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esta Casa ao Projeto de Lei da Câmara nº 141, de
2009 (nº 5.498/2009, na Câmara dos Deputados)....
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o Financiamento da Seguridade Social..................
Projeto de Lei do Senado nº 436, de 2009, de
autoria do Senador Wellington Salgado, que determina a obrigatoriedade do pagamento de indenização
aos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios
pelos titulares de direitos minerários. ......................
Projeto de Resolução nº 62, de 2009, que
altera o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, para
dispor sobre a comprovação de adimplência do ente
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Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
do Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2008........
2.2.6 – Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Esclarecimentos sobre seu apoio a Cesare Battisti. Solicitação de
transcrição na íntegra, do documento intitulado “Treze
perguntas ao ministro relator Cezar Peluso, equívocos
e imprecisões que podem levar um homem à prisão
perpétua”, da escritora francesa Fred Vargas...............
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
– Preocupação com a questão da saúde pública e
assistência médica no Brasil e no mundo. Defesa de
mudanças no modelo de gestão do Sistema Único
de Saúde-SUS. Cobrança da regulamentação da
Emenda Constitucional nº 29. ...............................
SENADORA MARISA SERRANO – Destaque
para a importância da agropecuária para o país.
Defesa de discussão aprofundada sobre a proposta
do governo federal de atualização dos índices de
produtividade que servem como parâmetro para
definir as propriedades que podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária. Defesa da
reformulação do Código Florestal...........................
SENADOR TIÃO VIANA – Registro de matéria do jornal O Estado de S. Paulo, de hoje,
intitulado “O STF e os remédios do SUS”, que diz
respeito à chamada dispensação de medicamentos. Defesa da aprovação do Projeto de Lei nº 219,
de 2007, de autoria de S. Exª, que desobriga o
SUS de fornecer medicamentos sem registro na
ANVISA. ............................................................
SENADOR JEFFERSON PRAIA - Voto de
aplauso à ação heróica de cidadãos, que no último final de semana arriscaram suas vidas para
salvar uma família de afogamento, em Londrina, no
Paraná. Registro de requerimento de informações
encaminhado ao Ministro da Justiça, sobre o fechamento de postos da Polícia Federal no Amazonas.
Manifestação sobre a precariedade de sobrevivência das comunidades indígenas situadas na região
noroeste da Amazônia. . ........................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Felicitações ao
Senador Mão Santa, pela sua filiação ao Partido Social
Cristão-PSC. Questionamento sobre Selo de reconhecimento dado ao Brasil pelas agências de rating. .......
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Manifestação sobre a elevação do teto salarial dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal, aprovado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Questionamento
sobre a falta de decisão pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do piso salarial dos professores. Registro
do aumento do número de analfabetos adultos no
Brasil. Defesa da discussão sobre a desigualdade
salarial e as conseqüências da não valorização dos
profissionais da educação no país. ...........................
SENADOR VALTER PEREIRA – Histórico sobre o processo de conscientização da população
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do Mato Grosso do Sul nas questões ambientais,
e compromisso de S.Exª em defesa do Pantanal e
demais riquezas do Estado. ..................................
2.2.7 – Fala da Presidência (Senador José
Sarney)
Anúncio da conclusão do trabalho de reformulação administrativa da Casa, encomendado à
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Anúncio da extinção de 511 cargos efetivos do quadro de pessoal
do Senado Federal, através de ato já aprovado pela
Mesa Diretora. .......................................................
2.2.8 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JOSÉ AGRIPINO – Saudação ao
Presidente José Sarney pelo início das medidas moralizadoras que estão sendo adotadas pela Casa. Anúncio
de que o Democratas vai obstruir as votações até que
sejam destinados recursos aos municípios...................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 Item 61 (Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do art. 222 do Regimento Interno)
Requerimento nº 1.276, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja apresentado voto de censura
e repúdio ao cerco militar à Embaixada do Brasil
em Tegucigalpa e à repressão do governo golpista contra as manifestações pacíficas dos partidários do governante legítimo de Honduras, Manuel
Zelaya. À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, para reexame, nos termos do
Requerimento nº 1.289, de 2009, de autoria do
Senador Heráclito Fortes.....................................
2.3.2 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discursos
SENADOR MÃO SANTA – Explicação de S.
Exª ao Estado do Piauí, a respeito da sua saída do
PMDB e seu ingresso no PSC. Leitura de carta de
despedida do PMDB...............................................
SENADOR EDUARDO AZEREDO – Apresentação de projeto de lei que inclui o nome de Pedro
Aleixo na Galeria dos Presidentes da República do
Brasil. Lembrança sobre a instalação da Comissão
do Senado que acompanhará o cinqüentenário de
Brasília. Preocupação com a situação das estradas
em Minas Gerais.....................................................
SENADOR OSVALDO SOBRINHO – Comentários a respeito de audiência pública realizada pela
Comissão de Assuntos Sociais sobre o seguro obrigatório dos veículos automotores (DPVAT). ..........
2.4.2 – Ofício do Embaixador do Peru
Nº 120, de 2009, de 21 do corrente, encaminhando cópia do texto da carta que o Presidente do
Peru dirigiu aos Ministros das Relações Exteriores
e de Defesa que participaram na Reunião da União
Sul-Americana de Nações......................................
