de fevereiro
de 2009.
Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 19-32009)
Prazo final prorrogado: 1-6-2009
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, tendo como primeiro
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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.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, tendo como primeira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova
redação ao art. 193 da Constituição Federal
(que trata da ordem social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação para o segundo turno.
10
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a
exigência de carta de fiança aos candidatos
a empregos regidos pela Consolidação das
Leis de Trabalho -CLT.
Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
11
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa de origem, do Deputado Wasny de Roure), que modifica o inciso II do caput do art. 44 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe
sobre o aproveitamento de matérias cursadas
em seminários de filosofia ou teologia).
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Parecer sob nº 95, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
12
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 11,
de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de origem,
do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das
Leis de Trabalho -CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor
sobre a boa-fé nas relações de trabalho.
Parecer sob nº 93, de 2009, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação do vencido.
13
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela Casa),
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 -Código de Proteção
e Defesa do Consumidor (a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem conter
informações ao consumidor).
Parecer favorável, sob nº 165-A, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
14
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 1999
Discussão, em turno único, da Emenda
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
245, de 1999 (nº 3.469/2000, naquela Casa),
de autoria da Senadora Emília Fernandes, que
acrescenta artigos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer mecanismos
para a veiculação de mensagens educativas
de trânsito, nas modalidades de propaganda
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que especifica, em caráter suplementar às
campanhas previstas nos arts. 75 e 77.
Parecer favorável, sob nº 1.156, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
15
EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2000
Discussão, em turno único, da Emenda
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
23, de 2000 (nº 4.623/2001, naquela Casa),
de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos
previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências, estabelecendo critérios de transparência para a exploração de
concessões públicas.
Parecer nº 778, de 2008, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Demóstenes Torres, favorável, com
adequação redacional.
16
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa),
do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre
a emissão de declaração de quitação anual de
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras
de serviços públicos e privados.
Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2005 (nº 1.165/99,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que altera a Lei nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, estabelecendo a obri-
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gatoriedade de as concessionárias de serviços públicos oferecerem ao consumidor e ao
usuário datas opcionais para o vencimento de
seus débitos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24
de março de 1999.
Pareceres sob nºs 849 e 850, de 2008,
das Comissões
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flexa Ribeiro, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece; e
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf Informações: Subsecretaria de Informações -33113325/3572/7279
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da emenda substitutiva da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005,
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Gomes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao
ensino da arte (determina a obrigatoriedade
do ensino da arte e da cultura nos diversos
níveis de educação básica).
Parecer sob nº 92, de 2008, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: Senadora Marisa Serrano, favorável com a
Emenda nº 1-CE, que oferece.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Herrmann Neto), que determina a publicidade dos
valores das multas decorrentes da aplicação
do Código de Defesa do Consumidor revertidos
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº
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7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990.
Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007,
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto),
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a divulgação dos autos de infração e a cobrança de multas após a
transferência de propriedade do veículo.
Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007,
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rollemberg), que estende os incentivos especiais
de que trata o parágrafo único do art. 103 da
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao produtor rural que adotar técnicas de integração
entre lavoura e pecuária.
Parecer sob nº 963, de 2008, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Gilberto Goellner, favorável,
com a Emenda nº 1-CRA, de redação, que
apresenta.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007,
na Casa de origem, do Deputado Rogério
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, que institui o Código de Processo Civil
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(participação do defensor público na lavratura
de escrituras públicas).
Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que cria a Semana de Educação para a Vida,
nas escolas públicas de todo o País, e dá outras providências.
Parecer sob nº 65, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Neuto de Conto, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Parecer favorável, sob nº 67, de 2009,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador
Flávio Arns.
25
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
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1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda
que oferece.
26
REQUERIMENTO Nº 231, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu,
solicitando a criação de Comissão Temporária,
composta por 5 membros titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de 12 meses, para acompanhamento das
Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas
pela Organização das Nações Unidas -ONU, a
serem alcançadas pelo governo brasileiro.
27
REQUERIMENTO Nº 247, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 247, de 2009, de iniciativa do Senador
Geraldo Mesquita Júnior e outros Senhores
Senadores, solicitando a criação de Comissão
Temporária, composta por seis Senadores para
em parceria com o Governo do Distrito Federal,
colaborar com o calendário oficial das comemorações do cinquentenário de Brasília.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Requerimento nº 477, DE 2009, votação em turno
único, do Senador Valdir Raupp, solicitando ao Tribunal
de Contas da União auditoria nos contratos de bens e
serviços realizados pelo Instituto de Meteorologia de
Santa Catarina.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– A Presidência lembra às Srªs Senadoras e aos Srs.
Senadores que está em fase de implantação a Política
de Gestão do Processo Legislativo Eletrônico, instituída pelo Ato da Mesa nº 1, de 2009, a qual tem como
objetivo promover o uso da informática para garantir
o acesso integral a todos os documentos e registros
no processo legislativo.
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Entre as ações já realizadas, destacamos a oferta
no sítio eletrônico do Senado Federal dos textos dos
projetos e dos relatórios oferecidos no processo de instrução das matérias. A próxima etapa de implantação
será a oferta dos textos das emendas e dos pareceres aprovados pelas Comissões. Para a consecução
dessa etapa, a partir do próximo dia 11 de maio, todas
as emendas de autoria dos Srs. Senadores e das Srªs
Senadoras deverão ser recebidas, além de em meio
impresso, também pelo meio eletrônico.
Nesse sentido, a Presidência determina à Secretaria-Geral da Mesa que adote as providências necessárias no sentido de esclarecer os órgãos da Casa
sobre os procedimentos a serem seguidos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Há oradores inscritos. Na forma regimental, intercalam-se um orador inscrito e um Líder.
A palavra está concedida ao Senador Cristovam Buarque, que é Líder de Partido e que a tinha
pedido.
Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador
Mão Santa.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Cristovam Buarque...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Já
estou aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Tem a palavra o Senador Cristovam Buarque, do PDT,
que representa o Distrito Federal e que é um dos patrimônios do Senado da República. No Senado da República, em 183 anos, muitos se dedicaram à educação,
como Pedro Calmon, João Calmon, Darcy Ribeiro, mas
nenhum deles excedeu a dedicação e sua vida doada
à melhoria da educação no Brasil.
V. Exª poderá usar da tribuna pelo tempo que
achar conveniente.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente, por tanta generosidade.
Qualquer dia, vou mudar seu nome para “Coração
Santo”, em vez de Mão Santa.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Presidente, se nosso Senador Cristovam Buarque, que
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sempre é muito gentil com todos nós, permitisse, eu
queria fazer um breve registro aqui, aproveitando sua
presença.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – É
óbvio, Presidente.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Cristovam, é que tratei aqui do caso das enchentes que
atualmente estão dizimando as estradas e as cidades
do Maranhão em vários dos nossos grandes rios. Ontem, a Governadora teve a oportunidade de decretar
estado de calamidade pública não somente naquelas
cidades já inundadas, mas no Estado inteiro. A pior
notícia que recebemos no dia de ontem foi a de que
ficou cortada a estrada que nos liga com o Piauí pela
área do turismo, a estrada de São Luís até os Lençóis
e de lá a Parnaíba. A outra estrada já está cortada,
a que nos liga ao Pará. Dessa maneira, estamos em
calamidade pública total. Mais de trinta cidades estão
inundadas. Além disso, estamos monitorando a barragem do rio Flores. A Defesa Civil avalia que cem mil
pessoas estão necessitando de ajuda. Num Estado
pobre e pequeno, podemos calcular o quanto isso significa. Ontem, à noite, a Governadora Roseana Sarney,
que tinha visitado aquela região, estava em lágrimas,
dizendo como estava comovida, como estava sentida
pelo que viu naquela área, em relação a essas populações. Uma vez mais, quero dizer que, quando isso
ocorre noutros Estados, há solidariedade nacional, há
a presença total do Governo, mas não estamos vendo,
confesso, até agora, essa mesma atitude em relação
ao que ocorre no Estado do Maranhão. Nesse sentido,
renovo meu apelo também à população brasileira, aos
nossos Senadores, a todos nós, para que tenhamos
a mesma solidariedade com o Estado do Maranhão
que tivemos com os outros Estados. Muito obrigado,
Senador Cristovam Buarque, pela sua gentileza de
permitir que, dentro do seu discurso, eu fizesse este
registro. Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ SARNEY
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art.210 do Regimento Interno.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Não
apenas lhe agradeço, mas também quero aproveitar
o momento e manifestar toda a minha solidariedade
à Governadora, ao senhor e a todos os habitantes do
Estado do Maranhão. Como nordestino, nosso sentimento aumenta até um pouco mais, mas, como brasileiros, todos nós estamos solidários com o que passa
o Estado do Maranhão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Que esse apelo seja de todos nós, Senadores, com
a confirmação de solidariedade ao Maranhão e com
o apelo ao Presidente Lula para que mande recursos
para a população daquele Estado.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
O Senador Suplicy lembra bem. Assinamos embaixo
desse apelo.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Muito
obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Mão Santa, tenho vindo aqui muitas
vezes e, graças à sua generosidade, porque tem sido
quase sempre Presidente, tenho tido tempo suficiente
para falar. Creio que falei algumas coisas que podem
merecer alguma atenção, mas, hoje, eu queria pedir
uma atenção muito especial às pessoas, Senador
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Tuma, que estão assistindo lá fora. Quero falar sobre
essas matérias desses dois dias, sobre o resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Às vezes, dá-nos muita alegria, Senador Wellington, quando uma fala nossa é confirmada. Quero dizer
que esta não me dá alegria, dá-me até certa tristeza,
mas me traz um alerta que quero transmitir a todos
os que estão aqui.
O Enem, para os que não sabem, é aplicado pelo
Governo Federal às escolas de ensino médio do País
e serve como radiografia da situação das escolas por
região e das escolas por tipo de gerenciamento: privadas, federais, municipais ou estaduais.
Há anos e durante o período da campanha eleitoral de 2006, defendi, com muita ênfase, que não há
saída para a educação brasileira de base a não ser a
federalização das escolas. Cito, inclusive, que o setor
privado já fez sua federalização. As redes de colégios
religiosos, por exemplo, são redes. Alguns dos grandes
grupos de escolas são redes, são federais. As escolas
particulares, em grande parte, são federais diretamente ou por franquias.
O que as estatísticas mostraram, Senador Mão
Santa, é que as escolas federais, no Brasil – e são
poucas –, representam a maior qualidade da educação. De vez em quando, um colégio sai na frente,
obviamente, como no Piauí mesmo – e fiz questão
de visitar o Estado, a seu convite –, mas, na média,
as melhores escolas deste País são as escolas públicas federais.
Vou ler, Senador Mão Santa, para que se tenha
uma ideia: na Região Sudeste, a nota média nas federais é de... No Brasil inteiro – não vamos perder
tempo em detalhes –, a nota média das federais foi
de 63,59, sendo que a nota superior é de 100. Ainda
não é o resultado desejado, mas, quando se tomam as
estaduais, a nota média é de 47, ou seja, as federais
têm 50% mais de notas, de resultados positivos, do
que as estaduais. Quando a gente vai para as escolas municipais, a média é praticamente a mesma das
federais, ou seja, 47 é a nota das escolas municipais.
E, quando observamos as escolas privadas, a média
é de 61, ou seja, as federais têm notas superiores,
em média, às particulares. Isso não quer dizer que
as melhores sejam as federais. Quando tomamos as
cinquenta melhores escolas do Brasil, há oito federais
– são oito em cinqüenta, o que não é pouco. Mas, na
média geral do Brasil, as escolas federais têm nota
melhor que as particulares: 63,59 contra 47 e contra
61 das particulares. Isso quer dizer que, quando a
gente quer, a gente consegue fazer uma escola pública de qualidade.
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São as notas, Senador Wellington: as federais
têm média melhor. A nota é quase igual, mas a média
é melhor. E as melhores escolas de todas são as particulares. A terceira já é uma escola federal. As duas
primeiras são federais: Colégio São Bento e Colégio
Bernoulli. Depois, vem o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa.
Senador Mão Santa, não há saída para a educação brasileira a não ser a federalização das atuais
escolas públicas municipais e estaduais. Não há alternativa. Os Estados não têm recursos, os Municípios
não têm recursos para dar o salto de que a educação
precisa. Essa é a batalha que venho fazendo há anos,
sem a demagogia de dizer que isso será feito por um
ato como o da Princesa Isabel ao acabar com a escravidão; sem a mentira de dizer que isso pode ser feito
em um ano, em dois anos, em três anos. Vinte anos
levaremos para fazer isso no Brasil inteiro, mas vou
dizer como fazer isso ao longo desses vinte anos.
Senador Praia, não há saída a não ser a federalização. Por que essa resistência toda quando se fala
em federalização da educação?
São 185 mil alunos, esse é o número de alunos
de todas as escolas federais. São 235 escolas federais
no Brasil: 20 na pré-escola, 39 no ensino fundamental e 176 no ensino médio, na educação especial e na
educação profissional.
Por que 185 mil, de 40 milhões de alunos, têm o
privilégio de estudar gratuitamente em escola pública?
Por que não fazemos o mesmo para os 40 milhões?
Onde está a lógica? Não há lógica nisso. Temos de
federalizar!
Esses 185 mil equivalem a 0,5% do total, ou seja,
metade de 1% dos nossos meninos e jovens estudam
em escola pública federal, com a qualidade dos colégios
de aplicação em 14 universidades, com a qualidade
dos colégios militares, com a qualidade das escolas
técnicas, com a qualidade do Pedro II. Por que não
fazer isso no Brasil inteiro? Não tem explicação. É um
preconceito. É um desprezo à educação, que faz com
que a gente federalize os bancos, mas não federalize
as escolas; federalize os aeroportos, mas não federalize as escolas; federalize a receita, mas não federalize
as escolas; federalize a polícia, mas não federalize as
escolas. Por quê? Por desprezo, Senadora Marina. Aí,
alguns dizem: “Por falta de recursos”. Sim, por falta de
recursos se quiséssemos fazer em um ano apenas; mas
podemos fazer em um certo período de tempo, como
eu vou dizer aqui a maneira que eu defendo, a maneira que levei a uma campanha presidencial, a maneira
que está caminhando no Congresso, com os projetos
que eu coloquei e outros Senadores também. A ideia
é começar a federalização por cidades. Não há como
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federalizar os dois milhões de professores. Primeiro,
porque não há recursos suficientes; segundo, porque
isso não daria o salto na qualidade.
Por que a gente não pega o Plano de Cargos e
Salários de um desses colégios federais – por exemplo, do Pedro II, que é a minha proposta – e começa
a implantar no Brasil, por cidades? E como fazer isso,
Senadora Marina? Faríamos concurso federal para
100 mil professores. Não vamos conseguir mais de
100 mil com a preparação que a gente precisa para
dar o salto educacional. Mas, se a gente pega esses
100 mil, Senador Mão Santa, e coloca todos eles em
cidades, a gente pode fazer a revolução em 250 cidades de tamanho médio no Brasil. Essas 250 cidades
atendem a uma média de três milhões de crianças e
dez mil escolas.
Por que a gente não começa a fazer isso? Num
ano, um concurso para 100 mil professores; no outro
ano, mais 100 mil; no outro ano, mais 100 mil. Em
20 anos, todos os dois milhões de professores deste
País teriam o Plano de Cargos e Salários federal, um
salário federal, uma seleção federal, e as escolas começariam a ter a qualidade federal que o Enem mostrou, que é a qualidade capaz de concorrer com as
melhores do Brasil.
Mas não basta a carreira dos professores. É
preciso que, nessas cidades, para onde esses novos
professores iriam, em uma carreira nacional, como
uma carreira nacional do magistério, todas as escolas fossem em horário integral. Todas deveriam ter os
seus prédios bonitos, bem equipados e os seus equipamentos modernos. Se fizermos isso: professores
bem formados, bem preparados e bem dedicados –
cabeça, coração e bolso –, dedicação exclusiva deles, escolas bonitas, bem construídas, bem mantidas,
com as televisões e os computadores necessários,
acaba a indisciplina que caracteriza a escola hoje;
acaba a má qualidade que caracteriza a escola hoje.
E, se fizermos na cidade inteira desse jeito, o salto
será permanente.
Esta foi a falha do nosso grande líder Brizola:
quando ele imaginou os Cieps por escola, por unidade
escolar, e não por cidades. Se, em vez das centenas
de Cieps que ele fez, ele tivesse feito algumas dezenas
de cidades em que todas as escolas seriam em horário
integral, em prédios bonitos, numa carreira especial do
professor... E sei que isso não é simpático aos sindicatos, nem mesmo simpático a muitos dos professores
atuais, que teriam que fazer um concurso federal: se
não passassem continuavam na carreira que estão hoje;
se passassem, dariam essa ascensão, para o que eu
defendo, uma média de R$4 mil por mês, que é mais
ou menos a média que temos nos colégios federais.

Maio de 2009

Se a gente fizer a cada ano mais 100 mil professores,
a cada ano mais 250 cidades, a cada ano mais 10 mil
escolas, a cada ano mais 3 milhões de crianças, em 20
anos vamos ter 60 milhões de alunos, todos eles em
escolas federais; dois milhões de professores, todos
eles da carreira nacional do magistério; duzentas mil
escolas, todas elas bonitas, bem equipadas, atendendo
às 5.564 cidades do Brasil. Vinte anos! Mas não 20 anos
de uma melhoria aos pouquinhos em cada, em toda
região do Brasil. Isso não vai acontecer. De repente,
numa cidade. Agora, aos poucos, porque as cidades
vão entrando nesse processo ao longo do tempo. Se
fizermos isso durante cinco anos, e chegarmos a mais
de mil cidades, das cinco mil que temos, ninguém segura mais esse projeto. Ele se torna um projeto com
uma velocidade própria. O governo que vier vai ter de
continuar, porque não é possível parar a marcha do
que é visto como bom em uma cidade. As outras vão
querer copiar.
Isso é possível. Há um projeto, já em andamento
há alguns anos, que eu apresentei, que cria a Carreira Nacional do Magistério e cria o Programa Federal
de Qualidade Escolar. O casamento desses dois é
que fará a federalização da escola neste País. E é
a necessidade dessa federalização que as notícias
dos jornais estão mostrando de ontem para hoje ao
dizerem que a rede estadual está no fim da fila da
educação; ao mostrarem, com números, que as escolas federais têm uma média superior até mesmo
às redes privadas de educação; ao colocarem que,
entre as melhores, estão as escolas federais públicas – das 50 melhores, oito são federais. Mas, se a
gente for as mil melhores, é bem possível que aí, dentro das mil melhores, estejam todas as 236 escolas
federais. Nós não temos como fazer isso, porque o
Enem é feito por amostragem. Não dá para a gente
saber as mil melhores. Mas, se a gente realmente o
fizer, eu tenho certeza de que, dentro dessas mil –
e olhem que o universo todo é de 200 mil –, nesses
0,5% das melhores, que é o mesmo número do número de alunos, a percentagem, 0,5%, nós teremos
todas as escolas federais.
Se as escolas federais públicas mostram que
elas são melhores, por que não fazemos todas as
escolas deste País federais, em um processo lento,
sem a demagogia de amanhã baixar um decreto ou
o Presidente – que Deus nos livre – mandar uma
medida provisória federalizando as escolas públicas
do Brasil? Não defendo isso. Seria uma demagogia.
Seria uma mentira. Mas, se disserem: “Vamos fazer
um plano, que levará 20 anos, no máximo, pode ser
até menos, em que casaremos dois projetos: um plano de carreira nacional do magistério – e professor
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da rede pública vai virar, Senador Praia, funcionário
federal, como os das universidade, como os das escolas técnicas e como esses daqui das 235 escolas
de educação de base...
Não tem outro caminho. Não apenas esse é um
caminho bom. Esse é o caminho, porque não há outro
caminho. As coisas estão mostrando. Por que a gente resiste a fazer isso? Se disserem: “não temos recursos”, em vez de 20, faremos em 25 anos. Eu acho
que dá para fazer até em menos de 20. Mas não discutamos “se fazer”; discutamos, “como fazer”, em que
cronograma fazer.
Estes jornais – eu não vou tomar muito mais o
tempo, Senador Mão Santa –, os jornais destes dias,
com o resultado do Enem, trazem duas mensagens:
uma mensagem é de um fracasso; a outra mensagem
é de uma esperança. A mensagem do fracasso é a vergonha das baixas notas em todas as escolas. Hoje, uma
televisão me perguntava por que mesmo as melhores
escolas privadas não chegam perto do 100 como nota.
É simples: porque, em um país em que a imensa maioria não estuda, os poucos que estudam não precisam
estudar muito; não precisam estudar muito porque, na
concorrência, eles ganham, porque os outros não estudaram nada. Quem estuda um pouquinho já está bem
colocado. Segundo, porque a educação é um bem que
você só adquire individualmente se, ao seu redor, os
outros forem educados também. Educação não é um
bem que você adquire sozinho; é um bem que exige
uma convivência com outros educados também. E,
neste País, onde o número dos educados é tão pouco, esses poucos educados não são bem educados.
Estamos inviabilizando 70% da população brasileira,
porque não estão estudando; e os outros 30%, porque
não estão precisando estudar muito. É a maneira de
proteger-se contra a concorrência, deixando de fora
os que não estudam.
Vejam como, no futebol, o Brasil tem cada craque brasileiro, Senador Praia! Está entre os melhores
do mundo, porque, para ser um craque de futebol no
Brasil, tem que ser bom pra caramba, porque disputa
com cem milhões de meninos ou adultos masculinos.
Cem milhões! Não tem jeito de você ser bom aqui e
ser ruim lá fora. Além disso, a bola é redonda para os
pobres e para os ricos. As regras do futebol são as
mesmas para os pobres e para os ricos. A escola, não.
A escola, há umas redondinhas, bonitas, bem pintadas; e umas quadradas, feias, caindo aos pedaços.
Esses que estão nas feias, caindo aos pedaços, não
concorrem com os que estão nas redondas, bonitas,
pintadas. Eles ficam de fora. E os que estão dentro das
redondas, bonitas, pintadas, não têm que disputar, não
precisam estudar muito. Aqui, quem fala um idioma já