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2.4.3 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 1.287, de 2009, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado...............
2.4.4 – Leitura de requerimentos
Nº 1.290, de 2009, de autoria do Senador Marcelo Crivella, solicitando autorização para desempenho
de missão parlamentar no período de 27 de setembro
a 3 de outubro de 2009. Aprovado............................
Nº 1.291, de 2009, de autoria do Senador Marconi Perillo, solicitando voto de aplauso à JBS-Friboi,
pela fusão com a Bertin e a compra da Pilgrim’s
Pride norte-americana. ..........................................
Nº 1.292, de 2009, de autoria do Senador
Arthur Virgílio, solicitando voto de pesar pelo falecimento, no dia 24 de setembro de 2009, da Sra.
Waldiza Martins Viana, pessoa simples mas muito
querida em Parintins, onde trabalhava...................
Nº 1.293, de 2009, de autoria do Senador
Marconi Perillo, solicitando voto de pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Cabral de Araújo...........
Nº 1.294, de 2009, de autoria do Senador
Marconi Perillo, solicitando voto de aplauso à Rede
Record, pela estréia do portal de notícias R7........
Nº 1.295, de 2009, de autoria do Senador
Marconi Perillo, solicitando voto de aplauso à Polícia Federal, pela operação Roubo/SA – Saque
Noturno...................................................................
Nº 1.296, de 2009, de autoria do Senador
Marconi Perillo, solicitando voto de aplauso ao colunista da Revista Veja, Diogo Mainardi, pelo artigo
“Petróleo... na África!”.............................................
2.4.5 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 437, de 2009, de
autoria do Senador Eduardo Azeredo, que inclui o
nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que
foram ungidos pela Nação brasileira para a Suprema Magistratura. . ..................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009,
de autoria do Senador Magno Malta, que obriga as
concessionárias de energia elétrica a instalarem,
sem ônus adicional, relógios de dupla tarifação para
produtores rurais. ..................................................
2.4.6 – Comunicação
Da Senadora Lúcia Vânia, solicitando o registro
de sua presença na sessão plenária de hoje, 24 de
setembro. (Ofício nº 237/2009, de 24 do corrente)....
2.4.7 – Pareceres
Nºs 1.585 e 1.586, de 2009, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n 132, de 2009 (nº 2.277/2009,
na Casa de origem), que acrescenta à Lei nº 9.868,
de 10 de novembro de 1999, o Capítulo II-A, que
estabelece a disciplina processual da ação direta
de inconstitucionalidade por omissão.....................
Nº 1.587, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em exame da Proposta de
Emenda à Constituição nº 94, de 2003, tendo como
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primeiro signatário o Senador Demóstenes Torres, que
altera o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal
e acrescenta parágrafo ao artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para garantir o
ensino fundamental em período integral e dá outras
providências (nos termos do ofício S/Nº de 2009, do
Senador Eduardo Azeredo, Relator da matéria)........
Nº 1.588, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº
329, de 2006, de autoria do Senador Arthur Virgílio,
que requer ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras - COAF que abra procedimento administrativo para identificação da ocorrência do crime
de lavagem de dinheiro, envolvendo depósito em
dinheiro do Sr. Paulo Okamotto para o Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva...................
Nºs 1.589 e 1.590, de 2009, das Comissões
de Serviços de Infra-Estrutura; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2009, de iniciativa da Comissão de
Assuntos Econômicos, que altera a Lei nº 11.182,
de 27 de setembro de 2005, que cria a Agência
Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras
providências, para revogar a exigência de que 20%
dos militares em exercício na Agência retornem ao
Comando da Aeronáutica a cada ano....................
Nº 1.591, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Ofício nº S/16, de 2007 (nº
73/2007, na origem, do Prefeito de Goiânia), que
solicita a prorrogação do prazo fixado pela Resolução do Senado Federal nº 40, de 2006 (permite que
a verificação da adimplência dos Estados, Distrito
Federal e Municípios seja feita pelo CNPJ do órgão
ou entidade tomador da operação de crédito)..........
Nº 1.592, de 2009, da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 566,
de 2007, de autoria do Senador Neuto de Conto,
que altera dispositivos do Decreto-lei nº 9.295, de
27 de maio de 1946, para regular a cobrança de
anuidades pelo Conselho Federal de Contabilidade. (Em audiência, nos termos do Requerimento nº
740, de 2009).........................................................
Nº 1.593, de 2009, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o 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. (Em audiência, nos
termos do Requerimento nº 636, de 2009)............
Nº 1.594, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Consulta nº 2,
de 2008, acerca das ausências de Senadores nos
períodos que antecedem eleições..........................
Nºs 1.595 e 1.596, de 2009, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Educação,
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Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 76, de 2005 (nº 4.628/2001, na Casa de origem,
do Deputado Inácio Arruda e outros Senhores Deputados), que dispõe sobre o Programa Especial de
Treinamento - PET e dá outras providências............
Nº 1.597, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento
nº 1.238, de 2006, de autoria do Senador Demóstenes Torres e outros Senhores Senadores, que
requerem voto de censura ao Ministro da Defesa,
Waldir Pires, pela falta de comando na atual crise
no tráfego aéreo brasileiro......................................
Nº 1.598, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 96, de
2007, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, que altera
o art. 11 da Resolução do Senado Federal n° 43, de
2001, para permitir aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios a emissão de títulos da dívida pública,
seja no mercado interno ou externo, para amortizar
ou quitar dívidas renegociadas com a União..............
Nº 1.599, de 2009, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 726, de 2007, de autoria do Senador Romero
Jucá, que altera o nome do Aeroporto Internacional
de Boa Vista, no Estado de Roraima........................
Nº 1.600, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 159, de 2009 (nº 3.957/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a criação de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, destinados ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.......................
Nº 1.601, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
55, de 2003 (nº 4.964/2001, na Casa de origem,
do Deputado Germano Rigotto), que altera a Lei
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que institui a
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
de Natureza Financeira - CPMF..............................
Nº 1.602, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
95, de 2006 – Complementar, de autoria do Senador
Pedro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da
Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001,
para excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas
que menciona e acrescenta parágrafo ao artigo 5º da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.........................
Nº 1.603, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 23,
de 2007, de iniciativa da Comissão Mista do Salário
Mínimo, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios
mantidos pelo regime geral de previdência social e
o índice de correção previdenciária (Em audiência,
nos termos do Requerimento nº 109, de 2004)........
Nº 1.604, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
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444, de 2008 – Complementar, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, para proibir o contingenciamento orçamentário na área social em benefício
do pagamento de juros e serviços da dívida..........
Nº 1.605, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 70, de
2008, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que suspende por tempo determinado o pagamento de dívidas
contraídas com a União pelo Estado do Rio de Janeiro
e pelos municípios atingidos pelas enchentes..............
Nº 1.606, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 2, de
2009, de autoria do Senador Raimundo Colombo, que
altera a Resolução nº 43, de 2001, e dá outras providências (garantir a aplicação correta e legalmente justa
para o cálculo do endividamento dos municípios).....
Nº 1.607, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
143, de 2003, de autoria do Senador Paulo Paim,
que altera dispositivo da Lei nº 9782, de 26 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, e dá outras providências........
Nº 1.608, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 311, de 2003, de autoria do Senador Paulo
Paim, que altera a redação dos arts. 65, inciso I, 115
e 220 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal). (adéqua esses dispositivos
ao texto do novo Código Civil que em seu artigo 5º,
consagra a cessação da menoridade civil aos dezoito
anos, e não mais aos vinte e um anos)......................
Nº 1.609, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
34, de 2007, de autoria do Senador Osmar Dias,
que estabelece condições diferenciadas de empréstimos para pequenas e microempresas e dá outras
providências............................................................
Nº 1.610, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2007, de autoria do Senador Alvaro Dias,
que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 70, de 21 de
novembro de 1966, que “autoriza o funcionamento de
associações de poupança e empréstimo, institui a cédula hipotecária e dá outras providências”, para o fim
de extinguir a figura do leilão extrajudicial de imóveis
pertencentes a mutuários inadimplentes....................
Nº 1.611, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
244, de 2007, de autoria do Senador Jefferson Péres, que dispõe sobre alterações de alíquotas do
Imposto de Importação...........................................
Nºs 1.612 e 1.613, de 2009, das Comissões
de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 310,
de 2007, de autoria do Senador, Neuto de Conto,
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que cria o Fundo Nacional de Apoio a Bibliotecas
(FUNAB).................................................................
Nº 1.614, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 61, de 2008, de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art. 1.122
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e o inciso III do § 2º do
art. 40 da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do Divórcio), e revoga os §§ 2º e 3º
da mesma Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do Divórcio) e a Lei nº 968, de 10 de
dezembro de 1949, a fim de suprimir, nas separações judiciais, a necessidade da audiência de
ratificação........................................................
Nº 1.615, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
87, de 2008, de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que dá nova redação ao § 5º do art. 96
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para
limitar o percentual máximo de comprometimento
da receita corrente líquida municipal com o pagamento de obrigações previdenciárias.....................
Nº 1.616, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
328, de 2008, de autoria do Senador Romeu Tuma,
que altera a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, que institui o Sistema Integrado de Imposto
e Contribuições de Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte – SIMPLES...............................
Nº 1.617, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 365, de 2008, de autoria do Senador Expedito
Júnior, que altera o caput do art. 17 do Decreto-Lei
nº 204, de 27 de fevereiro de 1967, para ampliar
o prazo de prescrição dos prêmios de loteria para
dois anos................................................................
Nº 1.618, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 490, de 2008, de autoria do Senador Marcelo
Crivella, que determina extraordinariamente que
seja realizado concurso especial da mega-sena e
dá outras providências. (Destinado às vítimas das
enchentes nos Estados de Minas Gerais e do Rio
de Janeiro)..............................................................
Nº 1.619, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 10, de 2009, de autoria da Senadora
Kátia Abreu, que denomina “Ferrovia Dorival Roriz
Guedes Coelho” o trecho da Ferrovia Norte-Sul situado no Estado do Tocantins.................................