Sexta-feira 1º

14577

é poliglota. Aqui, quem lê um livro ou dois por ano já
é um intelectual, porque, na comparação, os outros
ficam perdidos.
Só há uma maneira, e os jornais estão mostrando:
federalizemos a educação de base, no ritmo que seja
possível, de acordo com os recursos nacionais. E aí
quero dizer que, quando a gente fala em recursos, só
pensam em dinheiro. Não é, Senador Jefferson Praia.
Hoje, o maior entrave a esse salto de qualidade não
está no dinheiro. Sabe onde está? Na qualificação do
professor, que você não faz de repente, nem compra
com dinheiro. Sabe onde está? Na tragédia de que
uma parte dos nossos meninos que já passaram dos
quinze anos não vai conseguir se beneficiar dessa
nova escola que a gente quer construir. Essa é uma
nova escola que vai começar pelos menores. É triste
dizer isso, mas é a realidade. Por isso, não há recursos. Não há recursos em crianças de idade adolescente, não há recursos em professores bem formados.
E, também, é claro, os recursos financeiros não são
suficientes para, de repente, aumentar o salário dos
dois milhões de professores para R$4.000,00 por mês;
nem para equipar, de um dia para outro, duzentas mil
escolas; nem para colocar todas as duzentas mil em
horário integral.
Temos limitações de tempo. Vinte anos é um
tempo suficiente. Agora, se deixarmos para o próximo
ano, serão 21 anos; para o seguinte, serão 22. Se deixarmos para daqui a vinte anos, serão quarenta anos
necessários. Eu já estou falando nisso há diversos
anos. Portanto, já perdemos um tempo. Mas, antes
de mim, muitos já disseram isso. Então, nós já perdemos muito tempo. Na verdade, estamos comemorando
neste ano 120 anos de perda de tempo na educação,
porque, há 120 anos, quando foi proclamada a República, deveria ter sido feito tudo isso, desde o primeiro
instante, pelos republicanos do 15 de Novembro. Lamentavelmente – e termino, Presidente Mão Santa –,
não foi feito pelos nossos antepassados. Quero propor
que a gente faça.
Hoje, o tema predileto de todos é a corrupção: da
farra de passagens, da farra de horas extras. Ninguém
está lembrando da maior de todas as corrupções deste
País que é a educação sem qualidade que nós temos.
Essa é a corrupção pior. E, neste Congresso, a pior de
todas as corrupções é a omissão de não ocuparmos
a responsabilidade que nos cabe de sermos os transformadores da sociedade brasileira. E o caminho da
transformação é a educação de qualidade para todos.
E o caminho da educação de qualidade para todos é a
federalização da educação, num ritmo que seja possível, mas no instante imediato para começar.
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Por isso, concluo, Senador Mão Santa, dizendo
que, ao despedir-me aqui do Senador Sarney, eu lhe
fiz um pedido: tragamos de vez a CPI da Educação,
que há mais de um ano já teve todas as assinaturas
entregues ao Governo. Há um pedido de uma CPI da
Educação neste País, a CPI do apagão intelectual deste
País, uma CPI que não é contra governo nenhum, não
é contra Ministro, nem contra Presidente. Ninguém! Até
porque a culpa do que está aí não é do atual Governo,
não é do atual Ministro. Vamos apurar de quem é a
culpa ao longo da História do Brasil. E vamos, a partir
daí, descobrir qual é a saída para fazer a revolução
educacional de que o Brasil precisa.
Eu insisto: os jornais, nestes dias, mostraram
que o caminho está na federalização da educação de
base no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos, Senador Cristovam Buarque.
O tema é tão importante que recebi um e-mail de um
jornalista muito importante do Brasil, Elder Caldeira,
articulista político, especialista em gestão de políticas
públicas. Faz 30 anos que ele reside no Rio de Janeiro. Ele disse que eu deveria cumprimentar e aplaudir
as duas escolas do Piauí que figuram na lista das cinquenta mais bem avaliadas do Brasil. Mas são duas
privadas, lá no Piauí. É o Instituto Dom Barreto, que
sucessivas vezes... E o senhor foi convidado a visitálo. Tirou a 25ª colocação entre as cinquenta melhores
de todos os 5.516 Municípios. E o Educandário Santa
Maria Goretti. Então, nós estamos orgulhosos em termos de educação.
Mas, nós estamos aqui. Nós somos pais da Pátria,
Renan! Eu não vejo aí com ele, não. Eu queria transmitir isso ao nosso Presidente Luiz Inácio. Eu tenho
algumas experiências que o Presidente não tem.
Senador Wellington Salgado, com todo respeito
a V. Exª, que representa a educação privada e particular, a melhor herança que a mãe de V. Exª deixou:
dedicar-se à educação. Mas, professor Renan, eu fui
prefeitinho. Fui convidado por uma multinacional da minha cidade a visitar a Alemanha. É a Merck Darmstadt,
uma empresa que extrai, do jaborandi, a pilocarpina.
Eu fui. Senador Renan, aqui se fala em mordomia,
mas eu nunca fui tão bem recebido. Era um brasileiro,
o Professor Basedow... Não era brasileiro, tinha morado
aqui, supervisionando a Merck Darmstadt na América
do Sul, essa poderosa empresa de medicamentos. Eu
sei que eu era um prefeitinho na Alemanha. Professor
Jefferson Praia, de repente, tudo acontecia e ficava
mais fácil. Quando eu chegava a um restaurante, ele
dizia: “Professor Basedow, a reserva”, e era para a
melhor mesa; no teatro: “Professor Basedow”; no trânsito, se estava complicado, ele: “Professor Basedow”,
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e as coisas ficavam fáceis. Aí, na minha maneira de
ser, eu disse: “Vem cá, Professor Basedow, o senhor
não é diretor-químico da poderosa Merck Darmstadt?”.
Ele disse: “Prefeito, eu sou. Mas, antes de ser poderoso diretor-químico da Merck Darmstadt, de medicamentos, alemã, eu fui professor e sou professor de
Heidelberg, a universidade mais velha da Alemanha.
Fiz um concurso para a Merck, fui subindo, hoje sou
diretor-químico da empresa”. E ele pagava todas as
minhas contas.
“Eu uso o titulo porque aqui na Alemanha é o título
mais honroso. É mais honroso do que ser rico, do que
ser industrial. Então, eu uso esse título e uso porque
eu era professor concursado em Heidelberg [atentai
bem, Professor Cristovam!] e assumi o compromisso:
toda semana eu vou lá dar uma aula de Química para
poder usar o título de professor que é o mais valoroso, o mais honroso”. Então o Brasil precisa dessa reforma de cuca.
E aí eu fui a Heidelberg, aí é que eu aprendi mesmo. O Presidente Luiz Inácio deve visitar Heidelberg.
Professor Cristovam, Heidelberg, Alemanha, Alemanha, duas guerras, bombardeada, tudo reconstruído,
modernizado e Heidelberg era antiga, aqueles prédios,
pelas arquiteturas, telhado e eu fiquei surpreso. Eu digo:
e aí, como é diferente da Alemanha moderna, não é?,
reconstruída. Ele disse: “É, sofremos duas guerras, nunca soltaram uma bomba em Heidelberg”. Heidelberg
foi que formou Einstein. O mundo respeita Heidelberg
porque é a universidade mais antiga da Europa. Então
nós brasileiros, Renan, V. Exª que tem muita influência,
vamos convidar o nosso Luiz Inácio a visitar Heidelberg. E aí ele disse: “É o titulo mais honroso que tem
na Alemanha. Por isso que eu o uso”.
Professor Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT– DF) –
Permita-me ....
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Pois não.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Apenas, já que o senhor fez esse aparte, quero parabenizar o Piauí.
O Piauí, entre as cinquentas melhores, tem a 15ª
e a 29ª. O Instituto Dom Barreto, que eu fui visitar, e o
Educandário Santa Maria Goretti. Agora eu acho que
o Piauí mereceria se orgulhar de ter todas as escolas
desse porte. As notas que elas tiveram foram 73,79
e 75,5. É uma boa nota, mas por que não ter todas?
Por que termos duas? Só tem um jeito: federalizando.
Essas particulares continuam, e é bom que haja assim
um sistema particular, não sou favorável a ter uma rede
apenas pública, absolutamente, agora.
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Por que é que nós, quando vamos olhar as escolas estaduais... O Piauí já não está tão bem, nem os
outros Estados. Não vou dizer que o Piauí está pior.
Agora o Piauí tem algumas entre as cinquentas piores,
como os outros Estados também. Por que não fazemos
com que essas cinquenta, em dez, quinze, vinte anos,
se transformem em tão boas quanto as outras? O que
está impedindo a gente de fazer isso? O que é, Senador Renan, que impede que este Senado não seja o
veículo da transformação educacional no País?
Essas críticas todas que nos fazem, eu tenho
certeza que não fariam se nós tivéssemos fazendo a
revolução. Estão criticando, Senador Renan, o problema
das passagens. Eu lembro, durante o regime militar,
quando saía Ulysses, Teotônio, Marcos Freire, rodando
este País, provavelmente com passagens das quotas.
Alguém ia criticar isso? Não ia, porque eles estavam
fazendo a transformação deste País do regime militar
para o regime civil, do regime ditatorial para o regime
democrático. As pessoas aceitavam plenamente. O
problema é que hoje, quando a gente viaja, o povo
não está vendo a razão dessa viagem. Às vezes, pior
ainda, está sabendo a razão, e a razão não é lutar por
um país melhor.
Vamos trazer para o Senado a briga para que
este País tenha não apenas duas escolas do Piauí
entre as cinquenta melhores, mas todas as escolas
do Brasil com a média muito próxima. Não pode ser
todas entre as cinquenta melhores, porque a qualificação exige que umas sejam melhores que as outras,
mas que nenhuma tenha as vergonhosas notas que
caracterizam as escolas públicas estaduais e municipais do Brasil, e algumas particulares também. Tenham
todas as notas que caracterizam a todas as escolas
federais que o Brasil tem, todas elas. Todas elas bem
colocadas nesse exame do Enem. Por que não fazer
isso para todas? E o caminho talvez seja levar adiante
esta CPI que já está convocada há bem mais de um
ano e que perfeitamente pode ser instalada e trazer
alguma luz para que entendamos por que o Brasil é tão
ruim em educação para a maioria imensa da população e razoavelmente boa para uma parte pequena da
população, trazer a ideia de que fazer para que este
País não passe a vergonha anual dos resultados que
a gente vê no Enem.
Insisto e concluo, da mesma maneira que concluí a primeira fase antes do aparte do Senador Mão
Santa. Para mim, a saída é simples e longa, e longa. É
simples, mas não imediata. A saída é a federalização
da educação de base no Brasil, como já fizemos com
o Banco do Brasil, como já fizemos com tantas instituições federais, inclusive com essas 235 escolas que
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orgulham o setor público brasileiro, por serem federais,
com recursos de que a Federação dispõe.
Criança, quando nasce, é brasileira. Por isso, tem
que ser tratada como um bem da União, da Nação, com
recursos nacionais que a Federação permite.
Era isso, Senador Mão Santa, o que eu tinha a
falar. Agradeço o seu aparte, a lembrança dos dois bom
colégios do Piauí e a generosidade com o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Vamos convidar o Senador Jefferson Praia, porque
estamos alternando. Em seguida, o Líder do PMDB,
Renan Calheiros, que fez crescer esse Partido no País
todo e, ontem, mostrou a sua liderança, conseguindo
a aprovação de importantes projetos que o Governo
mandou para esta Casa.
Senador Jefferson Praia, ele traduz a grandeza
dos Senadores, não só daqueles que morreram, por
quem o País todo chorava. Eu o vi chorar quando Ramez Tebet morreu. Eu o vi chorar quando Jonas morreu, Antonio Carlos Magalhães e Jefferson Péres, do
seu Estado.
Então, não somos bons só quando morremos.
Somos realmente os pais da Pátria. Esses escândalos
que estão aí não têm nada a ver com os Senadores
da República. Tem a ver com funcionários. Isso tem.
Mas há o joio e o trigo.
Aqui está um extraordinário funcionário, orgulho do País, do funcionalismo público. Rapaz simples,
concursado, com duas formaturas e que nos orienta:
é o Dr. José Roberto. E aqui está um Senador que
substituiu Jefferson Péres, que o País conheceu, por
quem o Amazonas chorou e o Brasil. Mas eu quero
dizer que este Senador, que substitui Jefferson Péres,
tem as mesmas virtudes daquele.
V. Exª pode usar da tribuna. V. Exª está inscrito
como Líder. Antes, porém, está inscrito o Senador Líder
do PMDB e, em seguida, V. Exª, que é Líder do PDT.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Esforço-me, a cada
dia, para fazer o melhor possível para representar o
povo do amazonas e honrar o nome do Senador Jefferson Péres.
Sr. Presidente, em tempo de recessão global, a
celebração do Dia do Trabalho merece um destaque
ainda mais enfático no calendário econômico brasileiro de 2009. Mal ou bem não dá mais para disfarçar o
quanto de prejuízo a saúde produtiva do país teve de
amargar, desde a insolvência do Banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, em setembro último.
Muito embora esteja aparentemente em situação
melhor que aquela exibida pelos países desenvolvi-
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dos, a economia brasileira ainda atravessa momento
de muita apreensão.
De fato, por conta da globalização, a temível contaminação dos mercados deprimidos mundo afora se
consumou em tempo mais veloz do que se podia preliminarmente imaginar.
Disso resultou uma reviravolta econômica remotamente previsível por qualquer economista brasileiro
há quase um ano. Diante da quebradeira generalizada
do setor financeiro norte-americano, desencadeou-se
no mundo inteiro um ciclo automático de retração dos
negócios, abalando fortemente as perspectivas de
crescimento e a capacidade necessária de absorção
de mão-de-obra em toda a economia.
Ora, de um dia para outro, vale lembrar, as estimativas de crescimento do Brasil atravessaram um mar
de convulsões e contradições. Em princípio, cumpre
ressaltar as turbulências já antevistas para os mercados
financeiros do Norte não afetariam em nada o andamento do ritmo desenvolvimentista do País. No entanto,
com as sucessivas insolvências dos grandes bancos
norte-americanos os termômetros internos apontaram
indícios de desequilíbrio de temperatura entre as previsões de produção e consumo por força da escassez
de financiamento em nossa economia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar
de a conjuntura econômica não acenar com cenários
promissores no curto prazo, não devemos, contudo,
reduzir as comemorações de 1º de maio ao canto das
lamentações. Na verdade, ao saudar o trabalhador brasileiro pelo seu dia não podemos nos furtar à tarefa
de resgatar da memória nacional a relevância histórica
das conquistas legadas do passado.
Como se há de recordar, foi ao longo das duas
administrações do ex-Presidente Getúlio Vargas que
se esboçou e se ergueu, nos meados do século XX,
um arcabouço bastante progressista em relação à legislação trabalhista brasileira. Sem dúvida, uma das
heranças varguistas de maior impacto, até hoje, consiste exatamente na confecção da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).
Há de se reconhecer que o ex-Presidente era
favorável à liberdade social e contrário à espoliação
dos grupos financeiros internacionais, que, aliados a
alguns grupos nacionais, opunham-se ao regime de
garantia do trabalho, à lei dos lucros extraordinários e
ao salário mínimo. Herdada daquela época, a política
de resistência contra a exploração do trabalhador tem
enfrentado vendavais de toda sorte, ensejando uma
torrente de lutas impiedosas.
Nessa linha, Sr. Presidente, apesar da política
neoliberal de flexibilização das normas trabalhistas
promovidas na década de 90 – por “flexibilização”, leia-
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se “fragilização da proteção ao trabalhador, em nome
de uma suposta negociação entre as partes” –, a CLT
ainda funciona como excepcional guardiã dos direitos
do trabalhador. Amparados em cláusulas justas e humanizadoras, os brasileiros têm garantido um escudo
protecionista invejado por muitos países.
Mas, longe das aparências, não se trata de um
movimento de mão única. Na verdade, desde a Constituição de 1988, tem havido uma grande mobilização
social no sentido de garantir a cidadania universal nas
relações profissionais. Cabe lembrar que são fruto desse esforço a licença maternidade, o seguro-desemprego, a aposentadoria rural, a incorporação do emprego
doméstico às normas da CLT, entre outros.
Sr. Presidente, ao mesmo tempo, não podemos
descartar a ênfase sobre a urgência na adequação do
exercício do trabalho, as incessantes inovações tecnológicas derivadas de um mundo altamente globalizado. De fato, rompendo com o pensamento retrógrado,
o movimento atual dos trabalhadores não mais se fia
num falso antagonismo entre os interesses tecnológicos e trabalhistas.
Hoje não mais se sustenta um quadro político no
qual uma concorrência depredadora e antiética entre
tecnologia e trabalho seja a base ideológica de uma
organização social.
Pelo contrário, uma integração saudável deve
ser doravante estimulada de modo a garantir o objetivo comum maior, que se traduz no alcance da maior
produtividade econômica. Para tanto, nossa estrutura
produtiva deve incentivar e acomodar novas rotinas
de trabalho, nas quais a absorção da tecnologia seja
considerada cada vez mais um desafio decantador e
nobilitante nos ambientes de produção.
No caso brasileiro atual, Sr. Presidente, nem
nos cabe, todavia esperar dos empregadores atitudes mais arriscadas e inovadoras. Isso se justifica na
medida em que na hora do aperto o custo de mão-deobra, em geral, é o que fala mais alto, infelizmente. Sr.
Presidente. Com efeito em profunda crise econômica
os mercados retraem suas perspectivas de compra e
venda de ativos, comprometendo a permanência de
mão-de-obra instalada nas indústrias, nos serviços e
nos campos.
Para compensar tamanha retração o Brasil não
pode desprezar a chance de apostar nos pequenos
negócios, nos empreendimentos mais modestos, mais
caseiros. Os governos em todos os níveis devem favorecer e incentivar oportunidades para expansão das
microempresas, responsáveis pela geração do maior
número de postos de trabalho no País. Mais que isso,
as novas políticas de empregos devem acentuar a
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necessidade de se tirar da informalidade vasto contingente da força de trabalho.
Sr. Presidente, como se sabe, de janeiro a março
de 2009, o Brasil contabilizou a redução de 612 mil novos empregos formais em comparação com o primeiro
trimestre de 2008. Foi divulgado pela imprensa que as
indústrias ligadas à produção de veículos, de material
de transporte e metalúrgicos são dois dos três subsetores que, proporcionalmente, mais demitiram no primeiro trimestre, seguido pelas indústrias de materiais
elétricos e de comunicações.
Nesse quadro, por mais que o Governo tente
inibir o curso das demissões por força da redução do
IPI sobre automóveis e motos, o mero “acordo de cavalheiros” não garante a suspensão automática do bilhete azul nas montadoras. Como bem denunciam os
articulistas da Folha de S.Paulo, “evitar desemprego,
por decreto, ainda que intermediado por sindicatos, é
um equívoco”.
No entanto, segundo o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi que se dedica, diuturnamente, ao combate a
essa crise, março foi o mês, da “virada do Brasil”. Em
março foram criados 34 mil empregos formais Em outras palavras, entre demitidos e contratados, sobraram
34 mil empregados. Em março deste ano, contrastando
com os dados de março de 2008, de acordo com os
dados fornecidos pelo Ministério do Trabalho, a geração de postos de trabalho com carteira assinada, influenciada pela construção civil, teve o segundo mês
seguido de crescimento em março. No entanto, o resultado não foi suficiente para impedir que o saldo do
trimestre ficasse negativo. Nos primeiros três meses
de 2009, o saldo das demissões e contratações ficou
negativo em 57.751 postos. O saldo de março também
é o pior para o mês desde 2003.
Sr.Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na melhor
das hipóteses, os números mostram, mais especificamente, que a geração de emprego tem sido impulsionada pela construção civil.
Cumpre recordar que se trata de um setor que
está recebendo incentivos federais para estimular a
construção de um milhão de casas em associação com
as imobiliárias, segmentos cujos impulsos responderam juntos pela criação de cerca de 33 mil vagas no
mês de março.
Em tese, empresas desse setor foram menos afetadas pela falta de crédito causada pela crise, já que
boa parte de seus financiamentos é feita com recursos
da caderneta de poupança e do FGTS.
Sem falar em números, Sr. Presidente, o Ministro Lupi declarou, recentemente, que o resultado de
abril deve ser melhor do que o de março e deve ser
influenciado pela indústria, cujo desempenho de ativi-
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dades demonstra recuperação da queda nos últimos
meses.
Para o economista Júlio Gomes de Almeida,
ex-Secretário de Política Econômica do Ministério da
Fazenda, o pior da crise pode ter passado para a indústria, mas ressalta que o impacto sobre o mercado
de trabalho ainda deve demorar para ser visto.
Segundo economistas do Ibmec São Paulo, a partir dos dados alvissareiros sobre emprego, conclui-se
que as empresas começam a se ajustar a uma nova
realidade, na qual o crescimento da economia retoma
a aceleração anterior, ainda que num ritmo mais lento
do que o observado até 2008.
De todo modo, Sr. Presidente, a depender de
quem faz a conta, estima-se que é preciso criar de 90
mil a 120 mil empregos formais por mês apenas para
incorporar os novos trabalhadores.
Para encerrar, Sr. Presidente, nada mais apropriado que destinar ao trabalhador uma palavra de esperança, com a convicção de que as medidas tomadas
pelo Governo para sanear a crise têm progressivamente
atendido às demandas de incentivo à recuperação da
produção e do emprego.
O Governo Federal, Sr. Presidente, na minha opinião, não tem se omitido, tem sido proativo em relação à
crise econômica que enfrentamos. De resto, saudemos
a herança varguista, graças a qual muito dos direitos
trabalhistas atuais devem tão grata paternidade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Os nossos cumprimentos.
Agora, estamos alternando o uso da palavra. Vai
ser um Líder, e o Líder que está inscrito é o Senador
Renan Calheiros.
Renan Calheiros é Líder do PMDB, representa
o Estado do Alagoas, a sua querida Murici. Renan
Calheiros tem uns 30 anos de brilhante atividade política. Foi Deputado Estadual, várias vezes Deputado
Federal, duas vezes Senador, por duas vezes lidera,
ou mais, o Senado da República, e sua atuação o fez
crescer no PMDB, que está entre os maiores partidos
da história do Brasil.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem tivemos um encontro proveitoso com o Ministro Edison
Lobão, Ministro de Minas e Energia, nosso companheiro aqui no Senado Federal, sobre o projeto Serrote
da Lage, da Mineradora Vale Verde. Esse é o maior
investimento privado de todos os tempos no Estado
de Alagoas. Participaram do encontro o Prefeito de
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Arapiraca, Luciano Barbosa, e o empresário Carlos
Bertoni, representando o consórcio.
O Ministro Lobão conheceu detalhes do investimento, que chegará a R$1 bilhão, inclusive com recursos internacionais.
O Ministro Lobão se comprometeu, Sr. Presidente,
a dar atenção ao trâmite técnico normal desse projeto
dentro do Ministério. Ele, inclusive – eu queria aproveitar a oportunidade para dizer –, se dispôs a visitar
o Estado de Alagoas na primeira quinzena de maio
para ver de perto o que está sendo feito e anunciar os
investimentos que o Ministério vai fazer por intermédio
da Eletrobrás no Estado de Alagoas.
Com relação a esse projeto da mineradora Vale
Verde, depois de um mapeamento geológico no solo
alagoano, foram confirmadas jazidas expressivas, jazidas de cobre e de ferro, que vão ser exploradas pelos
próximos anos pela mineradora. O projeto abrangerá,
pelo menos, quinze Municípios diretamente com uma
mina a céu aberto e plantas de beneficiamento que
devem processar mais de 40 mil toneladas por dia de
cobre e de ferro.
Já foram, Sr. Presidente, Srs. Senadores, investidos R$60 milhões desse R$1 bilhão que será investido
ao longo da construção do projeto. Mas, para sustentar
tamanho investimento, será necessária a construção
de uma subestação de energia, rebaixando a linha de
transmissão que vai de Xingó à cidade de Messias,
onde já há uma subestação.
Assim, Sr. Presidente, a energia gerada pela hidrelétrica de Xingó, que antes simplesmente passava
por Alagoas e chegava a Messias e daí para Pernambuco, vai poder ser levada para Arapiraca e os diversos
Municípios do agreste do sertão de Alagoas, regularizando, entre outras coisas, o fornecimento de energia
naquela região do nosso Estado.
A partir de 2011, quando o centro de distribuição