Nº 1.620, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 50, de 2009, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que denomina Viaduto Henrique
Santillo o viaduto localizado no entrocamento da
BR-060 com a BR-153, no Município de Anápolis,
Estado de Goiás.....................................................
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Nº 1.621, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 61, de 2009, de autoria do Senador
Expedito Júnior, que altera o art. 1.700; da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para
distinguir o débito do espólio do encargo pessoal
de prestar alimentos...............................................
2.4.8 – Comunicações
Do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos comunicando a rejeição dos Projetos
de Lei do Senado nºs 143, de 2003, e 34, 110, 244,
de 2007, 87, 328, 365 e 490, de 2008. (Ofícios nºs
329 a 336/2009, de 15 do corrente).....................
Do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2007. (Ofício nº
328/2009, de 15 do corrente)...............................
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania comunicando a aprovação com
a Emenda nº 1-CCJ, do Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2008. (Ofício nº 278/2009, de 16 do
corrente).............................................................
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania comunicando a rejeição do
Projeto de Lei do Senado nº 311, de 2003 (Ofício
nº 281/2009, de 16 do corrente)...........................
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2009 e do Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 2009. (Ofícios
nºs 283 e 285/2009, de 16 do corrente)...............
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania comunicando a ratificação da
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 132, de
2009. (Ofício nº 286/2009, de 16 do corrente).....
Do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte comunicando a aprovação dos Projetos
de Lei do Senado nºs 10 e 50, de 2009. (Ofícios nºs
162 e 163/2009, de 15 do corrente)..........................
2.4.9 – Comunicações da Presidência
Arquivamento definitivo do Projeto de Lei do
Senado nº 186, de 2009, e do Requerimento nº 329,
de 2006, cujos pareceres foram lidos anteriormente....
Arquivamento definitivo do Ofício nº S/16, de
2007, cujo parecer foi lido anteriormente...............
Inclusão em Ordem do Dia oportunamente, a
fim de serem declaradas prejudicados, dos Projeto
de Lei da Câmara nº 76, de 2005, do Requerimento
nº 1.238, de 2006, do Projeto de Resolução nº 96, de
2007 e do Projeto de Lei do Senado nº 726, de 2007,
cujos pareceres foram lidos anteriormente.................
Abertura de prazo de dois dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto de Lei da
Câmara nº 55, de 2003, os Projetos de Lei do
Senado nºs 95, de 2006-Complementar; 23, de
2007; 444, de 2008-Complementar, e os Projetos
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de Resolução nºs 70, de 2008 e 2, de 2009, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, continuem
sua tramitação......................................................
Abertura de prazo de cinco de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei
da Câmara nº 132, de 2009, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. ........
Abertura de prazo de cinco de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei
da Câmara nº 159, de 2009, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário. ........
Abertura de prazo de cinco de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetos de Lei
do Senado nºs 143 e 311, de 2003; 34, 110, 244 e
310, de 2007; 61, 87, 328, 365 e 490, de 2008; 10,
50 e 61, de 2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário..............
2.4.10 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da matéria intitulada “O Bote do Leão Sindical”, publicada na
revista Veja, edição de 02 de setembro corrente. . ......
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO - Registro da
matéria intitulada “Imparcialidade de desembargador é questionada”, publicada no jornal O Globo,
edição de 02 de agosto último................................
SENADOR SÉRGIO GUERRA - Registro da
matéria intitulada “Escândalos desgastaram mais o
partido que o presidente”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 22 de agosto último......
SENADOR MÁRIO COUTO – Registro da matéria intitulada “Se soubesse que fariam o que fizeram, teria ficado calado”, publicada no jornal Folha
de S. Paulo, edição de 08 de junho último...............
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro da
matéria intitulada “Petrobrás pagou R$ 161 mil para
contestar TCU”, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 02 de setembro corrente........
SENADOR MARCONI PERILLO – Considerações sobre a democracia contemporânea, que se
funda nos direitos e garantias individuais, a alternância no poder e, em particular, a liberdade de imprensa, como forma de permitir ao povo a avaliação
permanente de aplicação das ideologias políticas
e partidárias à gerência do Estado. .......................
2.5 – ENCERRAMENTO
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Nºs 332 e 338, de 2009................................
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 24.09.2009
SENADO FEDERAL
5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
6 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
8 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação
CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
9 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
CONGRESSO NACIONAL
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Ata da 164ª Sessão Especial,
em 24 de Setembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko, e dos
Srs. Mão Santa e Neuto de Conto.
(Inicia-se a Sessão às 10 Horas e 27 Minutos e Encerra-se às 14 Horas e 4 Minutos)
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar o Dia Mundial do Turismo, nos termos do Requerimento nº 1.061, de 2009, de iniciativa do ilustre
Senador Leomar Quintanilha e outros Srs. Senadores
e outras Srªs Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Tenho a satisfação e a honra de convidar para
compor a Mesa o Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o Exmº Sr. Senador
Neuto de Conto; o Vice-Presidente da Comissão de
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, o Exmº
Sr. Deputado Federal Marcelo Teixeira.
Eu gostaria de informar que estamos aguardando
a chegada do Exmº Sr. Ministro de Estado do Turismo,
Dr. Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho.
Tenho a satisfação de convidar para compor a
Mesa o Exmº Sr. Senador Leomar Quintanilha, Secretário de Estado da Educação do Tocantins, primeiro
signatário da presente sessão.
Cumprimentamos o Exmº Sr. Deputado Federal
Wilson Piccler, os Exmºs Srs. Embaixadores e membros
do Corpo Diplomático, o Vice-Presidente do Conselho
de Turismo da Confederação Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo, Sr. Eraldo Alves da Cruz.
Convido para a Mesa o Presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, a Presidente Srª Nilde Clara de Souza Brun.
E também registro da presença do representante da Associação de Empresas Marítimas, o Sr. Flávio
Peruzzi.
Em virtude de uma grande iniciativa do Senador
Leomar Quintanilha, representante do Estado do Tocantins, o Senado Federal comemora o dia Mundial
do Turismo. O principal objetivo desta data – 27 de
setembro – é promover a conscientização de toda a
comunidade internacional sobre a importância do turismo, especialmente em seus aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos.

O estabelecimento do 27 de setembro como Dia
Mundial do Turismo remonta ao ano de 1970 e tem o
objetivo de homenagear a data de criação da Organização Mundial do Turismo – a OMT –, entidade vinculada
à ONU e que congrega 144 países nas discussões a
respeito das políticas e questões relativas ao desenvolvimento do turismo no mundo.
Este ano, as questões alusivas ao Dia Mundial
do Turismo revestem-se de um significado especial,
pois os debates, por sugestão da OMT, devem orbitar
o tema “Mudanças Climáticas: o Turismo em busca da
Ecoeficiência”.
Neste início do século XXI, em que as discussões
sobre as mudanças climáticas ganham – muito mais do
que simples realce – importância vital para a própria
sobrevivência da espécie humana na face da Terra, a
Organização Mundial do Turismo conclama todos os
seus membros a discutir os impactos da atividade turística no meio ambiente.
Aqui no Brasil, o turismo é uma indústria de extrema importância, especialmente para as regiões
menos favorecidas do País. De norte a sul, de leste a
oeste, possuímos belezas naturais inigualáveis, bem
como exemplares únicos de arquitetura, culinária e
manifestações culturais.
Segundo a Embratur, o turismo movimenta mais
de 20 bilhões de dólares por ano no Brasil, 85% dos
quais se referem ao turismo interno. Tais números mostram o acerto das autoridades brasileiras ao investir em
campanhas promocionais do turismo interno quando a
crise econômica mundial mostrou a sua face deletéria
no turismo internacional.
Ao passo que, em 2008, o número de turistas
estrangeiros que visitaram o Brasil subiu 16,8% em
relação a 2007, dados da Infraero relativos a julho
deste ano apontam redução de mais de 11% do número de passageiros que desembarcaram no Brasil
provenientes do exterior em relação ao mesmo mês
do ano de 2008.
Sem dúvida, é uma realidade preocupante para
a nossa indústria do turismo, especialmente para as
regiões mais visitadas por estrangeiros, como o Rio
de Janeiro, a Amazônia e as praias do Nordeste. Cresce, pois, ainda mais a importância dos investimentos
governamentais no incremento do turismo doméstico,

47100

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

especialmente em campanhas publicitárias e na ampliação do crédito voltado às viagens.
O arrefecimento da crise que, felizmente, já começamos a presenciar traz para o Brasil, ao mesmo
tempo, uma oportunidade e um desafio. Oportunidade,
pois o fluxo de turistas deve voltar a crescer; desafio, à
medida que carecemos de uma infraestrutura turística
devidamente preparada para bem receber o exigente
turista estrangeiro.
É preciso, pois, investir na melhoria dos transportes, da rede hoteleira e da capacitação dos profissionais do turismo, pois só assim o nosso País ocupará
o lugar de destaque que merece na indústria mundial
do turismo. Não custa lembrar que nossa participação
atual ainda está muito longe, muito aquém do que, por
justiça, deveria ser.
É hora de arregaçar as mangas. E o Senado
Federal deseja ter um papel de protagonista nesse
processo!
Nesta sessão solene em comemoração ao Dia
Mundial do Turismo, queremos fazer nossas as palavras do Doutor Nelson de Abreu Pinto, Presidente da
Confederação Nacional do Turismo, e dizer que, com a
homologação do registro dessa nobre instituição em 28
de janeiro de 2009 pelo Ministério do Trabalho, “finalmente, o turismo brasileiro conquista a independência
e começa a comandar o próprio destino”.
De fato, a concessão do registro sindical à CNTur
abre um novo cenário de perspectivas e oportunidades para todos os segmentos que compõem a cadeia
econômica do turismo brasileiro.
Pela dimensão da CNTur, acreditamos que essa
entidade terá condições e ouvir e converter em ações
as ideias e propostas que têm sido discutidas no âmbito das Comissões da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, do Fórum Nacional dos Secretários e
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Dirigentes Estaduais de Turismo, da Frente Parlamentar
do Turismo, do Ministério do Turismo e de tantos outros eventos dedicados ao debate permanente dessa
promissora área de negócios.