de energia ficar pronto, o agreste e o sertão de Alagoas
não terão mais problemas de energia pelos próximos 30
anos. O projeto da mineradora vai gerar mais de dois
mil empregos diretos, Sr. Presidente, e aproveitar a mão
de obra local na construção e operação desse investimento. Com a subestação de energia, a Companhia
Energética de Alagoas, federalizada – é da Eletrobrás
–, vai se tornar uma parceira desse empreendimento.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando for
inaugurada a estação, ela vai resolver o problema da
falta e da queda de energia, muito comum no interior
de Alagoas, apesar das linhas de transmissão.
Além do setor de mineração, todo o setor produtivo de Alagoas será beneficiado, como as indústrias
e os projetos de irrigação por todo o Estado –inclusive
o canal do sertão, talvez a obra mais importante que
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está sendo realizada no Estado de Alagoas. Quando
estiver em operação – já está sendo construída –, ela
vai depender do fornecimento de energia a partir do
rebaixamento em função dessa subestação que será
construída em Arapiraca.
Ficam aqui os meus antecipados agradecimentos
ao Ministro Edison Lobão que, mais uma vez, ontem,
gentilmente nos recebeu. Eu aproveito também a oportunidade para parabenizar o Prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que é inclusive presidente da entidade dos
prefeitos de Alagoas, que está fazendo, Sr. Presidente,
uma gestão exemplar em Arapiraca, e parabenizar também o empresário Carlos Bertoni, que representou o
consórcio, por seu espírito empreendedor.
Outro tema também importante que eu faço questão de rapidamente abordar aqui desta tribuna referese, Sr. Presidente, aos atrasos no processo licitatório
da duplicação da BR–101, em Alagoas, tanto no trecho
norte, que vai da divisa com Pernambuco a São Miguel
dos Campos, quanto no trecho sul, de São Miguel dos
Campos a Sergipe.
Do Rio Grande do Norte, como sabe V. Exª, até
Palmares, no sul de Pernambuco, as obras de duplicação da BR–101 seguem em ritmo acelerado. Em
Alagoas, Sr. Presidente, contudo, sequer o edital foi
publicado. E, o pior, a publicação foi cancelada pela
quarta vez, pasme, pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes.
Eu tenho cobrado, Sr. Presidente, a publicação da
licitação; tenho feito isso publicamente. Inclusive aqui
desta tribuna do Senado Federal, há meses venho fazendo isso, mas o DNIT e o Diretor-Geral do DNIT, Dr.
Luiz Antonio Pagot, parecem ser mais preocupados com
o calendário de outros Estados do que com o calendário
de Alagoas, impondo um sério revés aos alagoanos,
um povo pobre, sofrido, que não pode, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, e não vai perder essa duplicação, que
é um compromisso formal, repetido, assumido várias
vezes pelo Presidente da República.
Eu conversei ontem demoradamente por telefone com o Ministro Alfredo Nascimento, dos Transportes, outro nosso Colega do Senado Federal que
é uma pessoa séria, competente, em quem acredito
e pessoa muito atenta à importância desse tipo de
investimento para o Estado de Alagoas, um carente
Estado do Nordeste. Ele determinou – e fez questão
de me dizer isso – a elaboração de uma nota técnica, que peço a V. Exª seja transcrita neste meu pronunciamento, e anunciou que o edital será publicado no dia 20 de maio. Veja bem: 20 de maio. Essa é
quinta tentativa. Outras quatro já se fizeram. Essa é
a quinta tentativa de publicação do edital. Esse seria
o primeiro passo, o passo fundamental da obra que,
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como disse, é uma obra muito importante do nosso
Estado e integra os recursos do PAC. São 247 quilômetros de Sergipe a Pernambuco, com o custo de
mais de R$700 milhões. Considerado, Sr. Presidente,
em todos os tempos um dos investimentos públicos
mais importantes de Alagoas, a BR–101 parece, incompreensivelmente, despertar pouca atenção dos
dirigentes do DNIT.
A duplicação provocará uma verdadeira revolução
no fluxo de turistas e de cargas em Alagoas, movimentando a economia. Se a licitação não for publicada, Sr.
Presidente Mão Santa, Alagoas corre o risco de iniciar a construção de seu primeiro quilômetro quando
os outros Estados do Nordeste já estiverem com seus
trechos completamente duplicados.
Hoje – e eu queria fazer um parêntese, para
uma observação –, saiu uma nota, em um prestigiado
jornal nacional, dando notícia de que queríamos, em
função disso tudo, pasmem, convocar – e eu queria
respeitosamente retrucar essa nota – uma Comissão
Parlamentar de Inquérito em função da não publicação do edital de duplicação da BR-101 em Alagoas.
Sr. Presidente, não é verdade. V. Exª conhece minha
prática. Nunca compreendo que Comissão Parlamentar de Inquérito seja uma saída. Não tenho Comissão
Parlamentar de Inquérito como saída, muito menos
para essa necessidade de Alagoas.
O PMDB está coeso. O PMDB está unido. O
PMDB está realizando reuniões semanais e decidindo coletivamente, quando podemos, o que fazer. Ninguém do PMDB assinou essa comissão parlamentar
de inquérito. Pelo que tenho conhecimento, ninguém
do PMDB assinará essa comissão parlamentar de inquérito. Sei que a comissão parlamentar de inquérito
é um instrumento legislativo respeitável. Acho que não
pode ser vulgarizado. Não pode ser vulgarizado. E entendo que só tem sentido uma comissão parlamentar
de inquérito, só cabe uma investigação extraordinária
quando essa investigação não está acontecendo pelos
órgãos convencionais.
De modo que eu não priorizo, não priorizarei uma
comissão parlamentar de inquérito e, se depender de
mim, ela não acontecerá. Agora, tudo que precisar
ser feito do que cabe a mim fazer como representante
do Estado de Alagoas para exigir a publicação desse
edital de licitação, os senhores não tenham dúvida,
absolutamente nenhuma dúvida, de que vou fazer.
Vou levantar as informações; vou cobrar que o Senado
peça as informações; vou levar essa discussão para a
Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, mas
Alagoas não pode e não será prejudicada.
O Presidente da República tem demonstrado
mensalmente compromissos com o nosso Estado,
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tem honrado esses compromissos e ele próprio sabe
desse assunto. Tive, na última quinta-feira, oportunidade de conversar demoradamente com ele sobre a
necessidade da duplicação dessa importante rodovia
no Estado de Alagoas.
Um outro assunto, Sr. Presidente – e já encerro
– que quero destacar, e é importante que se destaque
mesmo, foi a aprovação da MP nº 449 ontem à noite
aqui no Senado Federal.
Foi um esforço das bancadas, de todos os partidos, das lideranças partidárias, e, em especial, Sr.
Presidente, do Senador Francisco Dornelles, que é
uma das maiores autoridades do País em matéria
tributária e matéria fiscal e é membro destacado do
Bloco da Maioria, que é composto também pelo nosso
Partido, o PMDB.
Graças à sensibilidade do Relator, o Senador
Francisco Dornelles, além das medidas necessárias
contidas nessa medida provisória para aliviar a economia nacional – que foi, na verdade, o grande objetivo
da medida – foram contempladas, por S. Exª, o Relator,
reivindicações de setores fundamentais da economia
e da sociedade. É o caso, Senador Mão Santa, dos
taxistas e dos portadores de deficiência, que tiveram
antecipada a prorrogação da isenção do IPI para a
compra de veículos novos. Há mais de vinte anos que
me dedico a esse assunto da isenção de IPI para taxistas e para deficientes físicos também.
Com relação aos portadores de deficiência, que
são mais de 17 milhões no Brasil, o Senado da República – e modestamente colaborei para isso – é uma
espécie de instituição pública modelo no Brasil, pela
acessibilidade, pelas semanas dedicadas aos portadores de deficiência. Já realizamos cinco desses e
eventos, e eu, modestamente, com minha esposa,
tivemos a oportunidade de colaborar para que isso
efetivamente acontecesse.
Mas, Sr. Presidente, graças à sensibilidade do
Senador Dornelles, resolvemos também os casos das
Santas Casas de Misericórdia e dos clubes desportivos com mais de três modalidades esportivas, que
poderão, Sr. Presidente, parcelar em 180 meses seus
débitos e obter benefícios fiscais.
Eu queria parabenizar a todos, parabenizar o
Senado e a V. Exª pela nova demonstração de competência e sensibilidade social. Muito obrigado, Senador
Mão Santa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR RENAN CALHEIROS EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art.210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Meus cumprimentos ao Senador Renan, que fez pronunciamento entusiasmado com as ações do Ministro
de Minas e Energia, de nosso Partido, Edison Lobão. O
mesmo entusiasmo ele não está sentindo no Ministério
do Transporte, no Dnit. Também se manifestou sobre
a grande conquista, ontem, sob sua liderança, com os
projetos do Governo em refinanciamento de dívida.
Está inscrito... Agora é um orador inscrito. Está
inscrito o Senador João Pedro. Quer usar da palavra?
E, em seguida, está inscrito o Senador Pedro Simon,
por cessão do Senador... E, depois, Senador Flexa
Ribeiro e Mão Santa.
Senador João Pedro é do PT e representa o grandioso Estado do Amazonas.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
quero refletir acerca de um debate que tivemos hoje,
no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, com
a presença do Governador do Estado de Roraima,
com a presença do Chanceler Celso Amorim, sobre a
adesão da Venezuela ao Mercosul.
Foi um debate que considero rico, pelas intervenções, pelas preocupações externadas e pelos esclarecimentos acerca da importância de nós consolidarmos
e ampliarmos este bloco regional que é o Mercosul.
Um bloco novo, que começou ali no início ou meados
dos anos 80, com o Presidente Sarney, passando pelo
Presidente Collor – e quero registrar aqui o esforço
que tem feito o Presidente Lula no sentido de consolidar esse bloco.
Mas o Mercosul agrega países do Cone Sul –
mas ele é Mercosul. Não tem nenhum país ao norte
do Brasil. E o bloco tem que se fortalecer; o projeto
do bloco é atender os países da América do Sul. E a
Venezuela? Nós estamos discutindo a Venezuela.
Eu quero lembrar aqui que o Parlamento da Argentina já aprovou a adesão da Venezuela, o Congresso do Uruguai também já aprovou.
A Câmara também já aprovou. Falta o Senado,
Senador Mão Santa. E eu espero que esta Casa vote
a adesão da Venezuela.
Estava presente na audiência pública de hoje o
Relator dessa matéria, que é o Senador Tasso Jereissati, um Senador experiente, por ser uma liderança
do PSDB, por ter sido governador de um Estado importante do nosso País e pela experiência que tem o
PSDB, porque foi governo.
Quero destacar aqui que, há uns quarenta dias,
numa entrevista no programa Roda Viva, na TV Cultu-
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ra, São Paulo, o ex-Presidente da República Fernando
Henrique Cardoso defendeu a adesão da Venezuela
ao Mercosul.
Eu disse, na audiência de hoje, que o Brasil precisa romper com essa cultura de não ter uma relação
mais profunda, mais densa com os países ao norte
do Brasil.
Estou falando da Venezuela, da Colômbia, do
Peru, do Equador, da Bolívia, da Guiana, do Suriname.
São países que estão ali, ao norte do Brasil, compondo a Pan-Amazônia.
Historicamente, o Brasil tem uma relação com o
Uruguai, com a Argentina, com o Chile, mas precisamos
ter uma relação com os países que estão ao norte do
Brasil, e não só uma relação econômica e comercial.
O Brasil, que é uma liderança importante na América
Latina, na América do Sul, precisa estabelecer uma
relação rica, profunda e histórica com esses países.
O Brasil, rapidamente, reúne-se com a Argentina, com
o Uruguai, com o Chile; rapidamente, o Brasil se articula com a União Europeia e com os Estados Unidos.
Nós precisamos criar essa relação com os países
da Pan-Amazônia. Essa é uma primeira questão que
quero levantar.
Outra questão importante acerca da presença da
Venezuela no Mercosul é estabelecermos uma relação
cultural e científica com a Venezuela. Parte desse país
compõe a Pan-Amazônia.
A Venezuela tem o terceiro PIB da América do
Sul. Primeiro o Brasil, depois a Argentina e aí a Venezuela. Senador Jefferson Praia, a Venezuela tem um
PIB de US$335 bilhões.
Nessa audiência pública, lembrei que o nosso
parque industrial, que a Zona Franca de Manaus produz, em primeiro lugar, para a Argentina, depois para
a Venezuela e então para os Estados Unidos. Ou seja,
o emprego, a renda gerada na Zona Franca de Manaus
vem, em grande parte, da exportação para a Venezuela, que é o segundo país importador dos produtos
produzidos na Zona Franca de Manaus.
A Venezuela é o País que mais compra celulares do Brasil, e o celular é produzido justamente lá no
nosso Estado, no distrito industrial, na Zona Franca
de Manaus.
Pois bem, na realidade a região tem uma relação
com a Venezuela. O Estado do Amazonas e o Estado
de Roraima têm uma relação comercial e cultural com
a Venezuela. Mas nós precisamos ir além da relação
da nossa região com a Venezuela. É preciso que o
Estado brasileiro adote uma relação e uma postura
de Estado para Estado.
O Brasil precisa fazer a defesa da importância
não só de fortalecer o bloco econômico do Mercosul,
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mas de ter uma relação verdadeiramente estreita com
aquele país, que não tem só esse PIB importante,
mas também uma população de quase trinta milhões
de venezuelanos. A Venezuela merece ter assento
nesse bloco, que vem sendo articulado, ampliado, do
Mercosul.
Tem um ponto levantado, Sr. Presidente, que é
acerca da postura, das opiniões do Presidente Hugo
Chávez. Sou daqueles que entendem o papel que joga
o Sr. Hugo Chávez.
V. Exª, Senador Mão Santa, sempre fala que foi
Prefeito. A Venezuela teve a sua primeira eleição para
Prefeito em 1989. Agora, em 1989, eleição para Prefeitos e Governadores.
Na Venezuela só havia eleição para Presidente
e para o Congresso. Não havia eleição para Prefeitos
das cidades, nem para Governadores. Na realidade,
o processo eleitoral de escolha de dirigentes é bem
recente.
Com Hugo Chávez, o que se vê é, primeiro, uma
política forte no que diz respeito a diminuir as injustiças sociais.
São muitas as políticas públicas voltadas para
diminuição da pobreza, das desigualdades nesse país,
que faz fronteira com o Brasil, que faz fronteira com a
minha região, com o meu Estado, o Amazonas, lá no
norte do Brasil.
Segundo, as consultas, os referendos, as eleições
estão acontecendo agora, em um período bem recente
da história da Venezuela. Sr. Presidente, Hugo Chávez
é um Presidente eleito, vítima, inclusive, de dois golpes!
Mas Hugo Chávez, hoje eleito, tem mandato.
O Brasil precisa dizer “sim” à Venezuela no Mercosul porque essa relação, com certeza, nós a teremos agora, no presente, mas também a teremos daqui a cinquenta, cem, duzentos anos. Nós precisamos
constituir esse bloco para o fortalecimento dos países
da América do Sul. Penso que a Venezuela, por conta da sua história, da dinâmica de sua economia, de
sua dinâmica social, cultural e política, chega tarde ao
Mercosul. É hora de refletirmos sobre o papel estratégico da Venezuela no Mercosul. Espero que o Senado adote uma postura e assuma a responsabilidade
de tomarmos uma decisão que possa engrandecer a
relação multilateral, e de fortalecer fundamentalmente
este bloco histórico, estratégico da América do Sul que
é o Mercosul. E espero que nós possamos inaugurar
essa nova relação do Brasil com os países que compõem a fronteira norte do Brasil.
Então, Sr. Presidente, eu quero dizer e antecipar, porque nós teremos uma votação no âmbito da
Comissão de Relações Exteriores; e, depois, aqui no
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plenário. É o Senado que tem que votar. E eu defendo
a participação da Venezuela no Mercosul.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após o pronunciamento do Senador João Pedro, que
defende a participação da Venezuela no Mercosul, convidamos um orador inscrito. Quem está aqui é o Senador
Pedro Simon, que está inscrito por cessão do Senador
Romeu Tuma. Depois, está inscrita a Senadora Lúcia
Vânia, por cessão do Senador Mário Couto.
Pedro Simon é o da vez. Senador Pedro Simon
é do PMDB do Estado do Rio Grande do Sul. Ele simboliza a grandeza e as virtudes deste Senado da República e da democracia brasileira.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu acho muito interessante
um debate que está sendo travado pela humanidade
hoje.
Nos Estados Unidos, a última eleição presidencial
nos apresentou um fato novo na história político-eleitoral
desse país. O Presidente Obama usou a Internet como
forma de captar recursos na sua campanha eleitoral,
como forma de fugir dos grandes financiadores, como
forma de deixar de lado os tradicionais financiadores,
alguns com grande quantia, o que nunca havia ocorrido. Nos Estados Unidos, a tradição da campanha é
exatamente esta: verbas enormes são levantadas pelos
candidatos e, muitas vezes, elas influenciam tremendamente na campanha eleitoral.
Os Estados Unidos têm a possibilidade de financiamento público de campanha, só que ele pode ser
optativo: público ou privado. O candidato republicano
recorreu ao financiamento público de campanha. O
Obama, não. O que Obama fez? Usou a Internet e usou
de uma maneira impressionante a Internet como forma
de tornar sua campanha independente sem a influência do capital financeiro. E reparem a importância de
isso ter sido feito. Logo depois, terminada a eleição, vê
a situação dramática, difícil que se encontra o capital
financeiro nos Estados Unidos.
Dessa forma, o Presidente Obama deixou de ser
um refém dos grandes grupos, deixou de ter naqueles
que influenciariam e determinariam a sua eleição pessoas com autoridade de influenciar e, muitas vezes,
indicar cargos importantes no escalão do Governo.
Como foi feito isso? Praticamente a opinião pública
não ficou sabendo, Presidente.
Escolhido Obama candidato, ele fez a manifestação de que ele acorreria à Internet, faria um chamamento a toda a sociedade para colaborar na elaboração do
seu plano de governo, para colaborar financeiramente
na sua campanha e para colaborar na organização da
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sua campanha, multiplicando, espalhando a busca de
pessoas dispostas a, anônima e gratuitamente, trabalhar na sua campanha.
Obama captou seus recursos pela Internet. Mais
de 94% dos que contribuíram para a campanha de
Obama contribuíram com até US$1000. A imensa
maioria dos colaboradores que entraram na campanha
financeira de Obama deram contribuições, via Internet,
de US$10, de US$20. Dizem que foi impressionante
aqueles que foram até US$10, e 94% contribuíram
com até US$100.
Ele confiou no carisma dele, é claro, na sua capacidade, na sua liderança. E o que é mais interessante: Obama fez uma arrecadação recorde, enquanto McCain, seu adversário, a sua campanha ficou em
vermelho. Enquanto Obama na base de no máximo
US$100, pinga, pinga em todos os Estados Unidos, o
McCain, do Partido Republicano, o partido dos milionários, a sua campanha financeira foi muito inferior à
de Obama, que arrecadou a maior importância já vista
numa campanha americana.
A Internet é democrática, dá transparência, traz
para a política o grande e o pequeno, o rico e o pobre.
Foi o primeiro candidato à Presidência dos Estados
Unidos, que usou o telefone na sua campanha, falando com milhares e milhares de pessoas nos Estados
Unidos.
Segundo a empresa inglesa BBC, agora, eleito,
Obama continua usando a Internet para buscar apoio
popular, para buscar orientação e para esclarecer
permanentemente aqueles milhões que colaboraram
na sua campanha, discutindo com eles, orientando e
pedindo opinião na política econômica que ele está
adotando, naquela que é considerada a hora mais
difícil da economia americana, depois da Primeira
Grande Guerra.
Agora, semana passada ou retrasada, a BBC
nos informou que Obama participou – reparem vocês o potente, o forte Presidente americano – de uma
inovadora sessão de perguntas e respostas, uma audiência de perguntas e respostas com questões enviadas pelo público, que se mostrou receptivo às suas
ideias, os internautas. Uma coletiva em que o mundo
inteiro assistiu às perguntas e respostas de Obama
via Internet.
O Presidente americano respondeu a algumas das
perguntas selecionadas entre as milhares e milhares
enviadas pela rede em um evento que a Casa Branca
apelidou de “assembleia popular online”. Nessa assembleia popular, o Presidente americano respondeu
às perguntas de internautas de todo o país.
E acrescenta a BBC: “Na sessão – transmitida simultaneamente pela Internet, no site da Casa Branca,
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e por redes de TV –, os internautas e os convidados
que foram à Casa Branca fizeram perguntas sobre
muitos dos temas que Obama julga os mais importantes da sua campanha, de sua proposta orçamentária: educação, seguro-saúde e energia. Um total de
92.925 pessoas submeteu 104.129 perguntas ao site
da Casa Branca. Os internautas, então, votaram em
suas favoritas durante 36 horas, e 3.607.837 votos foram computados”.
E conclui a BBC: “Com uma plateia receptiva, Obama se mostrou mais descontraído e risonho do que na
entrevista coletiva.” Entrevista essa que concedeu na
terça-feira, quando estava realmente muito tenso.
De certa forma, Presidente Mão Santa, se pode
dizer que, da mesma forma que a vitória de Obama
teve muito a ver com a Internet, a rede de comunicação eletrônica está se beneficiando com as ações do
Presidente americano. Na verdade, um impressionante triunfo de Obama mostrou que a rede passa a ser
agora essencial no mundo da política.
Fundamental para o sucesso de Obama foi o apoio
dos jovens, que, além de serem mais ligados às novas
tecnologias, são os que mais oferecem resistência a
participar da vida pública.
Isso é impressionante, Sr. Presidente. Os jovens,
de certa forma, são desinteressados da vida pública,
despreocupados da vida pública. E o que chamou
atenção na campanha de Obama foi a presença dos
jovens, a presença, a ação, a garra, a movimentação
dos jovens, que fez com que a presença na eleição
última presidencial americana fosse absolutamente
recorde.
Nunca houve uma participação tão intensa. Nunca
as filas, onde o voto não é obrigatório – vai votar quem
quer –, foram tão intensas como nessa eleição dos Estados Unidos, em que se viam os jovens, jovens esses
que Obama tinha convocado na sua caminhada.
Como mostram estudos recentes, os mais jovens, os que têm menos de 30 anos – parece mentira
–, leem menos jornal, veem menos TV, poucos ouvem
rádio. Estão ligados ao mundo pelo vídeo dos computadores ou pelas telas dos celulares. Os estudiosos da
eleição também destacaram que, ao recorrer a esse
tipo de mídia, Obama gastou consideravelmente menos recursos do que se houvesse recorrido aos meios
de comunicação tradicionais.
Eu fiquei impressionado com a campanha de
Obama, Sr. Presidente: um bilhão de cartas via Internet, três por cidadão americano, foi o número usado
por Obama.
Creio, Sr. Presidente, que a eleição de Obama
foi um fato novo na vida do mundo inteiro.
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Não vou cair naquilo de querer dizer, Sr. Presidente, o que muitos falaram quando veio a televisão:
que o rádio tinha acabado. Não. Veio a televisão, ocupou seu espaço, mas o rádio continua. Quando veio o
rádio, muita gente achou que o jornal tinha terminado;
e o jornal continuou. Mas não tenho nenhuma dúvida:
o jornal continuará, mas o papel desse novo método
de comunicação terá uma influência cada vez maior e
cada vez mais espetacular.
Quando vejo agora o sítio “Congresso em foco” e
a repercussão dos fatos quando ele praticamente comanda esse debate em nível de País, entendo como
isso pode ser usado positivamente, desde que a gente
entenda a sua importância. Sr. Presidente, tenho falado, em meio a esse debate às vezes triste envolvendo o Congresso Nacional, que respeito muito o sítio
“Congresso em foco”. Vejo que ele vem para prestigiar
e valorizar este Congresso.
Mas, nesse grande debate que está havendo,
não sou daqueles que veem com paixão, preocupado
porque isso está acontecendo. Acho que a gente deve
parar, meditar, raciocinar e ver uma forma pela qual
saiamos dessa questão.
Na minha opinião, Sr. Presidente, isso aí acontece, mais um dia, três dias, dez dias, vinte dias, e
daqui a pouco não acontece nada. Eu acho, com toda
sinceridade, que nós deveríamos aproveitar isso que
está acontecendo para nos reunirmos, para debatermos, para nos conscientizarmos e para vermos qual
é a próxima etapa.
Eu acho, Sr. Presidente, que afora essa questão
de passagem e tudo o mais, afora isso, nós temos que
aprofundar muito. E eu aproveito aqui para dizer: venho
defendendo há muito tempo que não é bom o Senado
funcionar terça de tarde, quarta o dia inteiro e quinta
de manhã. E todas as sessões de segunda-feira e de
sexta-feira são consideradas sessões não deliberativas.
Em outras palavras, o Senador está liberado para vir
terça-feira, participa terça, quarta, quinta, e vai embora. Então, o Senado funciona, para legislar, terça de
tarde, quarta-feira e quinta. O Senador fica um terço
nesta Casa; um terço anda de avião, de bonde, de
ônibus e de carro, daqui para o seu Estado e do seu
Estado para o interior. E no outro terço ele percorre
as suas bases.
Eu não acho isso lógico. Em primeiro lugar, é
ridículo. Perder um terço da semana em aeroporto,
esperando atraso de avião, andando de avião e, depois, esperando ir de uma cidade para outra de carro.
Outro dia o que aconteceu comigo: concentração em
uma cidade, fui lá, de avião para Porto Alegre, de Porto
Alegre fui em três horas de carro para o interior, fiz a
concentração, voltei para Brasília.
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Na semana seguinte, voltei lá, uma cidade que
estava a uma hora e meia, fiz a mesma coisa e voltei
para cá. Na outra semana, fui lá, a uma cidade que
ficava a uma hora e meia, fiz a reunião e vim para cá.
Ridículo. Eu podia ir lá, na primeira cidade, terminava
a primeira cidade, pegava o carro, uma hora e meia
eu estava na segunda, terminava a segunda cidade
e com uma hora e meia eu estava na terceira. O que
levei três semanas poderia levar uma semana.
Não tem lógica, Sr. Presidente. A tese que defendo é que, em vez de ficarmos aqui terça de tarde,
quarta o dia inteiro e quinta pela manhã, a gente se
reúne...Agora, por exemplo, do dia 20 a 30 de abril
nos reunimos nesse plenário. Há meses fazem a Ordem do Dia...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...e nessa
pauta está o que estamos votar. Ali está o que vamos
votar, a Ordem do Dia e todos os assuntos. Não tem
aquela história que disse o Senador Suplicy. Ele leu
aqui a Ata e se pôs em votação a reunião da Mesa
número tal, do dia tal. Está em votação e nós votamos.
O que estamos votando? Não sei. O que se votou?
Não sei. Não!
Se é para votar a construção de uma cadeia aqui
em Brasília, vamos votar no plenário. Se é para votar
a construção de um túnel do Senado até o Palácio do
Planalto, vamos discutir e votar em plenário. Se é para
votar a construção de um anexo, vamos discutir e votar
no plenário. Se é para votar se vão dar ou não horas
extras no mês de janeiro para os funcionários, vamos
discutir e votar no plenário.
A gente fica no plenário do dia 1º a quantos dias
forem necessários, até esgotar a pauta. Esgotada a
pauta daquele mês, cada um vai para o seu Estado,
querendo. Se não esgotou a pauta naquele mês, ninguém vai para o seu Estado. Mas se levou 15 dias e
esgotou a pauta, vai 15 dias, querendo, para o seu
Estado.
Não é que o Senado pare de funcionar, não. Só
que o Senado, em vez de toda semana... segunda-feira
não tem Ordem do Dia e sexta-feira também não, as
sessões sem votação serão as últimas do mês. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e se quiser fazer
sábado, tem votação.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não vai
precisar nem de cinco passagens, basta uma passagem. Essa é a primeira, Sr. Presidente.
A segunda, que acho importante: fim da impunidade. O Brasil não pode ser o país do mundo onde
mais há impunidade.
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Eu defendo, Senadores, que candidato com ficha
suja não pode ser candidato – a tese do Presidente do
Superior Tribunal Eleitoral. Não pode ser candidato. Mas
eu acrescento um adendo: mas o caso dele tem que
ser julgado até a eleição. Não é essa tese: de repente,
está na véspera de eleição, está ali, acusando o Manoel
da Silva e ele não pode ser candidato, porque tem uma
acusação, às vezes injusta e cruel. E a acusação não
anda. Não! A Justiça tem milhares, milhões de casos?
Tem. Mas vá dar prioridade ao caso do candidato. Mais
importante do que a briga entre a e b, marido e mulher,
sei lá o quê, é o caso da ética, da moral, do cidadão
que é candidato a cargo público. Quem é candidato e
tem ficha suja tem obrigação de ter seu caso decidido,
julgado até a eleição. Aí podemos dizer que quem tem
ficha suja não pode ser candidato.
Essa é uma campanha a ser feita. Realmente
essa é uma campanha a ser feita.
Em terceiro lugar, assim como o Obama fez uma
campanha espetacular, sem um centavo de dinheiro,
nem público nem particular, eu defendo que a campanha nossa seja feita com dinheiro público. Alguém ri, já
muita gente riu de mim. Só falta essa do Senador Pedro Simon. O Senador Pedro Simon quer fazer a campanha com o nosso dinheiro. Temos que dar dinheiro
para eles fazerem campanha. Mas o que ele pensa?
Com que dinheiro se faz a campanha?
Ou acha ele que uma empreiteira dá R$100 mil,
R$200 mil, R$500 mil para um candidato porque é amigo? Ou ela está plantando para colher depois? Não, Sr.
Presidente, acho ridículo. E quando se mostra aqui, em
primeiro lugar, quem aceitou dinheiro da empreiteira
aceitou bem, porque a lei permite claramente e não
tem o que se discutir. O problema é a lei.
Dinheiro só público, Sr. Presidente. Agora, a classe política, o comando tem tanta – não digo ilicitude
– malícia na cabeça. Eles querem o terceiro tempo. O
senhor sabe que já tem fundo partidário. O fundo partidário o partido pode usar, recebe da Justiça Eleitoral
dinheiro para aplicar no dia a dia, na sede dos funcionários, para manter a máquina partidária. E não pode
estar proibido de ser usado em campanha eleitoral.
O que lá na Câmara os líderes estão pensando? Em ano eleitoral, o fundo partidário se multiplica
por não sei quanto e fica na mão dos comandantes
partidários para distribuir a seu bel-prazer. Vai ser um
escândalo, uma imoralidade, uma indecência, Sr. Presidente. Não é por aí. Todos os candidatos têm direito
a mesma verba para fazer a campanha. Numa campanha eleitoral, andando por qualquer lugar, a gente
vê, pelo número de outdoors, pelo número de carros,
pela propaganda, a gente vê aqueles que o dinheiro
vem de algum lugar, mas que gastam muito, muito
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mais do que dizem que vão gastar: da tesouraria, na
prestação de contas ao Judiciário.
Mas ninguém fiscaliza! Não tem como fiscalizar!
Se é só gasto público, para Senador, no Rio Grande
do Sul, a quantia que se pode gastar é tanto. Pedro
Simon é candidato, é um pelado, é tanto. O fulano de
tal é milionário, é candidato – nem o dinheiro dele, ele
não pode gastar – é aquela quantia! Muda a eleição!
Terceiro: ou voto distrital ou lista partidária. O que não
pode é continuar como está. Eu não estou conseguindo candidato no Rio Grande do Sul, porque até no Rio
Grande do Sul, onde política é feita com muita seriedade, se gasta muito em campanha, Sr. Presidente. E
um Partido pobre como o PMDB as pessoas se assustam... Como é que eu vou ser candidato? Como é que
eu vou conseguir dinheiro para uma campanha como
essas que estão sendo feitas? Se o voto é distrital,
muda tudo! Porque, aí, eu sou candidato de Caxias
e será uma eleição igual à de prefeito. Nunca houve
problema na escolha de candidato a prefeito! Qualquer
cidade sempre tem candidato a prefeito. Um tem muito
dinheiro, gasta muito dinheiro; não tem dinheiro, mas
está ali. Ele está na cidade, caminha de casa em casa
e pode fazer a campanha. Para deputado, pelo Estado inteiro, não pode. Voto distrital ou lista partidária. O
que não pode é continuar como está. Como está hoje
o voto em lista é ridículo. Na hora de ver o território
está a namorada dele a mulher dele! Mas eu creio que,
no momento em que fizermos isso, a lista, nós vamos
escolher as fórmulas. A convenção pode passar por
cima da pressão do comando partidário.
Voto distrital ou voto em lista, dinheiro público
em campanha... Acho, realmente, que são questões
muito importantes: fim da impunidade. Eu acho que
essas são questões que nós devemos discutir, Sr. Presidente, nesta hora e neste momento. Eu tenho dito
que fique a sociedade dormindo, ela nunca vai ver o
Parlamento na frente dessa campanha. Muito menos
o Poder Executivo, não. E hoje com mágoa eu digo:
nem o Judiciário.
A gurizada de cara pintada na rua pode fazer
essa campanha. E ela é mais fácil que a campanha
das Diretas Já. Quando se fez a campanha das Diretas
Já parecia uma loucura: os militares, cinco generaisPresidente, a força econômica, a força da imprensa,
a igreja, toda a economia, a burguesia toda do lado
do regime militar autoritário, e a gurizada aí de cara
pintada achando que ia mudar. Mudou. Mudou, assim
como lá na Índia. Gandhi, pacificamente, sem derramar
uma gota de sangue, por meio da desobediência civil
conseguiu a independência. Assim como nós neste
País, sem morte, sem guerra civil e sem luta, conseguimos derrubar a ditadura, eu creio que nós pode-
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remos ganhar essa luta contra o escândalo, contra a
imoralidade, contra a corrupção. O povo na rua. Os
jovens na rua.
É com muita alegria que dou o aparte a V. Exª.
Quero apenas salientar que não tenho estado aqui tantas vezes quanto as necessárias, mas tenho acompanhado os pronunciamentos de V. Exª ao longo desses
últimos meses. V. Exª...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ... cultura,
competência e seriedade. V. Exª está profundamente
avançado em termos de conteúdo do ideal público.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Obrigado, Senador. Lamento que a primeira parte de seus
elogios – ouvi aqui – não foram para o Brasil inteiro
porque o som estava desligado. Eu ficaria muito honrado se isso ficasse registrado. Mas, Senador, creio que
esse seu discurso é daqueles que fica na história pela
fala, mas não estamos dando o retorno para que ele
fique na história pela realidade. E o senhor elogia os
meus, eu elogio o seu, mas a gente está cometendo
algum erro de não estar conseguindo fazer os nossos
discursos serem consequentes, levarem a uma mudança. Claro que, o senhor disse bem, só quando os
meninos pintarem a cara é que, talvez, aconteça tudo
isso, e a gente tem de ter paciência para esperar que
eles façam isso.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Mas
antes dos meninos, Senador Mão Santa, acho que
esse debate é tão interessante. Eu sei que há outros
Senadores esperando, mas vale a pena. Eu mesmo
era para estar longe daqui, em um compromisso, o
que mostra que a gente não fica aqui. Sou exemplo
disso. A gente tem de mudar essa maneira como a
gente está trabalhando. O senhor trouxe a saída. Nós
temos de ficar aqui quase que com o relógio de ponto,
das 8h às 12h e das 14h às 18h. Depois, a gente tem
de ir às bases. Mas a gente pode ficar um mês aqui
e quinze dias nas bases, Senador. Não dá para continuar assim! O senhor disse bem que a gente legisla
duas vezes por semana, mas tem uma coisa pior: a
gente parlamenta zero horas por semana. Quanto a
legislar, até que, de vez em quando, a gente chega
aqui e vota. Legislou. Mas parlamentar, que é falar,
conversar, responder, debater, não estamos fazendo.
Eu falei há pouco e fui embora. Não passear, não me
divertir, nem descansar, mas atender pessoas. Eu tinha de ter ficado aqui o tempo todo ouvindo discurso.
Foi quando ouvi o seu que vi para cá.Tem de ter uma
regra. Agora, por que – a gente fala tanto nisso, eu
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já falei tantas vezes, assim como o senhor – a gente
não consegue fazer com que isso aconteça? Antigamente os parlamentares moravam em Brasília com
suas famílias. Hoje o senhor é um dos raros que faz
isso, aliás, ouvi o nome do senhor ser citado na rádio,
e é verdade. O fato de ter quatro passagens por mês,
parece que é – são quatro passagens – para ir para
casa no final de semana. Creio que um Senador ativo
é capaz de precisar até mais do que isso, mas durante os quinze dias em que não houver sessão. Aí ele
roda esse Brasil querendo fazer a revolução. O senhor
foi do tempo dos autênticos, que viajavam muito, tentando trazer as diretas, tentando trazer a anistia.Tem
que viajar mesmo! Agora o que não pode é ficar fora
daqui. Temos que encontrar uma maneira diferente do
uso do tempo. Agora, eu vou deixar a pergunta no ar: o
que a gente precisa fazer para que isso que o senhor
propõe, que é óbvio, e tenho a impressão que todos
estariam de acordo, por que a gente não consegue
fazer? Por que a gente não consegue fazer a revolução da gente aqui dentro? Porque os meninos vão ter
que fazer a revolução do Brasil com as caras pintadas,
mas será que a gente não pode pintar a cara da gente
aqui dentro? Será que não está na hora de os velhos
aqui dentro pintarem as caras para conseguir algumas
coisas? Se a gente tivesse transparência no uso de
passagem não tinha problema, todo mundo assumia
sua responsabilidade. A permanência é outro ponto. A
outra coisa que eu acho fundamental, é trazermos aqui
para dentro os problemas que o povo está vivendo. E
a gente demora, traz nos discursos, mas não traz na
conseqüência. A febre suína ainda não entrou aqui no
debate, aliás, quando ela entrar aqui de verdade nós
todos vamos pegar porque este ar aqui é totalmente
viciado. Nesses últimos dias, quando a gente viu o resultado do Enem, tinha que parar o Senado. Senadora
Lúcia Vânia, a gente tinha que ficar aqui, todos os 81,
debatendo o que fazer para acabar com essa vergonha. Aí eu faço um discurso, a Senadora faz outro, e
a gente vai para casa tranquilo. Lá na rua comentam o
discurso que a gente fez, mas a consequência a gente não traz. Quanto ao fundo público de campanha, é
difícil convencer a opinião pública, mas tenho usado
um argumento. Sabe qual é? É que o fundo público já
existe para manter a Justiça Eleitoral. Não acho que
a campanha custe mais que a Justiça Eleitoral se a
gente dividir o custo pelos quatro anos. Agora, alguém
já imaginou a Justiça Eleitoral paga com recursos privados? Não! A Justiça Eleitoral tem que ser paga com
recursos públicos. A campanha também! É apenas mais
uma parte. Finalmente, essa idéia da internet. Tenho
impressão que uma das crises aqui, e o primeiro que
me chamou atenção para isso foi o Presidente Sarney,
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muito antes de ser Presidente do Senado. Conversando
aqui há três anos, perguntei de onde vem essa nossa
crise, e ele disse que, em parte, porque ainda não havíamos entendido o novo momento. Vivemos um tempo
em que as informações são simultâneas, on line, como
se diz. Nós, os Parlamentares, ainda não aprendemos
isso. Tenho usado muito a expressão de que o povo
está na rua virtual. O povo não está na rua andando,
mas está na rua digitando. Há uma multidão na rua,
neste momento, escrevendo para a gente, batendo
na gente, elogiando de vez em quando. Nós não nos
acostumamos ainda a sermos Parlamentares no tempo dessa grande ágora, que é a praça onde os gregos
se reuniam para tomar decisões – todo o povo inteiro,
não tinha parlamentares. Existe uma imensa ágora
por aí. Essa ágora, essa praça é uma praça virtual,
mas o povo está falando, está comentando. Há pouco
eu discutia com a jornalista do Congresso em Foco,
que é uma página virtual, e ela dizia que o povo está
desmobilizado. Não, o povo está mobilizado. É outra
mobilização, diferente. Não sabemos em que vai dar,
mas a internet é uma praça. O povo está na praça. Por
enquanto, uma classe mais alta, mas está chegando a
todos os lugares. Então, se a gente não entender essa
praça social para o que o Sarney me chamou a atenção
um tempo atrás, embora sem usar essa expressão; se
não ficarmos mais tempo aqui; se não acabarmos com
as mordomias que há no setor público todo e no setor
privado também, pago com dinheiro público, porque
descontam no Imposto de Renda os jantares caros a
que eles vão... A mídia é paga pelo Governo. A maior
parte da publicidade, da mídia no Brasil é o Governo.
São os Partidos do Governo que tiram proveito disso.
Se “desmordomizarmos” o Brasil, se ficarmos mais
tempo aqui, se entendermos essa situação dessa praça
virtual e trouxermos a pauta do povo aqui para dentro,
como os autênticos trouxeram os sonhos do povo aqui
para dentro, a gente recupera a nossa imagem. Mas
eu deixo a pergunta: isso vai ser só a palavra da gente ou a gente vai ter como encontrar o caminho para
fazer isso ser realidade? Como sermos consequentes
e não apenas discursarmos? Eu não sei.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço muito o aparte de V. Exª. Aliás, V. Exª insiste desde
o primeiro pronunciamento...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –... em algumas causas como a educação, com mais frequencia, mas V. Exª tem nos convocado no sentido de que
temos, por obrigação, de fazer alguma coisa.
Eu acho que sim, temos de fazer alguma coisa.
Vejo ali o Senador Arthur Virgílio, o Líder de maior
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duração no cargo de liderança, pelo seu brilho, pela
sua competência E esse convive muito mais com a
liderança do que V. Exª e eu, que é uma das grandes
Lideranças deste Congresso.
Eu até já tive no passado. Fui até Líder no Governo do Itamar e lembro, com muita alegria, que nós
votamos o Plano Real aqui no Senado, aqui no Congresso Nacional. E, no Plano Real, os Líderes, a começar pelo Fernando Henrique, Ministro da Fazenda,
vieram dezenas e dezenas e dezenas de vezes a este
Congresso, tantas quantas necessárias. E nada foi
feito por medida provisória.
Eu me lembro de que o Fernando Henrique chegava aqui, reunia-se com a Oposição, debatia, analisava, e o que achava que devia ser mudado foi mudado. O Plano Real levou mais tempo para ser votado?
Levou mais tempo para ser votado. Mas não foi por
medida provisória. Ele foi debatido, foi analisado, foi
aprofundado.
Eu desafio um Parlamentar que tenha dito que
alguém ganhou um cargo, ou alguém ganhou uma nomeação, ou alguém ganhou algum favor para votar o
Plano Real. Ele foi votado em conjunto com a sociedade.
O Ministro da Fazenda, o Fernando Henrique, veio...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) –...aqui
dezenas de vezes, quantas necessárias, mas nunca
prometeu um copo d’água a ninguém. Eu acho, com
toda a sinceridade, que nós não podíamos fazer esse
debate. V. Exª, Senador Arthur Virgílio, é o Líder mais
antigo desta Casa, embora o mais jovem. Vamos esclarecer perante a opinião pública, senão o pessoal
não vai entender. Eles vão olhar para o Senador Arthur Virgílio, com essa cara de guri, e dizer: mas como
o mais antigo? Mais antigo porque está na Liderança
há mais tempo e tem, pela sua capacidade, pela sua
competência, a credibilidade e o respeito por parte de
todo o Congresso e de toda a sociedade. Mas seria
importante.
Eu acho que, se há uma instituição que eu acho
muito importante é o acordo de Líderes, é a reunião
dos Líderes. Desculpem-me, eu acho que ela hoje
está meio vulgarizada, quer dizer, está muito...Quer
dizer, como a Mesa não tem decisão, as coisas estão
divididas, os Líderes têm que vir para dar cobertura à
Mesa. No meu tempo não era assim. Eram as coisas
mais profundas e de mais conteúdo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permiteme, Senador?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Já lhe
darei.
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Mas acho que era uma grande tentativa a gente
tentar reunir, debater, discutir e ver. Se V. Exª concordar comigo, Senador Arthur Virgílio, nós geralmente
ficamos aqui discutindo, meses a fio, dois por cento
em que divergimos, e não nos unimos em torno de 90
e tantos por cento em que somos iguais.
Com o maior prazer.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador
Pedro Simon, antes de mais nada, eu registro que V.
Exª, pela respeitabilidade que construiu ao longo de
uma vida, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo
seu vigor cívico, que permanece o mesmo de antes, no
momento de hoje, V. Exª independe de posições formais,
em Mesa ou em Liderança, para ser uma das vozes
mais referenciais, mais relevantes desta Casa...
(Interrupção do som.)
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu estava
ouvindo o aparte ao discurso de V. Exª, feito pelo Senador Cristovam Buarque. Eu concordo plenamente
com o que disse S. Exª e concordo com a preocupação
de V. Exª. Nós precisamos, de fato, reunir não só líderes, não só aqueles que têm posição formal, mas reunir Senadores que estejam dispostos a discutir uma
pauta para esta Casa. Eu acho que precisa. Do que
eu me ressinto é que, dos meus primeiros mandatos
para este, há algo muito estranho. Eu não vejo mais
aquelas conversas que se tem na casa de um, que se
tem na casa de outro. Eu não vejo. É tudo aqui. A gente fica nessa coisa comezinha de medida provisória.
E o trabalho é muito bom nas comissões, os debates
são intensos no plenário. V. Exª tem razão: às vezes a
gente procura dirimir as divergências, e não construir
as convergências. Isso talvez não seja nem a melhor
política, se nós estamos numa hora de afirmação da
instituição. Eu li ontem uma entrevista muito afirmativa
de V. Exª ao site Congresso em Foco e eu concordo
com o que V. Exª disse ali. Eu disse isso da tribuna
ontem e disse agora a um jornalista da CBN que me
entrevistava e, informalmente, a outros jornalistas. Eu
creio que a própria imprensa sai um pouco do foco
quando mistura delinquente que vende passagem e
que tem que ser cassado com pessoas que usavam
as suas passagens do jeito que era praxe. E a sociedade diz: “No dá mais para usar assim”. Aqueles que
não quiserem aceitar isso, saiam da política. Os que
quiserem aceitar, permaneçam na política. E as regras
são novas, só delinque quem fugir a essas regras. Mas
comparar quem vende passagem para uma agência
para ganhar dinheiro a quem viajou com a esposa ou
a quem deu uma passagem para a filha... Eu entendo
que a sociedade pode dizer: “Olha, isso não cabe mais”.
A gente faz a autocrítica e diz: “De fato, isso não cabe
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mais”. Mas não dá para tratar como se fosse um delito, porque delito não era. Hoje foi o nome do Senador
Paim, foi o nome do Senador Osmar Dias, do Senador
Alvaro Dias; amanhã vem o nome de outro, enfim. E
eu percebo que isso pode até ser uma chantagem de
gente que pratica a corrupção grossa, nesta Casa, a
conta-gotas. Amanhã pode ser o de V. Exª, pode ser o
meu, pode ser o de outro Senador. Eu não tenho o
menor medo de absolutamente nada. Meu pai dizia:
“Não tenha medo de homem, de mulher, nem de lobisomem; tenha medo do ridículo só e tenha medo de
ser desmoralizado”. E eu não me deixaria desmoralizar
de jeito algum e não poderia nunca me submeter a
essa coisa de alguém imaginar: “Eu tenho os computadores, sei para onde viajou, com quem viajou”. Meu
Deus! Imagine, eu vou morrer atrevido, é da minha
natureza mesmo, de escorpião. Nasci escorpião e vou
morrer assim. Eu devo deixar bem claro que nós estamos agora diante de um caso cabeludíssimo, um
caso de um diretor que enriqueceu. É uma mansão.
Eu pergunto: ganhou na loteria? Achou a lâmpada com
um gênio dentro para realizar os três pedidos, e um
deles foi uma belíssima casa? Porque quem tem uma
bela casa tem carros bonitos; quem tem carros bonitos
tem uma casa de campo; quem tem casa de campo
tem dinheiro, porque não se vai passar fome numa
casa daquele porte. Então, é todo um complexo que a
gente pergunta mais: agiu sozinho? Agiu com mais
pessoas? Eu prego que, além das medidas adotadas
pelo Presidente Sarney, que são saneadoras, acrescentemos o Tribunal de Contas da União nessas investigações todas, auditando os contratos desse Banco Cruzeiro do Sul, que, em boa hora, teve os seus
trabalhos aqui suspensos. E mais: que a Polícia Federal seja chamada a apurar esse fato, porque a Casa
tem que ser depurada é aí. E aí eu chamo muito a
atenção e, sabe, com muita força e na linha do que V.
Exª disse ao site Congresso em Foco: não dá para
misturar as coisas, tentar fazer crer a opinião pública,
até porque isso é insano, e é inglório. Não dá para tentar convencer lá fora que V. Exª não presta e que eu
não presto, ou até que V. Exª presta e eu presto, que
o Senador Paim presta. Não vão convencer ninguém
disso. É insano, e é inglório. Nós temos que focar em
que é verdadeiramente... Vamos separar as coisas:
corrupção é isso, isso e isso. Então, investigar o diretor
ou quaisquer outros que tenham praticado algo parecido; segundo, os mercadores de passagens em agências de viagens; terceiro, a Nação já disse a esta Casa
que não tolera mais aquelas práticas antigas, mas que
não eram delituosas. Eu vou dizer aqui que tenho certeza de que o Dr. Tancredo Neves viajou com a Dona
Risoleta; tenho certeza de que o Dr. Ulysses viajou