Os empreendedores do turismo poderão agora
envidar esforços conjuntos para extrair todo o potencial turístico deste Brasil lindo, desta terra abençoada
com 550 milhões de hectares de área verde e 8 mil
quilômetros de costa com praias paradisíacas.
Ressaltamos que a indústria limpa do turismo
tem o potencial de revolucionar a economia do Brasil e
aproveitar uma gigantesca oferta de mão de obra local,
ávida por oportunidades de treinamento e ingresso no
mercado do trabalho.
Por meio da indústria do turismo, temos possibilidade de fazer uma verdadeira revolução social no
País, de caráter inclusivo e permanente.
Temos, portanto, muito a comemorar neste Dia
Mundial do Turismo com a homologação do registro
da CNTur, uma entidade que somará esforços neste
nobre setor com potencial extremo de geração de emprego e renda.
Parabéns ao Senador Quintanilha pela iniciativa
desta sessão! Parabéns a todos os profissionais do turismo brasileiro, que, com seu esforço e competência,
farão deste País uma meca do turismo mundial!
Muito obrigado! (Palmas.)
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR MARCONI PERILLO.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB –
GO) – Convido para presidir esta sessão o Presidente
da Comissão de Desenvolvimento e Turismo do Senado, um dos autores do requerimento, que falará logo o
pronunciamento da Senadora Lúcia Vânia.
Então, convido a Senadora Lúcia Vânia para fazer uso da palavra e o Senador Neuto de Conto para
presidir esta sessão.
Muito obrigado a todos.
O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Neuto de Conto.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Cumprimento o Presidente em exercício, o Exmo Sr. Presidente
da Comissão de Desenvolvimento e Turismo, Senador
Neuto de Conto; cumprimento o Exmo Sr. Senador Leomar Quintanilha, Secretário de Educação do Estado
de Tocantins, primeiro signatário da presente sessão;
cumprimento o Vice-Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, Exmo
Sr. Deputado Federal Marcelo Teixeira; cumprimento
a Presidente do Fórum Nacional dos Secretários e
Dirigentes Estaduais de Turismo, Srª Nilde Clara de
Souza Brun; cumprimento os senhores convidados;
cumprimento o Exmo Sr. Deputado Federal Wilson Piccler; cumprimento os Exmos Embaixadores e membros
do corpo diplomático; cumprimento o Vice-Presidente
do Conselho de Turismo da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Sr. Eraldo Alves
da Cruz; cumprimento o representante da Associação
de Empresas Marítimas, Sr. Flávio Peruzzi; cumprimento o Diretor Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Sr. Moacyr
Roberto Tesch Auersvald; cumprimento o Diretor de
Relações Parlamentares da Associação Brasileira de
Agências de Viagens Nacional – Abav –, Sr. João Quirino Júnior; cumprimento todos os senhores convidados
e Srs. Parlamentares presentes; Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores e convidados, a Organização Mundial
do Turismo (OMT), com sensibilidade e alinhando-se
com os objetivos de desenvolvimento do milênio, colocou como seu tema para 2009 “Mudanças climáticas:
o Turismo em Busca da Ecoeficiência”.
Criado pela OMT, em 27 de setembro de 1979,
o Dia Mundial do Turismo é lembrado com campanhas voltadas para o setor. Não é a primeira vez que
o tema ambiental é contemplado. Há dois anos o tema
foi “Aquecimento Global”.
Aqui no Congresso Nacional, as Comissões de
Turismo e Desporto, da Câmara, e Desenvolvimento
Regional e Turismo, do Senado, juntamente com a CNC
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celebram a data desde o último dia 21, na 3ª Semana
do Turismo no Congresso Nacional, com o tema “Turismo: celebrando a diversidade”.
O objetivo do Dia Mundial do Turismo é gerar
conhecimento sobre a importância do turismo e seu
valores sociais, culturais, econômicos e políticos, cuidando ainda dos impactos causados pela atividade,
além de se observar a importância na resolução dos
problemas relacionados com a igualdade social.
Sem dúvida, num momento de alta consciência
ecológica em todo o planeta, um dos desafios do setor
de turismo é reduzir o impacto ambiental de suas atividades por meio de ações como controle do consumo de
energia, melhoria da eficiência energética e aumento
da utilização de fontes renováveis de energia.
Relatório da Organização Mundial de Turismo
informa que os subsetores turísticos de transporte,
alojamento e atividades turísticas representaram 4,9%
das emissões mundiais de gases de efeito estufa em
2005.
O documento lembra, no entanto, que já existem
práticas de gestão ambiental adotadas por empresas
de turismo para reduzir esse impacto.
No Brasil, o Secretário Nacional de Políticas do
Ministério do Turismo, Airton Nogueira, disse que o
desenvolvimento sustentável é uma premissa para
a atividade turística no País, especialmente porque
existem no Brasil biomas de interesse mundial, como
a Amazônia.
Embora não se discuta a melhora que o Brasil
experimenta em relação à sua participação na indústria
mundial do turismo, é forçoso reconhecer que essa presença é ainda pouco expressiva – bem aquém de seu
imenso potencial e de suas amplas necessidades.