Maio de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

com a Dona Mora; tenho certeza de que o Senador
Paulo Brossard de Souza Pinto viajou com a sua esposa; toda vez que vinha uma pessoa doente me pedir
passagem, eu dava. E cansei de dar passagem para
jornalista fazer debate lá em Manaus. Uma vez dei para
um jornalista que ia defender aquele Conselho do Lula
que era para cercear a liberdade de imprensa. Eu dei.
Pediram-me lá, o sindicato deles pediu – acho que o
pessoal do sindicato não deve votar em mim, não sei
se vota, agradeço se votar, mas eu não pedi, enfim.
Apenas achei que não devia negar a participação de
alguém no debate, embora pensando diametralmente
de maneira oposta àquele pensamento. Ou seja, quando perdem o tempo de tentar estigmatizar o Congresso, misturando as pessoas todas, terminam dando vez
a que escapem os verdadeiros vendilhões, aqueles
que podem estar por trás do diretor corrupto, aqueles
que podem ter feito o mercado de passagens. Senão,
daqui a pouco, a gente está culpando o Dr. Ulysses
Guimarães. Enfim, sempre digo que cada momento
histórico tem uma exigência ética maior, se o Brasil
está avançando. E está avançando. Então, agora, está
claro para todos que a prática que vigia até então, não
dá; essa prática não dá. Então, pronto. Não dá. Acabou.
A partir de agora, ninguém dá mais passagem para
seu parente, ou para quem quer que seja, ou para sua
esposa. Acabou! A sociedade não aceita mais isso.
Nosso dever é esse. Aí, não dá para confundir os que
fizeram dentro das regras... O Senador Demóstenes
Torres tem o contrato que assinou com a empresa que
serve aqui ao Senado, dizendo tudo o que ele podia
fazer, Como que ele, então, pode ser chamado de desonesto se estava agindo dentro de algo contratado.
Enfim, não é adequado? Não cabe mais? Ótimo. Então
vamos extirpar isso dos costumes da Casa. Mas esse
não é o foco fundamental. Que todos abramos a cabeça e percebamos que, ou nós atacamos de rijo, coração da corrupção que está instalada aqui dentro e
fora daqui, corrupção mesmo, ou vamos estar perdendo tempo. E a nossa Casa não vai se purificar, se ela
não enfrentar os problemas de maneira adequada, de
maneira corajosa. Então, aceito o discurso de V. Exª
quase como um desafio positivo para nós voltarmos a
nos reunir, a conversar e a ver quais são as atitudes,
efetivamente, engrandecedoras do Congresso, acima
de partidos, acima dessa luta que é meritória, que é
necessária e democrática de governo e oposição. Nós
aqui sabemos quais são os Senadores e Senadoras
que estão dispostos a, efetivamente, darem o melhor
que possa haver na alma de cada um para que o Senado continue sustentando a liberdade de imprensa,
para que a Câmara dos Deputados e o Congresso
continuem sustentando a liberdade dos indivíduos,
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para que nós percebamos que este é o Poder, com
todos os defeitos, mais transparente de todos, porque
aqui o Presidente da República se elege, elege o Vice
de cambulhada e nomeia todo mundo. Aqui nós todos
somos eleitos. Nós todos temos legitimidade. Somos
eleitos. Então, somos os mais devassados. Os Ministros das Cortes Superiores são altamente meritórios
nos seus valores, mas são nomeados. Nós somos
eleitos. Nós somos necessários à democracia. É possível até ter congresso sem democracia. Tem vários
exemplos. Agora não é possível ter democracia sem
congresso. Então, nós temos que ter um congresso
que se autocritique, temos que ter uma imprensa que
foque encima da corrupção verdadeira e temos que
saber quais são os deveres que cumpre a cada brasileiro, a começar por nós próprios para nós nos fazermos dignos do respeito dos que estão lá fora. Parabéns
a V. Exª, que sempre vem em muito boa hora, nas horas de crise, à tribuna para dar a luz da sua experiência e da sua honradez para os seus colegas que o
admiram tanto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Talvez
V. Exª não esteja se dando conta da profundidade do
discurso que V. Exª fez. V. Exª não fez mais um discurso; V. Exª aprofundou seu discurso. E eu, com muita
emoção, ouvi o seu discurso, mas acho que o importante seria, perdoe-me a sinceridade, V. Exª dar consequência ao seu discurso. E o que é dar consequência
a seu discurso? Não se resumir no discurso. Chama
o Líder do PMDB, chama o Líder do PT, começa a
fazer uma reunião e vamos fazer isso. Acho que não
há maneira... Nós temos que admitir: o Senador Buarque e eu tentamos fazer isso na sexta-feira, mas cá
entre nós, nós não temos peso. Nós podemos ter boa
vontade, mas não mando nada na minha Bancada,
ninguém vem atrás de mim. Tenho até que falar com
cuidado, porque, se eu vou para um lado, os caras podem ir para o outro. Agora, V. Exª não; V. Exª, o Líder
do PMDB, o Líder do PSDB, o Líder do PFL, o Líder
do PT. Marca uma reunião. Coisa simples. Não vamos
mudar de uma hora para outra! Agora, vamos começar. Olha, a primeira coisa que vamos fazer, vamos
fazer isso aqui? Vamos; vamos fazer isso aqui. Quer
ver uma coisa singela? Para ser supersincero, eu fiz.
Sentei no Ministério da Agricultura, vai, vem, vai, não
vem. Primeiro critério que eu achei, alguém que veio
me dizer. “Ministro, o senhor reparou como tem gente aqui que é milionária? Das casas mais bonitas de
Brasília são casas de funcionário que recebe menos
que eu e que o senhor. Trabalha em setor de fiscalização, trabalha em setor de negócio, por exemplo, da
compra dos estoques reguladores. Muita coisa ficava
só no papel e não andava.
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Aí o Coronel Brochado, que ficou encarregado de
fazer essa fiscalização lá, me disse: “Senador, eu vou
fazer. Eu vou ver quanto é que ele ganha, e, pelo que
me falaram, é coisa muito simples. Por quanto é que
saem a casa e o sítio dele”. E verificou-se. Eu demiti
três pessoas. O resto veio depois, mas eu demiti. Eu
não podia provar, mas demiti e não quis nem saber se
estava certo ou se estava errado. Não me serve. O fulano ganha 4 e tem uma casa de não sei quanto. Como
é que pode? Eu demiti. Mas tem alguma coisa.
Se V. Exª... Tenho certeza que, se as Lideranças
começarem a debater, vão pegar pequenas coisas,
para não ficarmos só no discurso.
Acho, Senador, vou dizer com toda a sinceridade,
que nós não temos condições de ir adiante com a medida provisória. Acho que o que teve de pior na história
do Brasil – nem na ditadura houve uma desgraça que
nem essa – foi a medida provisória. O problema é o
seguinte... V. Exª foi Líder de Governo, e eu também fui.
Esta é a hora: 18h30, quinta-feira, amanhã é feriado. A
esta altura, lá no gabinete do Lula, ou no gabinete de
alguém do lado, há uma meia dúzia de pessoas falando: o Chefe da Casa Civil, o Presidente, o Secretário
particular, um Ministro outro Ministro. “Olha, eu tenho
uma ideia”. “O que acontece?” “Eu acho que se a gente
fizer assim, assim, assim, é muito bom.” Primeira coisa que ele faz: para o Diário Oficial, tranca o Diário
Oficial e, daqui a pouco, vai, vem, bate à máquina, e
está feita a medida provisória.
Daqui a pouco, o Presidente assina, manda para
o Diário Oficial e está feita a lei. O cara vai já dormir
feliz da vida, porque está feita. Para essa pessoa,
Senador Arthur, para essa pessoa o Congresso é
um estorvo, atrapalha, é algo que não deveria existir.
O Congresso dificulta a pessoa daqueles que, com
capacidade e competência, querem salvar o Brasil.
Governar por medida provisória? Creio, com toda a
sinceridade, que temos de tomar medidas enérgicas.
Medida provisória.
V. Exª não estava aqui e repito, Senador Arthur:
V. Exª vá com calma na resposta. Sou a favor de quem
tem ficha suja não poder ser candidato. Mas, em compensação, quem tem ficha suja tem de ser julgado até
a eleição. Aí é diferente. Tem de ser julgado até a eleição: Há milhões de casos, mas o caso do Pedro Simon,
que tem ficha suja e é candidato, tem de ser julgado
antes dos outros. Mudaria tudo. No momento em que
termina essa a história – roubou isso, fez aquilo, fez
aquela bandalheira –, mil coisas, não acontece nada.
O povo nivela por baixo. Sou acusado de mil bandalheiras, não provam que fiz a bandalheira, e eu não
provo que não fiz. Mas, em primeiro lugar, o jornal, a
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revista e o cidadão vão pensar duas vezes antes de
fazer a denúncia.
Feita a denúncia, vamos apurar. Se fulano é absolvido, se não é verdade, ele pode encarar a sociedade de frente. Se fulano é ladrão, se foi condenado,
ele não pode ser candidato.
Eu acho essas questões absolutamente necessárias. Quando eu vejo o Presidente do Supremo nessa sua atitude revolucionária, de ação, de atuação, de
brilhantismo, eu estranho que ele... O Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral defende a tese de que quem
tem “ficha suja” não pode ser candidato. Eu concordo
em parte com ele. Eu acho que não pode ser candidato,
mas tem que ser julgado. Se é para não ser julgado, eu
prefiro que seja candidato, porque aí o povo julga.
Acho que seria uma grande vitória nossa se tivéssemos alguém como V. Exª à frente dessa questão.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Pedro Simon, agradeço a V. Exª. Como
sempre, Senador, V. Exª constitui um ponto de apoio
para todos nós nesta Casa nos momentos mais difíceis, quando precisamos de orientação, de conselho,
de firmeza e definição. De fato, o Congresso Nacional
precisa colocar um freio em determinadas condutas
que, ao longo do tempo, se tornaram efetivas, permanentes, e começaram a fazer parte de uma cultura da
regularidade, embora contrariassem os procedimentos
normais aconselhados pela ética. O Senado Federal e
a Câmara dos Deputados precisam realmente estabelecer limites, fixar parâmetros de atribuições e privilégios
que são concedidos não só a Senadores e Deputados
como também a funcionários do Congresso. Ninguém
pode estar imune à investigação, seja Senador, Deputado Federal ou funcionário. Todo aquele que cometer
algum ato que venha a comprometer a prática da ética,
da decência, todo aquele que cometer algum desvio de
conduta deve ser investigado e, se for culpado, punido.
Quanto a isso, todos nós estamos de acordo. É verdade que não só estamos de acordo quanto a isso, mas
também com relação ao sistema político, que precisa
ser aprimorado, precisa ser aperfeiçoado. Precisamos
de uma reforma política o mais urgentemente possível. Mas isso está sendo procrastinado ao longo do
tempo. Há vários anos, falamos em financiamento público de campanha, em fidelidade partidária, em troca
do voto proporcional por um novo sistema de eleição,
como, por exemplo, a eleição pelo voto distrital misto ou puro. Já tivemos oportunidade de falar de uma
das matérias mais importantes em tramitação nesta
Casa, da qual V. Exª é Relator, que é a cassação de
mandatos eletivos, ou seja, a substituição de pessoas
que foram eleitas pelo povo através do reecal, um sis-
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tema norte-americano que podemos importar, porque
é uma coisa boa, pela qual o eleitor, depois de um determinado período, com uma regulamentação firme e
precisa, pode revogar o mandato do eleito no caso de
inaptidão para o cargo, de não cumprir as promessas
feitas durante a campanha. Falamos muito do nosso
Poder, o Poder Legislativo. Mas será que é só o nosso Poder que precisa ser reformado? Precisa. Mas e
os outros Poderes? Os outros Poderes precisam ser
reformados também. O Poder Judiciário já começou
a ser com a reforma do Judiciário, com a instituição
do Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público.
Foram passos importantes para o aprimoramento do
sistema democrático, do sistema judiciário do nosso
País. Mas será que chegamos ao final dessas reformas no Poder Judiciário? Será que é bom um Ministro
que foi nomeado por nós chamar o outro de pistoleiro? Será que é bom um Ministro que foi nomeado por
nós dizer que o outro deve ir às ruas, insinuando que,
para se julgar, é preciso ir às ruas? Afinal, o Ministro
é candidato a Deputado ou a Senador? Ele está lá?
Ele não tem mandato eletivo. Ele foi escolhido para o
exercício de uma função permanente, efetiva e vitalícia,
justamente para lhe dar dignidade, soberania e independência e para ele não precisar ir a um restaurante
para saber se suas decisões foram boas, para receber
aplausos das ruas. Vejam que as falhas não estão só
aqui, não. Que segurança jurídica podemos ter de um
juiz que, para julgar, precisa saber o que a mídia está
dizendo, se aquela decisão é boa ou ruim. Não, quem
vai decidir é a lei. O juiz tem que ser intérprete da lei,
não da vontade da mídia ou da população. Quantas
vezes ele decide contra a população? Ninguém pode
decidir... Se nós, que somos políticos, não podemos
decidir com base no emocionalismo, imaginem um juiz
ou um Ministro do Supremo. Chegamos a este ponto,
Senador Pedro Simon. Eu não quero entrar no mérito
da discussão que houve ultimamente, que foi motivo
de críticas não só no Brasil, mas também no exterior,
na qual o Presidente do Supremo foi, na prática, chamado de pistoleiro. E nada aconteceu. Os Ministros
se solidarizaram, naquele episódio, com o Presidente
do Supremo, e o outro, que praticamente chamou o
Presidente de bandido, saiu como herói. São as coisas do Brasil. Precisamos reformar não apenas o Poder Judiciário, mas também os costumes nos outros
Poderes. Nomear um juiz, por exemplo... Hoje, qual
a idade para alguém ser juiz? V. Exª sabe, Senador
Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vinte e
um anos.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Com três anos de experiência na advocacia.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agora é
que se acrescentou isso. Antes não havia nem isso.
Agora, três anos de experiência na advocacia.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Quer dizer, alguém que sai da faculdade hoje
pode sentenciar contra V. Exª, se tiver três anos de
experiência na advocacia. Acho que, tanto no que diz
respeito à nomeação de juízes, como de promotores
integrantes do Ministério Público, deveria haver um
tempo maior, de, no mínimo, dez anos. Por exemplo,
fui Governador do Estado. Só pude ser Governador
porque tinha mais de 30 anos de idade e só pude ser
Senador porque tinha mais de 35 anos de idade. No
entanto, sou Senador da República e, com a idade que
tenho, posso ser julgado por um juiz que tenha vinte e
poucos anos de idade. Então, a reforma não passa só
por aqui, não, Senador Pedro Simon, a reforma tem
que ser global: reforma das instituições e reforma de
costumes e de caráter! Não podemos nos aproveitar,
num momento de fragilidade do Poder Legislativo ou
das instituições, para alguém se arvorar de bacana,
para se casar com a mídia e ficar contra a lei. É muito
bonito, num momento como este, em que nós queremos o aprimoramento da democracia, o fortalecimento
das instituições, alguém se arvorar de mais ético do
que todos, de mais bacana do que todos e enterrar a
instituição a que pertence. Não é o caso de V. Exª. Eu
tenho visto entrevistas, que inclusive foram citadas
pelo Senador Arthur Virgílio. Parabéns a V. Exª quando disse que o Congresso tem de ser visto de outra
forma. Quanto, por exemplo, ao uso das passagens,
V. Exª disse que, nestes 30 anos que passou aqui
no Congresso Nacional, estava certo de que o uso
das passagens ficava a critério do Parlamentar. Trinta
anos! E, agora, por uma coisa ou outra – sei lá se foi
depois dessa eleição do Senado Federal –, o fato é
que o uso de passagens passou a ser escândalo. No
passado não era, mas agora é! Nós estamos vendo
aí Senadores na mídia, Deputados Federais etc. Eu
acho que não se pode... Tem-se que separar o joio do
trigo, entre aqueles que agiram com base na legislação
existente e aqueles que, usando da má-fé, pregam e
se utilizam das facilidades inerentes à legislação diluída para se locupletarem. Então, essa é uma minoria, os que se locupletam representam uma minoria e
não podem representar a generalidade do Congresso
Nacional, porque aqui tem gente séria, eu acho que V.
Exª é um homem sério. E, enquanto não houver prova
em contrário, todos são sérios aqui no Senado Federal.
Eu tenho uma vida de mais de 40 anos dedicadas ao
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serviço público, não tenho rádio, não tenho fazenda,
não tenho televisão, não me locupletei, fui Governador,
Senador 16 anos – vou completar no próximo ano – e,
de repente, uma manchete de uma passagem pode
me tornar suspeito perante a comunidade. V. Exª tem
razão, quando, no Congresso em Foco, disse: é preciso cuidado, porque nestes anos todos, em 30 anos,
o uso de passagens era uma coisa normal, regular,
e ninguém nunca protestou. Então a minha palavra
aqui é a seguinte: se é para reformar, vamos reforma
tudo, reformar o Congresso, estou de acordo; reformar
o Judiciário, reformar o Ministério Público, reformar a
Polícia Federal, para não fazer escutas clandestinas,
para agir de acordo com a lei. Freio nas instituições!
Não só no Congresso, mas nas instituições. Agradeço a V. Exª.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agradeço. Eu não sei se foi discurso ou se foi desabafo de V.
Exª, um pouco de discurso, um pouco de desabafo.
Eu concordo com V. Exª, mas acho que V. Exª
vai concordar comigo quando eu digo que, para fazer
qualquer coisa, nós temos que começar por nós. Nós
temos que começar por nós. Quer ver um momento em
que fizemos isso? A CPI dos anões do Orçamento. Na
CPI dos anões do Orçamento. Não houve momento na
história deste Congresso com tanta paixão, com tanta seriedade, com tanta profundidade. Naquela época
ainda existia CPI, o membro da CPI continuava sendo
partidário, mas se transformava num juiz. É nisso que
muitas vezes que a gente não se compenetra.
A CPI é um instrumento sublime se a gente cumpre a sua missão. Não é fácil ir para uma CPI, e nós
somos políticos, político-partidários, não somos juízes,
e, de repente, temos que nos transformar em juízes. E
lá se fez isso. Vários parlamentares foram cassados,
vários parlamentares sofreram ação.
Houve um determinado momento, Senador, em
que as coisas começaram a aparecer, e as apurações
foram tão claras! E, de repente, começou a aparecer,
aparecer, aparecer.
E aí um Senador fez uma bobagem. A CPI entrou em uma empreiteira, fechou a empreiteira com a
Polícia Federal, com autorização judicial, e pegou uma
montanha de fatos ali. Um Senador pegou um assessor
da Veja, um jornalista brilhante, diga-se de passagem,
tanto que, quando ele me chamou à casa, nós e um
grupo de parlamentares fomos lá, a gente pensava que
esse jornalista, cujo nome era Lula, jornalista da Veja
– não era o Lula, era um jornalista da Veja. Eu não o
conhecia. Pensei que ele fosse um assessor direto do
Senador. A Veja publicou páginas e páginas, botando
tudo. Mas botou o quê? Lá pelas tantas, havia uma
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lista da empreiteira, mandando um anuário: “Pessoas
que ganharam dinheiro para a campanha”. Foi uma
revolta geral, com razão.
E, na hora de prorrogar por mais 60 dias, foram
contrários. Não prorrogaram, e ficamos com o problema.
Temos mais 40 dias para fazer. O que vamos fazer?
Aí, tomamos uma decisão: vamos pegar só os parlamentares que estão envolvidos. Com isso, nós vamos
ter autoridade para pegar depois os outros. Fizemos.
A primeira conclusão foi convocar uma nova CPI cujas
provas já estavam lá, para continuar. Terminou aquele
Senado, veio outro, e morreu a Comissão. Mas ali tínhamos competência e fizemos a nossa parte.
Eu acho que V. Exª tem toda a razão. Se nós iniciarmos a nossa parte, vamos cobrar. Ninguém está
neste País em condições de atirar pedra em ninguém.
Ninguém neste País está em condições de atirar pedra em ninguém. Quando falam desse negócio da
passagem, eu disse outro dia para alguém: tudo bem,
eu conheço casos em que determinadas capitais não
podiam ter avião diário para Brasília porque não havia gente. Hoje há três, quatro aviões diários. Aquilo
que se faz no Congresso, ou seja, Senador e Deputado vão embora na quinta e voltam na segunda ou na
terça, hoje é feito também no Executivo. O Executivo
está cheio de cargos cujos ocupantes vão embora na
terça, com passagem dada pelo Ministério, e voltam
na segunda.
Aqui em Brasília param em hotel pago pelo Ministério, a família fica em Porto Alegre, e não têm o
problema de ter que visitar as bases. Eu não entendo
por que um diretor de um Ministério ou uma diretora
tem que fazer o que ao ver as bases. Mas acostumou.
Em vez de eles trazerem a seriedade para nós, levaram no avião, acostumaram.
E se o senhor pega um avião, Senador, um avião
da sua terra quando vem para cá, na terça-feira, vem
lotado das pessoas que estão...
Agora, por exemplo, no Banco do Brasil, o novo
diretor nomeou seis diretores do PT. Provavelmente
são pessoas cuja família vai ficar lá.
Então, reparem: não só não estão modificando
o que está errado em nós, que temos que funcionar a
semana inteira, como estão levando para lá. Não só
estão discutindo agora... Eu disse para ele: faça lá no
Ministério isso que vocês estão fazendo com o Congresso para ver se isso que eu estou dizendo é bobagem ou é mentira. Façam para ver quantas passagens
fulano, beltrano etc. recebem para passar o fim de semana na sua cidade. E eles não são Deputados nem
Senadores, eles não têm base para visitar, no entanto,
acostumaram-se.
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Acho que alguma coisa tem que ser feita. Temos
que começar. Por isso que eu digo, Senador Arthur Virgílio, que V. Exª, que os Líderes... Estou à disposição.
Dentro do meu Partido sou um zero à esquerda. Quer
dizer, pior do que um zero à esquerda, porque onde
entro atrapalho. Mas eu gostaria de participar de um
movimento em que nós colocássemos essas coisas.
Não de uma hora para outra, mas coisa por coisa.
Por exemplo, Senador Arthur Virgílio, quem tem
ficha suja não pode ser candidato. Vou falar com o Presidente do Supremo. O Presidente do Supremo está
pensando em destinar uma corte especial para tratar
dos abusos de autoridade. Está correto. Telefone, essa
coisa toda. Vamos criar uma corte especial para abuso
de autoridade. Está correto. Vamos criar uma fórmula
especial para julgar os casos de candidatos que têm
ficha suja. Vamos julgar. Que maravilha que seria! Que
maravilha que seria se isso acontecesse!
Acho que alguma coisa deve ser feita, Sr. Presidente. Acho que, em cima disso tudo que aconteceu,
o que poderíamos fazer é ver o lado positivo. Uma caminhada nesse sentido é muito importante.
Muito obrigado! (Palmas)
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Paulo Paim.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após brilhante e contundente pronunciamento histórico
do Senador Pedro Simon, com a participação de vários
outros Senadores, Antonio Carlos Valadares, Arthur
Virgílio, temos dois oradores para terminar a sessão.
Ambos são tucanos. Temos o Senador Arthur Virgílio,
que teria prioridade como Líder. Mas acho que merecia ser chamada a Senadora Lúcia Vânia, que está pacientemente esperando. Quero crer que ela é a estrela
maior do PSDB. Ele é o Líder, mas S. Exª...
V. Exª deu a maior contribuição ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Dona Ruth Cardoso e Lúcia
Vânia simbolizaram o lado de amor, de solidariedade
do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, vamos
ouvir V. Exª pelo tempo que entender conveniente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar,
eu gostaria de cumprimentar o Senador Pedro Simon.
Eu não o aparteei, porque achei que não deveria cor-
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tar o seu raciocínio, tal a importância do seu discurso
aqui. Acredito que o discurso proferido pelo Senador
Pedro Simon, nesta tarde, no Congresso Nacional,
precisa ser lido e refletido pela maioria dos membros
desta Casa.
O Senador Pedro Simon passou pela reforma política, deu sugestões a respeito dessa reforma. Criou,
sugeriu alternativas para esse momento grave de crise
por que passa o Congresso Nacional e, acima de tudo,
fez uma coisa muito importante: em vez de estarmos
aqui acusando a imprensa pelos excessos que às vezes são cometidos, temos que usar este momento para
fazer uma reflexão profunda de como mudar e voltar a
ter esta Casa a confiança da sociedade.
Portanto, quero cumprimentá-lo por essa aula
que ele deu não só a nós, Parlamentares, mas a todo
o povo brasileiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil e
o mundo celebram na próxima sexta-feira, 1º de maio,
o Dia do Trabalho, data que ganha especial relevo e
significação neste momento fortemente conturbado da
economia mundial.
Não há como negar que a crise financeira internacional está abalando as estruturas do mundo.
Quanto ao mercado de trabalho, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT) informa que somente
na América Latina e no Caribe a retração da economia
deve aumentar a taxa de desemprego em 8,3%.
O Brasil já enfrenta o impacto da crise no mercado de trabalho. Só em São Paulo, em um terço dos
lares da cidade, ao menos um trabalhador perdeu o
emprego nos últimos seis meses, revela pesquisa elaborada pelo Datafolha.
Tais indícios colocam sobre esta Casa a responsabilidade de perguntar, em alto e bom som, como
continuará se comportando o mercado de trabalho
brasileiro em meio a tamanha turbulência no mercado financeiro.
Com o intuito de amenizar os efeitos da crise financeira internacional no mercado interno brasileiro,
esta Casa criou a Comissão de Acompanhamento da
Crise Financeira e da Empregabilidade. Seu objetivo
é prover o Senado Federal com informações acerca
dos desdobramentos da crise econômica e financeira
que o mundo atravessa, com repercussões no nível de
empregabilidade, e atuar na busca de soluções para
minorar seus efeitos no País, por meio de estudos,
análises técnicas e medidas criativas, com respaldo
dos diversos segmentos envolvidos, de acordo com a
vocação do Parlamento de ser o interlocutor da sociedade e do mercado de trabalho.
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Ontem, eu dizia aqui, Sr. Presidente, que esse
momento bonito, vivido por uma Comissão Especial
criada pela experiência do Senador Sarney, que é essa
Comissão de Acompanhamento da Crise, tem feito um
trabalho excepcional. Estudamos, analisamos e discutimos. Embora eu não faça parte dessa Comissão,
eu a tenho acompanhado e tenho visto o quanto tem
sido produtiva no sentido de oferecer alternativas ao
Governo, para atuar não só no sentido de preservar
as nossas empresas, como também de buscar e assegurar a empregabilidade em nosso País.
Essa Comissão discutiu o spread bancário, discutiu o quanto foi importante a Lei de Recuperação de
Empresas, aqui votada, melhorada – uma iniciativa do
Governo Federal, mas melhorada pela Comissão, por
uma série de Parlamentares especialistas na área –,
colaborando muito para que o spread bancário começasse a sofrer uma redução. Estamos discutindo a importância de esta Casa votar urgentemente o Cadastro Positivo, uma iniciativa que também vai colaborar
para o conjunto de ações que interfere na formação
do spread.
Essa Comissão, Sr. Presidente, estudou também e debateu a questão da crise que afeta o setor
exportador. Em relação a isso, nós podemos sentir a
importância de uma ação enérgica deste Parlamento
no sentido de fazer com que o IPI, o ICMS, que está
sendo retido pelo Governo Federal através dos créditos, sejam devolvidos ao setor. Isso tem causado todo
um estrangulamento desse setor, que é tão importante
para gerar emprego e renda para o nosso povo.
Enfim, essa Comissão tem se preocupado, tem
analisado a questão do trabalho, a questão de, quando há um benefício do Governo às empresas, fazer
com que seja assegurado o emprego, que é uma coisa importante.
Portanto, neste momento grave, temos a oportunidade de levantar essas questões, para que não passemos aos trabalhadores uma situação de desânimo,
de instabilidade, principalmente de recolhimento, num
momento em que nós precisamos agir.
Embora a imprensa tenha focado essa dificuldade,
essa avalanche de escândalos no Congresso Nacional, nós temos também aqui a obrigação de mostrar
o que esta Casa tem feito de positivo para os trabalhadores e para as empresas que geram o emprego
e a renda no País.
Então, apesar da crise financeira, a maioria das
multinacionais presentes no Brasil espera ter um crescimento entre 5 e 10% neste ano em curso. Apenas
26% delas acreditam que não haverá crescimento.
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Sobre a importância da filial brasileira, para 57%
das multinacionais, a filial brasileira continua a ter a
mesma importância, mas, no entanto, para 42% da
pesquisa dessas empresas a filial brasileira passará
a ter mais importância. Na verdade, nós temos tido a
satisfação de dizer que mesmo as montadoras que
sofreram um grande revés nos países onde elas são a
matriz, principalmente nos Estados Unidos, elas aqui
não sofreram. Por iniciativa desta Casa, por iniciativa
do próprio Governo, nós temos conseguido manter a
crise sob controle.
O que vemos hoje no cenário brasileiro e mundial
é que há várias empresas dando férias coletivas, algumas falindo e muitas outras simplesmente demitindo.
No entanto, existem alguns setores, no Brasil,
onde sobram vagas e faltam profissionais.
Enfrentamos uma grande falta de mão de obra
especializada, como engenheiros de petróleo, matemáticos, cientistas de computação, e outros. Com a
recente descoberta do pré-sal, a urgência da formação
desses profissionais, ficou ainda maior.
Para se ter uma idéia, em 2010, ou seja já no
próximo ano, o Brasil terá um déficit de 176.000 engenheiros, pois segundo o vice-Presidente da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo, para atender
ao mercado, de 2007 a 2010, o País precisa formar
cerca de 280.000 de engenheiros das mais diversas
especialidades, mas na verdade só formará 104 mil.
Na área da tecnologia e informática, a tendência é
a de que, até 2011, o déficit seja de aproximadamente
520.000 profissionais.
Entretanto, apesar desses nichos de recrutamento de trabalhadores, a crise aí está e o Brasil não está
imune a ela. A economia brasileira precisa crescer
pelo menos 3% em 2009 para evitar o crescimento do
desemprego, segundo a ONU. O que não vai ocorrer,
segundo previsão do mercado.
Com essa expansão, o País criaria 1,2 milhão
de novas vagas. Para os economistas, isso seria suficiente para absorver as pessoas que vão ingressar
no mercado de trabalho, no ano que vem.
Mas, como disse aqui, as previsões mais otimistas
do Governo apontam um crescimento do Pib de 1,5%
para 2009. Os mais realistas dos organismos internacionais apontam para uma queda de 1,2% do PIB.
Portanto, vivemos hoje, sem sombra de dúvida,
uma crise sem precedentes, que corresponde em estatura ao gigantismo do somatório de todas as riquezas
produzidas no mundo.
Um somatório que nunca foi tão elevado e, por
isso mesmo, estremece o mercado globalizado de
forma inédita. Ademais, não se conhecerá acúmulo
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tão grande de irresponsabilidade por parte de várias
corporações e de muitos governos, sobretudo nas
economias avançadas.
Uma das preocupações maiores, quando nos
deparamos com os sucessivos e cotidianos problemas
que a estagnação econômica gera, é o reflexo imediato
nas perspectivas de trabalho e de vida de milhões de
famílias em todo o mundo.
Depois de muito titubeio e de uma inexplicável falta
de atitude por parte dos líderes mundiais, percebeu-se
que não bastavam discursos e injeção de dinheiro em
negócios falidos ou à beira da falência. A inteligência
econômica mundial entendeu que não vivemos uma
crise eventual, mas de contornos estruturais na economia mundial.
Essas questões, desconsideradas nos primeiros
momentos, se tornaram, enfim, centrais, na medida em
que se conseguiu alcançar um entendimento comum de
que uma desregulação excessiva sobre os mercados
não pode e não deve comprometer os avanços no bemestar coletivo conquistados nas últimas décadas.
Essa crise não tem que ser suportada pelos trabalhadores que, como sempre, sofrem as consequências sem que tenham participado das suas causas. A
passagem do Dia do Trabalho neste ano de 2009 nos
sugere, portanto, uma reflexão acerca da trajetória do
trabalhador e de seu futuro.
Um trabalhador que hoje se vê engajado na máquina global de produção e que, assim, precisa reciclar-se continuamente, como forma de sobrevivência
neste momento e de preparo para a próxima retomada
dos investimentos.
Há apenas um século a legislação nacional reconheceu o trabalhador brasileiro, homens e mulheres,
como força motriz desta Nação. A recomposição de
nossa economia em bases sólidas, iniciada no primeiro
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
foi a chave na reestruturação do mercado de trabalho
e em ganhos sociais para os trabalhadores.
O bom senso econômico mantido nos dois Governos do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi
igualmente fundamental para que não tivéssemos
retrocessos na oferta de emprego e na qualidade de
vida dos trabalhadores.
Sr. Presidente, no novo cenário mundial que se
descortina, novas habilidades são cobradas de todos
os trabalhadores, não importa o setor. Logo, a instrução passa a ser a responsabilidade maior do poder
público.
Assim, além de todas as conhecidas e reconhecidas razões que recomendam historicamente investimentos maciços em educação, entendo que governos,
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sociedade e empresas devem cada vez mais empenhar-se no binômio educação e treinamento. Haja vista
a nossa deficiência de engenheiros. Mas a educação
e treinamento de qualidade, qualidade que deve ser
buscada de forma intransigente.
Quando se comemora mais um Dia do Trabalho, apesar da grave situação em que se encontra a
economia mundial, não devemos permitir que o pessimismo nos contamine e embarace as ações a serem
adotadas.
O Brasil é hoje melhor do que jamais foi apesar
das inúmeras dívidas que ainda tem com parte significativa de seus cidadãos. Cremos que logo a economia
brasileira deverá retomar o crescimento, expandindo e
atualizando nossas incontáveis potencialidades.
Aos trabalhadores brasileiros, homens e mulheres que, com sua labuta, constroem o País dos
nossos sonhos, o meu reconhecimento e as minhas
homenagens.
Espero, Sr. Presidente, que essas homenagens
sejam coroadas no dia 13, quando votaremos aqui o
tão falado projeto de lei do Senador Paim que dá aos
aposentados deste País uma condição mais digna e
que V. Exª, juntamente com outros Senadores desta
Casa, tem debatido frequentemente. Espero que o
Dia do Trabalhador, que se comemora amanhã, seja
também o dia da esperança.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nossos cumprimentos. Acabamos de ouvir a Senadora
Lúcia Vânia homenageando o Dia do Trabalho.
Relembro aqui que ela fez uma das páginas mais
bonitas em relação ao trabalho. Quando o trabalho é
feio? Quando é trabalho infantil. E essa mulher extraordinária, no Governo Fernando Henrique Cardoso,
implantou o Peti, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
Convidamos, como último orador da sessão de
hoje, véspera do Dia do Trabalho, o Senador Arthur
Virgílio. O Senador Pedro Simon, na sua análise, viu
a durabilidade da liderança de V. Exª. E eu vou mais
além: o PSDB, Partido da Oposição e democracia...
Em democracia, Governo é bom, e Oposição também.
Rui Barbosa foi os dois: foi Governo com Deodoro e
com Floriano Peixoto e passou à Oposição, em que se
celebrizou e trouxe até nós essa grandeza.
A Arthur Virgílio, o Partido maior da oposição do
Brasil, o PSDB, deve muito. Todos sabemos que é invejável a posição do candidato das oposições, José
Serra, numa obediência à alternância no poder, que
é uma das riquezas da democracia. Essa posição privilegiada muito deve a ele: ao perfil, à obstinação, ao
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trabalho e à competência. Mas quem segurou essa
tocha da Oposição no Brasil foi esse extraordinário
Líder Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Presidente. V. Exª é sempre muito generoso
para com este seu colega e amigo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considero
que o discurso proferido pelo Senador Pedro Simon
foi da mais absoluta oportunidade, porque precisamos
sair desta estupefação e ir a ações concretas, que devolvam perante a opinião pública a credibilidade fundamental para a própria liberdade da opinião neste País:
a credibilidade do Congresso Nacional.
As medidas vão saindo. O Presidente Sarney,
hoje, rompe o contrato com o Banco Cruzeiro do Sul e
manda investigar o diretor acusado. A Primeira Secretaria estará, obviamente, pela atividade e pelo ativismo
do Senador Heráclito Fortes, cuidando dessa questão.
Sugiro que esses contratos sejam auditados pelo Tribunal de Contas da União e que a Polícia Federal seja
chamada para participar dessa investigação.
Para mim isso é algo que só vai mostrar lisura e
compromisso com a verdade que nós queremos buscar,
uma verdade verdadeira e não uma falsa verdade.
Eu me congratulo com o Presidente Sarney por
ter tomado a atitude que significou já a resposta à
provocação positiva que lhe fizemos ontem, deixando
bem claro que nós não podíamos fingir que não havia acontecido aquilo que, de fato, havia acontecido,
que era uma denúncia, numa revista de projeção nacional, envolvendo suspeitas fundadas de enriquecimento ilícito.
E, por outro lado – até me encorajei porque o
próprio Senador Simon tomou essa atitude, numa entrevista que concedeu recentemente à imprensa brasileira, muito oportuna –, há a ideia de nós procurarmos
separar o joio do trigo, não misturarmos costumes vencidos com culpas ou com delinquências, enfim. E isso
só vai fazer com que a imprensa e nós próprios nos
foquemos na busca daqueles que enodoam a imagem
desta Casa, seja dirigindo administrativamente setores
dela, seja participando eventualmente do exercício de
mandatos eletivos.
Refiro-me não exatamente ao Senado, mas ao
Congresso Nacional como um todo. E o Congresso
tem que dar a resposta, porque nós não conhecemos
democracia que sobreviva sem Congresso. Nós conhecemos ditadura que inventa um Congresso para servir
à ela, como a do Paraguai de Alfredo Stroessner, a da
Rússia de Stálin, a da Alemanha de Hitler. Em todas as
ditaduras, de muito tempo para cá, sempre há a preo-
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cupação de manter um simulacro de Congresso, para
se dar a impressão de alguma representação popular.
Mas só as democracias...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Cuba tem Congresso, 300 membros, 300 votos para
o Fidel Castro, e se conta para os vices, 300 para o
irmão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E se
elegem sempre os do partido único, se elegem sempre
aqueles que acreditam que aquele regime é o melhor
para o país. Enfim, prefiro a democracia com os defeitos que ela tem.
Winston Churchill tinha toda a razão, é o melhor
regime com todos os seus defeitos, mas tirando esse...
É o melhor, menos ruim, o único que conhecemos como
capaz de gerar riqueza, de distribuir alguma riqueza e
de garantir a liberdade do cidadão.
Gostaria, Senador Simon, de comunicar à Casa,
até porque já deve ser do conhecimento dos senhores
e das senhoras, que o Supremo Tribunal Federal, por
seis votos a dois, acabou de revogar a Lei de Imprensa que era um dos últimos resquícios, um dos últimos
entulhos do totalitarismo. Entendo que um cidadão que
se sinta ofendido tem meios na Justiça para buscar a
reparação. A Lei de Imprensa funcionava como uma
tentativa de intimidação a jornais e a jornalistas, a televisões e a repórteres, a rádios e radialistas pela via
até da pressão econômica.
Era um entulho do autoritarismo que foi removido.
Mas eu gostaria de lembrar que foi um atitude muito
oportuna também, proposta na Câmara dos Deputados tempos atrás e, depois, indo ele próprio com um
questionamento ao Supremo, do Deputado do PDT
do Rio de Janeiro, meu prezado amigo, companheiro
e colega, Miro Teixeira. Uma atitude muito correta do
Miro, que possibilitou esse avanço, porque o fato é que
a democracia brasileira, que é muito jovem, depois de
ter caminhado vinte e tantos anos, ainda não caminhou
o suficiente para extirpar todos os resquícios do período autoritário e ela só se completará quando tiver
justiça social. Não se tem justiça social se se pensa
em garrotear a imprensa, se se pensa em cercear a
liberdade de expressão de quem quer que seja.
Acredito muito, Senador Simon, Senador Mão
Santa, que não é possível que uma Casa quase sesquicentenária, mais do que sesquicentenária, como o
Congresso Nacional, não saiba se reproduzir enquanto
modelo. A Igreja Católica passou por terríveis estigmas:
corrupção, assassinatos na Corte de Veneza, costumes degenerados de lucrécias bórgias. Ela superou o
cisma protestante e, recentemente, com o movimento
carismático, deu um grande salto na direção de uma
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aproximação das suas ovelhas, dos seus fiéis. A Igreja
Católica demonstrou isso.
Mas eu queria dar um exemplo até mais perto
do nosso tempo, porque a Igreja Católica é milenar,
ela vem de uma tradição muito longa e, obviamente,
encerra muita sabedoria e uma história que lhe dá o
direito e o dever de ter essa sabedoria toda. Refiro-me
ao Exército Brasileiro, que saiu da acusação justa de
tortura que faziam a alguns oficiais, não a todos – a
maioria não era isso. E o Exército hoje é ovacionado
nas suas ações em defesa da Amazônia, por exemplo.
É aplaudido em qualquer pesquisa de opinião pública
que se faça. Não acredito que uma Casa mais do que
sesquicentenária como a nossa seja capaz de oferecer
as respostas que signifiquem a Casa dar aquilo que é
dever dela à democracia brasileira, que é a sustentação fundamental sem a qual não subsistiria a própria
democracia brasileira.
Entendo que democracia e Congresso desmoralizado não coexistem por muito tempo. É um casamento que não dá certo. Um dos dois tem que ceder. Ou
cede a democracia, ou cede a sua própria existência
o Congresso brasileiro.
Portanto, o Congresso tem que se repor, tem
que se refazer. E ele não se refará com cerceamento
à liberdade de quem quer que seja, mas sim com o
amadurecimento que vai levar cada um a uma imersão
na sua própria alma, para voltar à tona com a maturidade necessária para não se misturar joio com trigo,
não se tomar atitudes que são até simpáticas, aparentemente simpáticas, mas no fundo ilusórias. Iludem o
povo, porque não vão jamais confundir as pessoas
aqui. Enfim, cada um de nós tem uma história, e essa
história é conhecida das pessoas que nos elegeram.
E não adianta quem não tem boa biografia fingir que
tem. Não adianta quem tem boa biografia ser atingido
injustamente por quem quer que seja, porque não se
destrói uma vida, não se destrói uma biografia com
uma coisa menor, algo assim.
Portanto, entendo que estamos vivendo um momento de ruptura.
Vejamos a crise econômica.
Se formos ao sentido grego dessa palavra, que
tem o sentido de obstáculo, de dificuldade, veremos
que tem também o sentido de oportunidade, veremos
que estamos às vésperas de ter juros nominais de
um dígito. Temos que criar condições de sustentabilidade para que esses juros de um dígito permaneçam
ao longo do tempo, que isso se incorpore à tradição
brasileira, País que já vai indo para mais de 15 anos
de estabilidade econômica. Agora é preciso que haja
cuidado na política fiscal do Governo, como corte de
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gasto de custeio, para se controlar o crescimento dos
gastos de custeio, que inibem o próprio investimento
público e, por sua vez, sendo ele próprio inibido, ele
não induz o investimento privado a gerar mais empregos na economia e mais dinamismo para a própria
economia.
Então, entendo que a crise do Congresso tem
que ser aproveitada para construirmos um Congresso
mais forte. Não adianta alguém pensar... Recebo alguns e-mails de pessoas que, às vezes, até ressalvam
a minha atuação, ressalvam a atuação de V. Exª, do
Senador Pedro Simon e de tantos de nós, mas dizem
coisas do tipo: “Estou com saudades do tempo em que
os militares mandavam no País”. Eu sinto que é um
arroubo, porque, se fosse feita uma consulta...
Entendi muito bem o Senador Cristovam, ele
não quis dizer que queria um plebiscito. Ele quis dizer
que, se o absurdo do plebiscito acontecesse, poderia
parecer que à Nação agradaria o fechamento do Congresso. Não é verdade. Com cinco dias de propaganda
nós provaríamos, por a mais b, que sem o Congresso
a Nação estaria entregue a mais deslavada corrupção.
Não conheço nenhuma ditadura que se implante para
não corromper. Ela se implanta para corromper. Ela
quer corromper, ela quer proteger corruptos. Então,
ela coloca uma guarda pretoriana prendendo, assassinando, torturando aqueles que se insurgem contra
a corrupção, que as ditaduras, todas elas, praticam
e apadrinham. Essa é a verdade. Essa é a verdade
pura e simples.
Se tem mais denúncia de corrupção na democracia é porque existe liberdade de imprensa. Se tinha
menos denúncia de corrupção no tempo da ditadura é
porque não se podia denunciar na ditadura o que se
passava nos bastidores dela, o que se passava nos
porões dela.
O Congresso tem que sair mais forte disso. Isso
impõe responsabilidade a todo mundo que tenha responsabilidade. Quem não tiver, que não tenha, que
arque com a consequência de não ter responsabilidade. Quem tiver responsabilidade, que exerça a sua
responsabilidade plenamente e faça o seu melhor,
seja a sua tribuna a tribuna da sociedade civil lá fora,
seja a sua tribuna uma tribuna parlamentar, seja a
sua tribuna a tribuna da imprensa, seja a sua tribuna
a tribuna do direito que o cidadão tem de recusar o
retorno a uma Câmara, a um Senado ou a qualquer
posição da vida pública aquele que a opinião pública
julgue que é despiciendo, que é desnecessário, que é
nocivo, que é lesivo ao processo democrático, ao processo da vida brasileira.
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Eu acredito muito que votando é que se aprende a votar, e, cada vez mais, conquanto mais eleição
se faça, mais se vai aperfeiçoar o processo de votação. O Brasil tem muito pouco tempo de exercício de
voto. Prestação de contas em eleições começaram em
1994, não havia antes disso. De lá para cá, nós temos
15 anos apenas, e, portanto, poucas eleições, pouca
experiência em prestação de contas em eleições. O
Brasil está engatinhando na sua democracia ainda, se
nós compararmos com outras nações que têm séculos
de regime constitucional.
Portanto, eu entendo que foi muito oportuna a fala
do Senador Simon, como foram oportunos os apartes.
Não foi uma tarde perdida de jeito algum, nem está
sendo um início de noite perdida, porque estamos aqui
preocupados com algo que é essencial à Nação brasileira, que é darmos ao Congresso a respeitabilidade
de que ele precisa e de que não pode prescindir a sociedade brasileira, sob pena de ela amargar amanhã
algum surto autoritário. O meu medo, Senador Simon,
é que as instituições caiam em descrédito. Houve o que
houve com o mensalão, no Executivo, e, de lá para cá,
começaram os transtornos para o Legislativo, com a
cooptação de pessoas que se deixaram cooptar.
Há – não digo nos tribunais superiores – nas instâncias inferiores, uma série de fatos que são detectados, diariamente, pelo Conselho Nacional de Justiça
como lesivos à boa ética, ao bom comportamento público na Justiça brasileira. E nós vemos escândalos. E
ainda misturam o que não é escândalo com escândalos
verdadeiros – e há escândalos verdadeiros no Congresso Nacional. Nós temos o risco de ver as instituições desacreditadas e, amanhã, aparece um fazedor
de milagres, alguém com alma ou com cara, ou com
rosto, com face de salvador da pátria, com idéias estapafúrdias, pode empolgar a opinião pública e enfiar
o País numa aventura que, de jeito algum, seria bom
para a continuidade do processo democrático, que é
essencial para nós pensarmos em um País justo, com
riquezas distribuídas de maneira equânime, de maneira correta, de maneira valiosa, de maneira proveitosa
para nosso povo.
Portanto, Sr. Presidente, eu me considero muito
feliz com a sessão de hoje, porque já tive o convite
do Senador Cristovam e do Senador Simon para fazermos uma pequena reunião na semana que vem. E
creio que devemos mesmo escolher um grupo, e mais
outro grupo e mais outro grupo e irmos conversando
e chegarmos a um consenso acima de partidos. É
uma coisa aberta, não é aquela coisa fechada como
se houvesse Senadores melhores que os outros, os
éticos se reunindo contra os não-éticos. Até porque
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quem somos nós para ficar dizendo quem é e quem
não é ético? Mas aquele que quiser colaborar, que
acha que tem condição de oferecer alguma sugestão, algum compromisso, alguma proposta para que o
Congresso se soerga, que compareça, que venha. Nós
temos realmente que estruturar isso. Eu entendo que,
por aí, nós vamos dar as respostas que já começam
a sair, na medida em que a pressão da opinião vem.
Vem com exageros? Vem.
Confundir alguém que deu passagem dentro das
regras legais que subsistiam com quem vendeu passagem é, no mínimo, uma leviandade, uma tolice. Mas,
tudo bem, o exagero passa. Os cabelos vão ficando
grisalhos até para quem comete exageros, e quem fica
com os cabelos grisalhos dificilmente se mantém com
menos juízo do que aqueles que têm cabelos grisalhos.
Os exageros são preferíveis à mordaça. Eu prefiro o
exagero – e denuncio o exagero – à mordaça, porque
amanhã eu não posso sequer, amordaçado que eu
também estaria, denunciar os que amordaçam.
Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de não encerrar sem fazer uma menção à situação de gravidade...
tenho visto no seu Estado, no Nordeste, em São Luiz,
as enchentes estão maltratando muito este País. No
meu Estado, a situação está assim muito complicada.
Hoje, eu mantive conexão com alguns Municípios no
médio rio Solimões, nos Municípios de Anamã, Anuri, Codajás. Eu poderia falar de qualquer um dos 61
Municípios do Amazonas e mais a capital, onde está
previsto ter pelo menos 50 mil flagelados da enchente. Com todas aquelas decorrências, vem a doença,
vem a cobra, vem o escorpião, vem o rato; depois vem
a cobra atrás do rato, vem a leptospirose da urina do
rato; vem o escorpião, vem aquele peixe elétrico, que
não faz nada a ninguém, mas se alguém toca nele é
um choque talvez letal para uma criança; vêm as doenças quando as águas baixam. Enfim, as prefeituras
estão em dificuldades.
Eu vejo que o nosso povo é muito esquecido, é
muito distante dos centros nervosos do País. Hoje me
comuniquei com esses Municípios, tenho procurado
falar com todos eles. É um quadro de desolação. Não
sei quantos milhares de amazonenses já estão desabrigados hoje pela enchente, mas sei que a coisa começa a ficar muito complicada em Manaus também,
porque as águas do rio Negro sobem. Isso ameaça ser
uma enchente pelo menos igual ou talvez superior à
enchente histórica de 1953.
Tenho sugerido muito, até vou pedir agora o apreciamento da comissão externa que solicitei, para visitarmos Municípios da região Norte, inclusive, de
preferência levando os Senadores de outros Estados,
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porque eu vejo como comoveu o País aquele drama de
Santa Catarina e mobilizou todos nós, com o mínimo de
recursos que cada um pudesse entrar para minorar o
sofrimento de um povo tão valoroso, tão querido como
é o povo catarinense. Mas como foi tão fácil emocionar
o País com aquilo e como está sendo tão lenta a reação do País. Eu não me lembro de ministro que tenha
ido ao Amazonas, eu não me lembro de ministro que
tenha dito alguma coisa mais calorosa para o povo. Não
me lembro. Nem aquela cena clássica do ministro ou
do governador, ou sei lá quem, voando com cara de
preocupado e a televisão filmando para captar o ar de
preocupação de S. Exªs. Nem isso estou vendo.
E eu entendo que deveríamos estar pensando
num SOS Nordeste, num SOS Amazônia, para que
víveres, remédios, médicos do Brasil inteiro se dirigissem para socorrer as pessoas mais desvalidas do
Brasil, que estão precisamente na sua região, na minha região. Precisamos de muita ação governamental, mas precisamos também de união dos brasileiros
para chegarmos a esse objetivo, que é um objetivo
muito justo, de irmanarmos os brasileiros na hora da
dificuldade.
Eu sinto que as pessoas, quando perdem pela
enchente o pouquinho que têm, elas entram num desespero, numa depressão muito grande. Já disse a V.
Exª isto: quando vejo a casinha fechada com o cadeado, a família não aguentou mais a subida das águas
e teve de sair da sua casa, ela deixou uma parte da