Sabemos que os Estados Unidos e os principais
países europeus têm no turismo uma de suas principais fontes de receita e divisa, muito apropriadamente
chamado de “indústria sem chaminés”. Além de não
poluente, gera ganhos não apenas econômicos, mas
políticos, sociais e culturais. Tem sido, na história da
humanidade, um antídoto contra as guerras e hostilidades entre nações: quanto mais turismo, menos
conflitos.
Por esse motivo, a Organização Internacional do
Trabalho o aponta como uma das principais atividades
econômicas do Planeta e prevê que, em 2020, o número de turistas no mundo chegará a algo em torno
de 1,6 bilhão, o que representa quase o triplo do que
hoje se registra.
Há, ainda, muito por fazer, sobretudo porque é
preciso aproveitar uma tendência mundial que nos é
amplamente favorável e que vem se consolidando: a
desconcentração dos roteiros turísticos.
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Em 1950, 97% dos turistas concentravam-se em
torno de 15 países. Hoje, esses mesmos 15 países
atraem apenas 58% do fluxo turístico mundial.
Essa diversificação de interesses, que ampliou a
rota turística, pode ser atribuída à conta da globalização,
que deu visibilidade a países periféricos e colocou a
questão ambiental no centro dos debates mundiais.
Hoje, o turismo representa para os países em desenvolvimento algo em torno de 10% de suas receitas.
É pouco, se comparado com as receitas turísticas dos
países desenvolvidos, que alcançam índices algumas
vezes superiores a 40% – casos da Espanha e França,
para citar apenas dois.
Mesmo assim, a OMT informa que esse setor é
hoje elemento gerador das maiores divisas e do ingresso de investimentos estrangeiros diretos nos países mais pobres do mundo. Em alguns desses países
o turismo cresce dez vezes mais rapidamente do que
nos mercados industrializados.
Números oficias dão contra de que nos últimos
dez anos a receita cambial do turismo em nosso País
– o turismo de fora para dentro – experimentou grande salto: estava na casa dos US$800 bilhões e subiu
para US$4,32 bilhões.
Nosso crescimento nesse período foi de 150%,
enquanto o índice médio mundial foi de 56%. Mas,
confrontado com a evasão turística – isto é, o fluxo de
brasileiros em turismo externo –, nosso saldo é ainda
negativo em US$1,45 bilhão.
Como Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado no biênio 2007/2008,
trabalhei incansavelmente pelo turismo, numa efetiva
parceria com a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da Câmara, com a Confederação Nacional do Comércio, com o Ministério do Turismo e com a
Frente Parlamentar de Turismo.
O encaminhamento final e a sanção presidencial
à Lei Geral do Turismo, que aconteceram de forma negociada entre as entidades representativas do setor, o
Poder Executivo e o Legislativo, foram um marco que
todos podemos avaliar. Embora a lei não tenha sido
aquela dos sonhos do setor, foi o primeiro passo para
uma regulamentação efetiva do setor.
A partir de agora, o setor tem um marco regulatório, o que é o mais importante, e a partir dele faremos os aperfeiçoamentos necessários, aliás, já estão
sendo feitos.
Caberá a cada setor buscar no Congresso os
canais para o encaminhamento de suas demandas,
que serão discutidas e confrontadas com outras posições contraditórias.
Com os parceiros acima citados realizamos o IX
e o X Cebratur – Congresso Brasileiro da Atividade
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Turística. O IX Cebratur tratou do tema “O Turismo e
a Crise dos Transportes no Brasil” e o X Cebratur tratou, com muita propriedade, das questões relativas
à realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil
em 2014. Esse tema, que considero da maior importância, vai afetar de forma significativa o turismo em
nosso País.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, e os demais parceiros, apoiaram o
Ministério do Turismo no lançamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur, que
possibilitou a assinatura de memorando com o BID, no
valor de US$ 1 bilhão, para atendimento de Estados e
Municípios com mais de um milhão de habitantes.
Criamos juntos e fizemos acontecer a Semana
Nacional do Turismo no Congresso Nacional, que neste
ano está na sua terceira edição. Tivemos a intenção de
propiciar um encontro anual entre os grandes agentes
privados do turismo, o setor governamental e os Parlamentares, em momentos de reflexão proveitosos para
todos os envolvidos.
Tive a oportunidade de falar ao trade turístico
brasileiro no Fórum Pan Rotas, em São Paulo, hoje
um dos mais importantes espaços para o debate dos
assuntos relacionados ao turismo em nosso País.
Participamos de diversas reuniões do Fórum de
Secretários de Turismo do Brasil, no qual buscamos
forças para a luta por uma maior inserção do turismo
no Orçamento da União.
Especificamente no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, realizamos inúmeras audiências públicas e, acima de tudo,
uma teleconferência que levantou o tema da Prevenção da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo.
Um momento extremamente marcante foi a homenagem que prestamos às mulheres brasileiras engajadas em atividades turísticas. Por fim, com apoio
dos Senadores, lançamos o Caderno Demandas de
Infraestrutura e Qualificação no Turismo por Unidade
de Federação.
Sr. Presidente, a continuidade do crescimento
econômico brasileiro, com o aumento da renda das
pessoas, a estabilidade econômica e a ascensão de
um grande e novo contingente de pessoas à classe
média faz-nos vislumbrar um futuro maior para o turismo nacional.