sua alma ali, ela deixou uma parte do seu coração ali,
porque ela não tem outra coisa senão aquilo.
Era hora de pensarmos numa nova habitação para
os moradores das várzeas. A engenharia dá respostas
para tudo, dá respostas a todas as indagações que se
possa fazer a ela na sociedade com a qual convivemos.
Era hora de pensarmos em solucionar esse problema.
Não podemos deter a natureza. A natureza é o que ela
é. Nós é que somos deficientes em adaptar a resistência
à natureza. Quando ela vem, sob forma de intempérie,
nós teremos de ser capazes de proteger a vida dos
nossos irmãos que são tão desafortunados.
A torcida por enchente mínima é algo que vira
uma roleta de Las Vegas. De repente, a enchente é
máxima, e as vidas se vão, e se vão as esperanças,
se vão as propriedades, se vai o gado, se vai aquela
pouca coisa que se armazenou ao longo de uma existência. Eu posso assegurar que poucas pessoas no
mundo armazenam tão pouco quanto os moradores
do interior do meu Estado.
Portanto, eu deixo esse apelo às autoridades e à
sociedade brasileira, para que comece a trabalhar. Tem
a internet, que mobilizou tão fortemente os Estados
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Unidos para elegerem Barack Obama, e ele mostrou
a capacidade que ele tinha de manejar as ferramentas desse instrumento moderno de comunicação social. As pessoas podem, inclusive espontaneamente,
começar a fazer o SOS Amazonas, o SOS Nordeste,
para mostrarem que o Brasil se preocupa, sim, com
cada brasileiro de qualquer rincão – o do Sul com o
do Norte, o do Norte com o do Sul. Temos que lutar
para que essa integração se faça de maneira cabal,
de maneira indesmentível, de maneira clara, de maneira nítida. Nós somos um País que fala uma língua
só. Nós somos um País que tem a maior extensão de
terras contínuas do mundo. Nós somos um País que
tem muitas vantagens, quando nós imaginamos tantas desgraças naturais que acontecem, superiores a
essa, no mundo inteiro.
Eu imagino que os brasileiros não ficarão ausentes e peço à Mesa que agilize a cobrança aos Partidos,
Senador Mão Santa, das indicações para a comissão
externa que solicitei formalmente, por escrito.
Devo lembrar, ao finalizar, Senador Simon, que
nós temos – eu disse isso a um companheiro ontem
e ele tomou um susto – que nós somos o terceiro
País em dias de funcionamento, em funcionamento
contínuo do Congresso Nacional. Primeiro: a mãe do
parlamento ocidental, que é a Inglaterra. Segundo: o
filho da Inglaterra, que são os Estados Unidos. Terceiro: o Brasil. As pessoas pensam na Suécia, na Itália,
na Alemanha, no Japão, e se esquecem das vicissitudes que esses países já passaram e dos momentos
de obscurecimento das liberdades que esses países
já passaram, e se esquecem de fatos: o Brasil teve o
seu Congresso fechado por pouco tempo, por Dom
Pedro I, quando acabou outorgando depois a Constituição de 1824; teve o Congresso fechado por Getúlio Vargas, durante um pequeno período – depois ele
reabriu com a Constituição classista de 1934; teve o
Congresso fechado de 1937 a 1945, durante o Estado
Novo – com Getúlio Vargas também; teve o Congresso
fechado na hora em que o Governo Geisel decretou
o chamado Pacote de Abril; e quando implantaram o
Ato Institucional nº 5.
Se alguém me pergunta se, em alguns momentos
de nuvem ditatorial, o Congresso brasileiro não teve
as suas prerrogativas cassadas e castradas e diminuídas, eu admito que sim, que teve, mas o fato é que,
quando cotejamos o Brasil, o tempo que o Congresso
do Brasil tem de funcionamento com o tempo de funcionamento dos demais congressos, o Brasil só perde,
em tempo, para a Inglaterra, em primeiro lugar, e para
os Estados Unidos, em segundo. Isso tem que nos ter
dado uma grande cultura de funcionamento de Parla-
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mento. Não se tem tanto tempo de exercício à toa. Não
se tem tanto tempo de exercício em vão. Não se tem
tanto tempo de exercício para jogar todo esse acúmulo
histórico na água, para jogar todo esse acúmulo histórico no lixo da História. Não é possível! Isso não é
algo com que me conforme. Não saberia participar de
um congresso que não soubesse dar a resposta que
a nação dele aguarda, até porque, sinceramente, não
vejo estímulo para se permanecer em um congresso se
ele permanece sendo o que hoje vejo. Ele tem que ser
melhor do que isso. Tem que ser algo que represente o
respeito da nação por ele, e o respeito, principalmente
e anteriormente, dele pela nação.
Temos um congresso, portanto, que haverá de
dar respostas que caibam, respostas justas, respostas
possíveis, respostas necessárias, respostas concretas
que a sociedade dele está a exigir, até porque a sociedade começa a exigir dela própria.
Certa vez, Senador Pedro Simon, eu estava em
São Paulo – eu era Líder do Governo Fernando Henrique – e entrei em um táxi. Percebi que o motorista
me conhecia. Ele, em vez de dizer que me conhecia e
começar um diálogo de cidadão para cidadão, começou
com rodeios. Ele começou dando voltas e perguntou
para mim se eu não achava que os políticos estavam
muito desmoralizados. Eu disse: Uns sim; outros não!
É como taxista, é como médico. Não há médico que
vive em clínica clandestina de aborto? Há taxista que
leva comprador de cocaína para o morro para comprar
cocaína. Isso não é certo, não é ético, não é correto. E
há os taxistas, como o senhor certamente é, que fazem
um trabalho justo, que mourejam, que correm risco
de assalto aqui. Nós temos policiais honestos, temos
policiais desonestos. Em todas as atividades, temos
pessoas assim. Agora, não se esqueça nunca de que
é o povo que elege o Governador, o Vice-Governador,
o Presidente da República, o Senador, o Vereador, o
Deputado Federal, o Deputado Estadual.
Ele continuou com aquelas coisas e eu disse:
vamos fazer uma coisa? Falam tanto que político não
é sincero... Eu estou sabendo que o senhor está me
conhecendo. Parece que o político é o senhor, e não
eu, porque é o senhor que está com essa conversa fiada. Em vez de dizer as coisas de chofre e na lata, está
dando voltas. Não dê voltas. O senhor conhece ou não
me conhece? Então, vamos lá, vamos discutir.
O que o senhor tem contra mim? Nada? Então,
vamos discutir. O que o senhor tem contra o seu Deputado? Em quem o senhor votou para Deputado Federal
aqui em São Paulo? Ele disse: “Ah! Não lembro”.
Pois é, é duro eu saber que o senhor não lembra
para quem votou para Deputado Federal. Em quem o
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senhor votou para Deputado Estadual? Ele disse: “Eu
votei em um médico que fez uma ligação de trompas
na patroa, para a esposa não engravidar mais”.
Eu disse: então, eu já sei toda a história. O Deputado Federal em quem o senhor votou era amigo do
médico que ligou a patroa. O senhor preparou na sua
casa, chamou os vizinhos, colocou um salgadinho, colocou um guaraná; ele foi lá, disse algumas palavras.
O senhor estava embevecido com o médico que ligou
a patroa. E o senhor não se preocupou nem em guardar o nome do Deputado Federal em quem o senhor
votou. O senhor sabe que ele se elegeu, porque o senhor disse que sabe que ele se elegeu. O senhor não
sabe como cobrar, porque o senhor não sabe sequer
se ele está participando de algum ato desonesto, se
ele está se portando bem. Às vezes, o senhor votou
em um bom Deputado pelo método errado de votar
por agradecimento ao médico que ligou a patroa. Mas
o senhor votou sem saber em quem. Então, o senhor
não pode cobrar.
E as democracias maduras não deixam de saber
o que cobrar e de quem cobrar. É preciso saber mesmo. É preciso saber mesmo como está se portando o
seu Deputado, como está se portando o seu Senador,
como está se portando o seu Vereador, o seu Deputado
Estadual, como está se portando o seu Governador,
como está se portando o seu Presidente.
Ou seja, manifeste-se nas ruas ou se manifeste
pela Internet, por carta, por qualquer meio que esteja
ao seu alcance; manifeste-se pelas cartas aos jornais;
se manifeste. Dê a sua opinião de maneira muito clara. Nós não temos de temer opiniões duras. Temos de
temer a falta de opinião no País. E, felizmente, o Brasil
não está revelando falta de opinião.
Então, veja bem, o senhor tem de, daqui para a
frente, anotar em quem o senhor vota. O senhor não
pode votar... Senão, daqui a pouco, o seu Senador é
eleito também a partir do Deputado Estadual que liga
a patroa, que faz a ligação na patroa.
Eu entendo que nós temos de distribuir responsabilidades, porque eu não gosto de paternalismo. Não dá
para admitir que nós temos um Congresso péssimo e
que há uma sociedade maravilhosa lá fora, supersábia,
iludida... Pelo amor de Deus! É preciso entendermos
que o Congresso Nacional, com as suas qualidades
e seus defeitos, representa precisamente a sociedade brasileira, tal como ela é. Ou alguém desconfia que
ainda tem compra de voto no Brasil? Ou alguém desconfia que ainda tem gente que rouba dinheiro público, para poder comprar voto em eleição, para depois
continuar fazendo negociata nas diretorias que furam
poço, conforme determinado filósofo ocidental, em
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determinado momento, disse ao país que queria uma
diretoria que furasse poço?
Uma vocação petrolífera fora do comum, embora
não muito louvável.
Eu entendo que há gente que não pode desconhecer que a democracia brasileira ainda padece
desses vícios todos. Nós aqui não conseguimos fazer
uma reforma política. Não conseguimos impor regras
que levem, por exemplo, ao financiamento público de
campanha. E a uma fiscalização que impeça que o
financiamento público de campanha vire mais um imposto contra o povo, porque acompanhado do caixa
2 e de nenhuma fiscalização para saber se, de fato,
está havendo obediência à decisão de que só pode
haver fundo público na campanha. Porque o pior dos
mundos seria financiamento público de campanha e,
por trás, dinheiro sujo de empresas, alimentando determinadas candidaturas de pessoas que estariam ali
para representar interesses subalternos, enfim.
Ou seja, eu tenho a convicção de que nós temos
que olhar uma crise da democracia brasileira – porque
é uma crise do Congresso Nacional, que é o principal
sustentáculo da democracia –, olhar essa crise com
olhos muito sábios e com olhos maduros, com olhos
muito maduros, com olhos responsáveis. Todos os
cidadãos. Não dá para se eximir: eu não tenho nada
com isso. Como não tem? Não votou em ninguém?
Quem não votou tem mais responsabilidade ainda; e
quem votou tem que saber se tem orgulho ou se deve
ter repulsa por aquele que mereceu o seu voto. Se tem
repulsa, não vote mais. Se tem orgulho, repita o voto,
se esse cidadão quiser ser candidato. Porque também
nós temos que olhar que a coisa não é só unilateral,
não é só mão. Não podemos deixar de imaginar que,
continuando esse quadro, algumas pessoas não vão
se encorajar a retornar para cá, não terão vontade de
participar mais disso. Isso é uma coisa possível. Por
que é obrigado a ficar aqui? Para isso, para ficar participando de uma instituição que não sabe dar respostas
ou que não quer dar respostas essenciais?
Eu não teria muito paciência para ficar aqui repetindo esse jogo, até porque não estou aqui fazendo
jogo. Eu estou aqui exercendo o meu mandato. Eu estou aqui para representar o meu Estado e para discutir
a situação do meu País sob a ótica do que eu concluo
como sendo melhor para o meu País, tal como eu vejo
o meu País, sujeito a críticas, a trovões, a trovoadas, a
chuvas, a raios, a relâmpagos. A minha visão de país
é uma das razões que me trouxeram ao Congresso
Nacional, e a defesa do meu Estado é algo essencial
que eu procuro fazer o tempo inteiro.
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Temos que procurar realmente juntar a sociedade,
não separar Congresso apodrecido de uma sociedade
pura, porque isso seria uma tolice imperdoável, e eu
não participo de tolice e muito menos de leviandade.
Então, nós imaginamos que tudo é puro, menos o Congresso Nacional. Não é verdade. O Congresso Nacional representa os defeitos da sociedade, mas também
as qualidades da sociedade. Ele representa a média
do que pensa o País. Assim, o Congresso Nacional
tem que, portanto, encontrar, junto com a sociedade
e com os meios de representação alternativos a ele
que a sociedade tem, a melhor saída para a crise que
o acomete e, acometendo-o, deixa enferma a democracia brasileira, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Nós queremos nos associar às palavras e aproveitar o
ensejo para dizer que o Piauí também está precisando de ajuda. Como o Senador Arthur Virgílio disse, o
Norte e o Nordeste precisam de ajuda.
Está nos jornais: “Piauí fica debaixo d’água”. Em
outro: “12 cidades em calamidade. Alagados chegam
a 4 mil”. As cidades do Piauí que mais sofrem são Teresina, Barras, Batalha, Campo Maior, Esperantina,
Ilha Grande, Joca Marques, Luiz Corrêa, Luzilândia,
Miguel Alves, Santa Filomena e Piracuruca. Isso foi
um trabalho do jornalista Efrém Ribeiro.
Então, pedimos à Presidência da República atenção especial também para o Piauí.
Senador Arthur Virgílio, nós queríamos, depois,
fazer um comentário sobre o Dia do Trabalho. V. Exª
que é um trabalhador do qual nós nos orgulhamos,
assim como o Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Ofício nº 67, de 2009, de 28 do corrente, do Ministro
Hamilton Carvalhido, Coordenador da Comissão de
Juristas criada pelo Requerimento nº 227, de 2008,
comunicando a ocorrência de imprecisões quanto às
referências entre dispositivos do anteprojeto de Reforma do Código de Processo Penal, apresentado como
conclusão dos trabalhos daquele Colegiado.
A Presidência esclarece ao Plenário que o referido anteprojeto foi lido na sessão do último dia 22,
passando a tramitar como o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009.
A Presidência determina a confecção de novos
avulsos da referida matéria, com os ajustes formais
encaminhados pelo ofício da Comissão de Juristas.
É o seguinte o expediente lido na íntegra:
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a propósito disso, Sr. Presidente, e
homenageando o Dia do Trabalho... Eu não considero
trabalhador apenas operário – eu considero que ele é
um nobre trabalhador –, mas considero trabalhador todo
aquele que dedica o seu esforço na busca pelo trabalho, considero o desempregado que luta por emprego
um trabalhador, alguém que, obstinadamente, quer se
inserir no processo de desenvolvimento do seu País,
considero trabalhador o empresário, aquele que ele
contrata, o comerciário e o comerciante, o industrial e
o industriário, o homem do meio rural, o pescador que
cuida da subsistência da sua família, a dona de casa
que lava roupa para fora ou que trabalha apenas para
a vida da sua família, que se sacrifica em um jornada
que tem começo mas não tem fim.
Quero prestar a minha homenagem, a homenagem do meu Partido e sei que também do Senado aos
trabalhadores brasileiros pelo dia que se avizinha, o
dia 1º de maio, e dizer a V. Exª que tenho muito orgulho
do trabalho que foi feito pelo Senado, por iniciativa do
ilustre Senador Renato Casagrande, nesse anteprojeto, que vai tramitar na Casa agora, do novo Código
de Processo Penal.
Falo de orgulho porque tenho uma relação de muita
admiração minha para com o Ministro Hamilton Carvalhido e porque o Senador Garibaldi Alves Filho me deu
a honra de indicar um dos nomes. Pensei num grande
jurista da área do Direito Penal do meu Estado, que é o
advogado Félix Valois Coelho Júnior, professor emérito
da Universidade do Amazonas e de várias universidades,
um dos maiores criminalistas que já vi atuar, de uma cul-
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tura básica de Direito, não só de Direito Penal, mas uma
cultura básica de Direito de fazer inveja a muitos.
Sua atuação foi muito elogiada pelo Senador
Renato Casagrande e também pelo Ministro Carvalhido, que me deu a honra de me visitar outro dia em
meu gabinete para levar o anteprojeto em mãos, com
a gentileza que o caracteriza.
Portanto, eu queria parabenizar todos os juristas,
parabenizar a Mesa do Senado pela iniciativa, parabenizar o Senador Renato Casagrande, parabenizar
especificamente o Ministro Carvalhido, assim como
também especificamente o meu prezado amigo e conterrâneo Félix Valois Coelho Júnior, não pelo que ele
disse, pois sua modéstia o impede mesmo de falar dos
seus próprios feitos, mas pelo que me disseram integrantes outros da Comissão, a começar pelo Ministro
Carvalhido. Félix Valois teve um a atuação de gala, de
primeiro nível, na confecção desse anteprojeto, que
sei que significa a modernização da justiça penal, para
ser ela também um reforço à democracia brasileira, de
que falávamos há pouco.
Muito obrigado a V. Exª, mais uma vez, pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Senador Arthur Virgílio, eu encarreguei o meu consultor, Doca Lustosa, professor, de fazer uma exposição
da real situação do trabalho no Brasil e gostaria que
V. Exª, como um dos homens de melhor entendimento
da política do Brasil.
Primeiro, a nossa condição filosófica do trabalho
vem de Deus: comerás o pão com o suor do teu rosto.
É uma mensagem de Deus para todos os governantes propiciarem o trabalho. E um dos discípulos mais
ativos do filho de Deus foi o apóstolo Paulo, que, mais
veemente, disse: quem não trabalha não merece ganhar para comer. E o trabalho, a filosofia do trabalho
vai... Nós acreditamos, temos as crenças em Deus, no
amor, no estudo e no trabalho...
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Podemos dizer que um Senador da França, onde
nasceu a democracia, Voltaire, disse que o trabalho
afasta pelo menos três grandes males: o tédio, a preguiça e a pobreza. Outro francês que também liderou
aquele país, Napoleão Bonaparte, que ainda hoje recebe todo culto e admiração do povo francês, não de
todos como militar, mas, sim, como estadista – o primeiro código civil da Europa foi dele – disse: conheci os limites dos meus braços, conheci os limites da
minha perna, conheci os limites da minha visão, mas
não conheci o limite do trabalho.
La Fontaine, numa daquelas fábulas que estudávamos quando meninos, conclui, ao final, que o
trabalho é um tesouro.
Um dos melhores livros de formação é A Lei do
Triunfo, de Napoleon Hill, que diz o seguinte que o
único lugar em que o sucesso chega antes do trabalho é no dicionário. E Franklin Delano Roosevelt, que
enfrentou a recessão, herói da guerra, da união, com
Churchill e Stalin, na recessão, o país tombado, disse:
“Americano, procure um trabalho. Se não der certo,
continue. Se não der certo, procure outro trabalho.” E
foi o trabalho, sem dúvida nenhuma que fez a riqueza
desse país que nos orienta na democracia, que é os
Estados Unidos.
Mas isso que eu queria dizer eram os dados de
hoje, reais, no Brasil. Nós não temos muito a comemorar, não, Senador Arthur Virgílio. Eu vi foi muita mídia,
muita mentira, muita farsa. A pesquisa que eu apresento neste dia diz que, com o desemprego em alta,
saques superam os depósitos do FGTS em R$440
milhões em março, porque estão buscando o FGTS,
que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O
desempregado vai lá e tira. Quer dizer, tiraram tanto
desses últimos que ele teve, em março, um negativo
em R$440 milhões. Tiraram porque estão desempregados. Diz ainda a pesquisa que pôs na rua quase 800
mil pessoas entre novembro e janeiro. Levou o FGTS
a fechar as contas no vermelho em março.
Segundo números que aqui pesquisamos, principalmente aqueles a que O Globo teve acesso, “a
arrecadação de R$4,36 bilhões no período foi insuficiente para cobrir os saques de R$4,8 bilhões, gerando o primeiro rombo em 2009, de R$440 milhões”.
No mesmo mês do ano passado, havia um superávit
de R$413 milhões. Quer dizer, a crise chegou, a crise
é real, é sofrida. Está acabando o FGTS dos nossos
trabalhadores.
“Segundo especialistas, o dado é preocupante diante das previsões de aumento do
desemprego nos próximos meses devido à queda do ritmo da atividade econômica. Embora o
FGTS disponha de dinheiro suficiente para pagar
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a todos os trabalhadores com conta, o saldo da
arrecadação ajuda a montar o orçamento que o
Fundo libera todo ano para habitação e saneamento, setores de que ele é o financiador”. Então,
está começando a haver déficit no FGTS.
“Do total de saques em março, R$3,2
bilhões, 66% foram por demissões sem justa
causa. Em seguida, aparecem outros motivos,
como aposentadoria, R$500 milhões ou 10,4%,
e compra da casa própria, R$300 milhões”.
“Numa situação de aumento do desemprego, se essa situação persistir por um longo
período, o FGTS poderá ter problema de disponibilidade de recursos, afirmam os técnicos
do Departamento de Economia da PUC do
Rio de Janeiro”.
Ele lembra que a Pesquisa Mensal de Emprego
do IBGE mostrou que em março não foi gerada ocupação nas seis maiores regiões metropolitanas do País.
Isso, explicou, é indicativo de que o desemprego deve
subir e poderá chegar a dois dígitos nos próximos dois
a três meses. Hoje, é 9% o desemprego. As previsões
dos técnicos são essas. Retiradas somam R$12 bilhões no trimestre.
Os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados do Ministério do Trabalho também revelam que o País está gerando poucos empregos: em
fevereiro e março, foram criados apenas 43,9 mil postos
após uma perda de 40,8 mil em novembro, 654,9 mil
em dezembro e 101,7 mil em janeiro. Quer dizer, está
no negativo. Essa é a triste realidade.
Leonardo Rolim, Consultor de Orçamento do Congresso nas áreas de Trabalho e Previdência, destacou
que o FGTS tem sido utilizado pelo Governo para subsidiar casas populares. Vai entrar, por exemplo, com
R$7,5 bilhões no programa “Minha casa, minha vida”.
Agora, ele está começando a ter déficit. Virou fonte de
recursos para o setor de infraestrutura com previsões
de R$17 bilhões de investimentos retirados do seu
patrimônio liquido.
O FGTS reflete a realidade do mercado formal.
Se essa tendência continuar, significa que a economia não saiu da crise. Ao contrário, a situação podese agravar – alertam os técnicos. Segundo dados da
Caixa Econômica Federal, gestor do FGTS, no primeiro
trimestre deste ano, o total de retiradas atingiu R$12,6
bilhões contra R$9,5 bilhões no mesmo período do
ano passado. Essa é a realidade.
Então, nós achamos que, no Dia do Trabalhador,
nós temos que levar a verdade, principalmente ao Governo. O Governo deve diminuir no custeio, nas nomeações gratuitas, fortunas para seus partidários, para
que haja investimento e trabalho. E possamos, então,
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todo dia, como Rui Barbosa, que está ali, disse, só há
uma salvação: A Justiça e a Lei. Eu digo: só há uma
salvação, no momento, que é nós criarmos trabalho.
Quando Deus disse: “Comerás o pão com o suor do
teu rosto”, é uma mensagem, Luiz Inácio, para os governantes gerarem emprego.
Que as nossas palavras, através das ondas sonoras, do som da televisão, da rádio AM, FM, ondas
curtas, cheguem aos céus e a Deus.
Ó, meu Deus, proteja os trabalhadores do nosso Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Marconi Perillo, Flexa Ribeiro e Mário Couto 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. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar a
matéria intitulada “Procurador de Justiça recorre e STF
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desarquiva caso do dossiê”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição de 4 de março 2009.
A reportagem destaca que cobrado pelo Procurador-Geral da República, Antonio Fernando de Souza,
o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou atrás e decidiu consultar o
Ministério Público sobre a exclusão dos ministros da
Casa Civil, Dilma Rousseff, e da Justiça, Tarso Genro,
da investigação que apura a fabricação e o vazamento
de um dossiê sobre gastos do ex-Presidente Fernando
Henrique Cardoso. Para o Procurador, a apuração não
poderia ser encerrada sem a sua manifestação.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “MST a caminho das Farc”,
publicada pelo Jornal da Comunidade, em sua edição
de 28 de fevereiro de 2009.
A matéria destaca que enfraquecido, MST fica
mais radical, invade e mata, queimando os últimos
apoios que tem na sociedade. Sua forma de financiamento é o único diferencial entre os dois movimentos,
que pregam a revolução socialista.
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Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja
considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCONI PERILLO 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 “Ministros defendem ilegalidade”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo,
de 3 de março de 2009.
A matéria destaca que dois Ministros de Estado,
contestando as mais do que pertinentes advertências
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro
Gilmar Mendes, sobre a inconstitucionalidade, a ilegalidade e a ilegitimidade de repasses de dinheiro público
a organizações sem existência legal e que, ainda por
cima, praticam ilícitos penais, como o Movimento dos
Sem-Terra (MST), defendem essa prática do Gover-
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no, utilizando-se para isso da mais deslavada chicana
com o objetivo de negar que o MST jamais recebeu
qualquer dinheiro do Governo Lula.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. 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 “‘O pleito dos estados é
justo’”, publicada no jornal O Estado de S.Paulo, em
sua edição de 6 de abril de 2009.
A matéria destaca a entrevista do economista
José Roberto Afonso, especialista em finanças públicas. Afonso acredita ser “justa e oportuna” a proposta
fechada pelos Estados para renegociação das dívidas
com a União. Ele afirma que os contratos de rolagem
da dívida se tornaram draconianos. Apesar do paga-
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mento das prestações em dia, a dívida dos Estados é
maior que a negociada nestes contratos.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar esta sessão de 30 de abril de 2009, toda ela
aqui coordenada pelo nosso Secretário-Executivo Dr.
José Roberto.
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Agradecemos a todos os servidores, todos trabalham.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 54
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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**

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

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

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

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

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

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

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

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**

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

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

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

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

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

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

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

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
- vago* (1)
PTB - Epitácio Cafeteira**

Amazonas

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

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

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

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011

**: Período 2007/2015

1. Em 17.04.2009, a Senadora Roseana Sarney deixou de exercer o mandato de Senadora representando o Estado do Maranhão.

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

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, a partir do ano de 1999 até a data de 8 de novembro de 2007.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) (15)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE) (8)

(8)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(14)

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

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(11)

(4,7)

(5)

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

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

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(13)

2. Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

(3,6)

(2,12,17)

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

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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PDT
Jefferson Praia (AM)

(16)

PDT/PSOL

(10)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
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, PC DO B, PRB )
Paulo Paim (PT-RS)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1.

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador 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, 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).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
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).
*. 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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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) CT - 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 final prorrogado: 30/06/2009

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.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511
Fax: 3311-1176
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

124

quinta-feira 30

ORDEM DO DIA

abril de 2009

2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal.
(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)
Número de membros: 9
COORDENADOR: Hamilton Carvalhido
RELATOR-GERAL: Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009
Prazo final prorrogado: 02/09/2009

MEMBROS
Antonio Corrêa
Antonio Magalhães Gomes Filho
Eugenio Pacelli de Oliveira
Fabiano Augusto Martins Silveira
Félix Valois Coelho Júnior
Hamilton Carvalhido
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho
Sandro Torres Avelar
Tito Souza do Amaral

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

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
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).
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5) CT - 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.
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)
3.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (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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(13,47)
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(46)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,52)

2. Fernando Collor

(52)

(25,75)

(3,63)
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PDT
Osmar Dias

(20)

1. Jefferson Praia

(10,21)

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

PDT PSDB PMDB
Cícero Lucena (PSDB)

(8)
(1)

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): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
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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, PC DO B, PRB ) (5)
Flávio Arns (PT)

(3,17,26)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(35)

(36)

1. Fátima Cleide (PT)

(32)

2. César Borges (PR)

(31)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(34)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(29)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(27,60)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(27,59,64)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(28,30)

(27)
(27,62,63)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(56,67)

1. Lobão Filho (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,52)

(6,49)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(51)

(48)

(50)

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)

(40)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

Efraim Morais (DEM)

(46)

(21,44)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

(12,15,42)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Heráclito Fortes (DEM)

(20,65)

(24)

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

(7,11,58)

(10,41)

(4,43)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(38)
(37)

(25,66)

(23)
(22,45)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(19,47)

1. VAGO

(18)

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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
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, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
24. 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).
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
27. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
28. 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.
29. 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.
30. 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).
31. 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.
32. 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).
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
34. Em 16.02.2009, o Senador 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. 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.
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.
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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 Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(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, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. 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).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. 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).
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 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).
66. 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).
67. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
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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, PC DO B, PRB )
Flávio Arns (PT)

(6)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(7)

PMDB
Paulo Duque

(5)

1. Leomar Quintanilha

(10)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(4)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(12)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(11)

2. João Tenório (PSDB)

(2,4)

(2,9)

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

(5)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa

(8)

1. Paulo Duque

(3)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa

1. Wellington Salgado de Oliveira

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
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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, PC DO B, PRB ) (6)
Marina Silva (PT)

(37,71)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

(10,39)

(37)
(35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(37)

Expedito Júnior (PR)

(1,15,17,36)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(17,32)

5. César Borges (PR)

(31,52)

(16,17,34,74)

(30,52)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(54,63)

Almeida Lima (PMDB)

(58,63)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(55,64)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(61,67)

(59,63)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(62,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

(2,63)

(5,69,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,68)

(60,66,78)

(40,57,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,63)

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

(45)

1. Efraim Morais (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

(42)

Jayme Campos (DEM)

(51)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

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

4. José Agripino (DEM)
(44)

(29,75)
(25)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(25)

(48)

(43)

(4,47)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(25,72)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(28,73)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53)

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

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

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

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

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

(33)

1. João Pedro (PT)

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

(33)

2. Ideli Salvatti (PT)

(33)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)

(32)

(12,31)

(37)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(38)

Expedito Júnior (PR)

(34)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(33,45,65)

Marina Silva (PT)

(1,35)

6. João Ribeiro (PR)

(30)

7. VAGO

(36,66)

(36,70)

(36)

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

(58)

1. Romero Jucá (PMDB)

(8,16,59,69)

(60)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(62)

(60)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(63)

Gerson Camata (PMDB)

(53)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,54)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,64)

(60)

(55)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,56)

(61)

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

(4,46)

(43)

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

(39)

(11,48)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,50)

3. Jayme Campos (DEM)

(49)

Heráclito Fortes (DEM)

(41)

4. Efraim Morais (DEM)

(40)

José Agripino (DEM)

(13,51)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(44)

(24)

Cícero Lucena (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23)

(29,68)

Marisa Serrano (PSDB)

(25)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,52)

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

(26,67)
(27)

(28)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(22)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,42)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(42)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
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 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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).
34. 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.
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 Patrícia Saboya.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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).
43. 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.
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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. 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.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. 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.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
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 Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. 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).
55. 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).
56. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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 Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
65. 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).
66. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
67. 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).
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 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
70. 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).
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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, PC DO B, PRB ) (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, PC DO B, PRB ) (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, PC DO B, PRB ) (1)
Renato Casagrande (PSB)

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

(4)

VAGO

(3)

2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(1)

1. Fátima Cleide (PT)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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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, PC DO B, PRB )
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, PC DO B, PRB ) (6)
Flávio Arns (PT)

(22)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

1. João Pedro (PT)

(22)

(22)

(2,23,48)

José Nery (PSOL)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,30)

4. Marina Silva (PT)
(21)

(24,45)

5. Magno Malta (PR)

(24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(38,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(33)

2. Romero Jucá (PMDB)

(40,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(39)

4. Mão Santa (PMDB)

(10,12,34)

(36)

(35)
(37)

(42)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(41)

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

(3,32)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(27)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

VAGO

(8,46)

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

(29)
(25)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(26)

(9,13,31)

(16,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

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

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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, PC DO B, PRB ) (2)
Paulo Paim (PT)

1. Flávio Arns (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2.

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,5)

1.

Heráclito Fortes (DEM)

2.

Lúcia Vânia (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
5. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
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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, PC DO B, PRB )
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).
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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, PC DO B, PRB )
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
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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, PC DO B, PRB ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(40)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(44,74)

(41,69)

1. Flávio Arns (PT)

(38,67)

2. Marina Silva (PT)

(42)

3. Renato Casagrande (PSB)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(43,55,66)

5. Augusto Botelho (PT)

(45,73)

(46)
(22,39,54,70)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2. VAGO
(63)

(5,61)

(6,76)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,72,75)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(2)

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

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

(49)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(36,68)
(36)

(37)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,50)

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,48)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(58)

(23,27,56)

4. Kátia Abreu (DEM)

(53)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(34)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,33,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(35)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(50)

PDT
Patrícia Saboya

(31,60)

1. Cristovam Buarque

(20,32,59)

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

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE 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, PC DO B, PRB ) (2)
VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
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.

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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7.3) 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, PC DO B, PRB ) (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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Kátia Abreu (DEM)
Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Leomar Quintanilha (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

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

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

(25)

(25,32,57)

2. Paulo Paim (PT)

(25)

Fátima Cleide (PT)

(18)
(23,32,60)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PT)

(19)

4. Expedito Júnior (PR)

(21)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(22)

6. João Pedro (PT)

(16)

(17)
(20)

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB)

(54)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

1. Neuto De Conto (PMDB)

(49)

2. Lobão Filho (PMDB)

(53)

Valdir Raupp (PMDB)

(35,45)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,51)

(8,10,11,47)

4. Valter Pereira (PMDB)

(52,56)

(50)

5. Francisco Dornelles (PP)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(46)

6. VAGO

(3,6,44)

(48)

(43,55)

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

(30)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(33)

(37)

(27)

(7,28)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(34)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(29)

5. Demóstenes Torres (DEM)

(1,36)

Mário Couto (PSDB)

(41,61)

6. Cícero Lucena (PSDB)

(13)

João Tenório (PSDB)

(42,58)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(15,59)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(40)

Fernando Collor

(13,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(38)

(26)

(31)

(14)

(4)

1. Gim Argello

(38)

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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. 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.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. 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.
19. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, 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.
24. 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.
25. 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).
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 Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. 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.
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 Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
36. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
37. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. 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.
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
48. 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).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador 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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. 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).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
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 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).
58. 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).
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, 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).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).

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

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

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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9) 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, PC DO B, PRB ) (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, PC DO B, PRB ) (1)
Delcídio Amaral (PT)
João Pedro (PT)

(22)

1. Paulo Paim (PT)

(20)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(22)

(19,31,49)

(4,6,18)

3. Expedito Júnior (PR)

(21,54)

(17)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(23,52)

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

(2,11,36,44)

(34,48)
(37,43)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,42)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(40,46)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(47,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(38,45)

(35,39)

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

(27)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(25)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(26)

(8,10,33)

(13,53)

Mário Couto (PSDB)

(14)

Marisa Serrano (PSDB)

(12)

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

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(29)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(16)

6. João Tenório (PSDB)

(12)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,24)

(3,30)

(32)

(15)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(24,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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, PC DO B, PRB ) (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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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, PC DO B, PRB ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)

(20)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

2. Flávio Arns (PT)

(21)

(18)

(20)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(19,41,45)

4. João Ribeiro (PR)

(19,42)

(19,46)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(35)

(39)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(7,10,37)

(36)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(38,47)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2)

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

(29)

(3,31)

(6,12,24)
(27)

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

(30)

(16)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(25)

(23)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(26)

(17,28)

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

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
Patrícia Saboya

(13,33)

1. Cristovam Buarque

(32)

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

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

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (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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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (3)
Marcelo Crivella (PRB)
VAGO

(5)

VAGO

(1)

VAGO

(2,5)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(4)

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

Cícero Lucena (PSDB)

(5)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Mão Santa não mais pertencer à Comissão.
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

CARGO

Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CORREGEDOR

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
1.
2.
3.
4.

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

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

PTB
1.

PDT
1.

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

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

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos e Conselhos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

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

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 05/03/2009
Notas:
1. Indicada para ocupar a vaga destinada ao PT, conforme Of. 013/2009-GLDPT, lido na sessão do dia 03.03.2009.
2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Cavalcanti, conforme Of. nº 088/2009/GLPTB.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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 Mário Couto (PSDB-PA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
E DE CIDADANIA
CIDADANIA
Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF)
Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Severiano Alves (PDT-BA)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 20.04.2009)
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

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

(inciso

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

SUPLENTES

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

COMISSÕES DE TRABALHO

2

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

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

2

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

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Composição
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
Presidente: Senador Aloizio Mercadante (PT/SP)
Vice-Presidente: Deputado George Hilton² (PP-MG)
Vice-Presidente: Deputado Claudio Diaz² (PSDB – RS)
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
ROMEU TUMA (PTB/SP)
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS)
1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR)
PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)
1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)
1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
TITULARES
SUPLENTES
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10
7
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
DR. ROSINHA (PT/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
GEORGE HILTON (PP/MG)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS
5
CLAUDIO DIAZ (PSDB/RS)
1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
GERMANO BONOW (DEM/RS)
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)
PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)
1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)
1. DR. NECHAR (PV/SP)
(Atualizada em 12.03.2009)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

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

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

COMPOSIÇÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
LÍDER DA MAIORIA

SENADO FEDERAL
LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

MÁRIO COUTO
PSDB-PA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

SEVERIANO ALVES
PDT-BA

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 20.04.2009)
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PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Assinatura do DCD ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura do DCD ou DSF c/o porte
Valor do número avulso
Porte avulso

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

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

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

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

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

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

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

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Coleção
Ambiental
Coletânea de publicações, com
atualização periódica, sobre a
legislação que aborda a questão
ambiental.

Conheça nosso catálogo na Internet
www.senado.gov.br/catalogo

Para adquirir essa ou outra publicação:
1) Confirme a disponibilidade de estoque utilizando os nossos telefones, e-mail ou por via postal.
2) Efetue depósito na conta única do tesouro (enfatizamos a importância do código identificador).
Banco: Banco do Brasil S/A (001)
Agência: 4201-3
A crédito de: Conta Única do Tesouro Nacional / FUNSEEP
Conta-corrente: 170.500-8
Código Identificador (imprescindível): 02.00.55.00.00.12.08.15-9
Observação: não é possível a utilização de DOC ou TED na transferência de valores para a Conta
Única do Tesouro. É necessário que o depósito seja feito em uma agência do Banco do Brasil. Os
correntistas do Banco do Brasil que utilizam o internet banking podem acessar o menu “Transferências”, escolher a opção “para Conta Única do Tesouro”, informando seu CPF/CNPJ, o valor da
compra e, no campo “UG Gestão finalidade”, o código identificador acima citado.
3) Encaminhe-nos, por via postal, fax ou e-mail (digitalizado), o comprovante do depósito, a relação
do que está sendo adquirido, nome e endereço completo para remessa e informe um telefone para
contato.

EDIÇÃO DE HOJE: 868 PÁGINAS
(OS:12324/2009)