Mas, efetivamente, não adianta um futuro maior
no turismo se não estabelecermos marcos regulatórios e um processo educativo que impeça que o crescimento do turismo o torne predador da nossa rica e
bela biodiversidade.
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Eu quero aqui dizer que foi um momento muito
importante para nós os primeiros relacionamentos com
o setor privado do turismo e o Congresso Nacional. Nós
não tínhamos uma comissão específica de turismo no
Senado da República. Não existe no Senado uma cultura voltada estritamente para o turismo. Essa cultura
estamos construindo paulatinamente.
Demos o primeiro passo, o Senador Quintanilha
continuou com a eficiência à Presidência dessa comissão e hoje temos o orgulho de contar com Neuto do
Conto, que é um Parlamentar experiente e que hoje
dirige a nossa comissão. Tenho certeza de que, sob a
sua Presidência, como o foi sob a Presidência de Leomar Quintanilha, poderemos continuar a avançar e
fazer do Senado da República o centro de debate do
turismo no Brasil. Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB –
SC) – Concedo a palavra à Senadora Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o
Senador Neuto de Conto, que é o nosso Presidente e
nos dirige aqui em relação ao turismo; cumprimentar
com um carinho especialíssimo o Senador Leomar
Quintanilha, que fez a proposta desta sessão, que nos
deixou e preside, com muito orgulho, tenho certeza,
para todos os tocantinenses, a Secretaria de Educação daquele Estado. Tenho certeza de que ele será
um excelente Secretário de Educação. Mas a gente
não deixa de querer tê-lo aqui daqui a um ano e meio.
Ouviu, Senador Quintanilha?
Quero cumprimentar o Marcelo Teixeira, meu
querido amigo, Deputado Federal – a turma do turismo
aqui sempre se une e fico muito feliz em ter o Marcelo
aqui. E mais feliz estou porque a Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais
de Turismo, a Srª Nilde Brum, é do meu Estado e é
Presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso
do Sul. Seja bem-vinda, Nilde.
Senhores e senhoras, primeiro eu queria ressaltar uma questão que penso importante. Tenho certeza
de que todos os que aqui falaram sabem melhor do
que eu que o turismo está crescendo muito no mundo, mas principalmente no Brasil, pois conjuga lazer,
entretenimento, cultura, ambientalismo, gastronomia,
proximidade e intercâmbio entre os povos, além, é claro, de gerar renda e emprego. Portanto, não há como
não ficarmos felizes ao falarmos sobre o turismo. Isso
é uma observação que fazemos alegres porque é tudo
de bom.
Quando acontece algo de ruim, como a Senadora
Lúcia Vânia acabou de dizer, da prostituição infantil, é
algo que temos que atacar mesmo, com força, para
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extirpar aquilo que pode conspurcar a caminhada do turismo no nosso País. Essa tem que ser a nossa fala.
Além disso, quero trazer alguns dados que considero importantes. Falamos muito que o turismo gera
economia e uma economia saudável e positiva para o
País. São dados da Organização Mundial do Turismo e
do Banco Central sobre a receita cambial gerada pelo
turismo em nosso País.
Em 2002, foi de US$ 2 bilhões; em 2003, já foi
US$ 2,5 bilhões; em 2004, saltamos para US$ 3,2 bilhões; em 2005, para US$ 3,9 bilhões. E nos últimos
anos, só com exceção de 2008, em que tivemos uma
queda, estamos subindo. E a previsão é que cheguemos em 2018 com US$ 140 bilhões de arrecadação
nossa com o turismo, receita cambial brasileira.
Então, temos que ficar mais felizes ainda por
sabermos que estamos gerando riqueza para o nosso País.
E aí quero falar um pouquinho, Nilde, sobre o
nosso Estado, o Mato Grosso do Sul. O fluxo turístico
de 2008 movimentou 10 milhões de passageiros, quatro vezes mais do que os habitantes de Mato Grosso
do Sul. Quer dizer, quatro vezes mais que os nossos
habitantes natos, naturais de lá, foram oriundos do
turismo, Nilde.
É bom dizer também que, em geral, os turistas
ficam no Estado três dias, mas geram uma economia
de, no mínimo, R$360 milhões anuais. Certo, Nilde?
Então, pode-se ver o quanto o setor é importante para
um Estado como Mato Grosso do Sul, um Estado pequeno, de população pequena, mas de grandes reservas naturais e de história, facilitando muito a atração
do turista nacional e internacional.
O IBGE tem um dado que acho interessante: o
desenvolvimento turístico de uma região, qualquer
região, gera impacto em 52 itens da economia local.
Então, não se trata apenas de pensar no turismo em
si, mas é importante que nos lembremos da infra-estrutura, de todos os ativos da sociedade e da comunidade que são impactados com a chegada do turista à
cidade ou à região.
Gera emprego? Claro que gera. Estamos com o
representante dos trabalhadores no turismo. Gerar emprego é o que mais nós queremos. É um emprego que
nós queremos cada vez mais qualificado, mas também
gera emprego para aqueles que mais precisam, aqueles
que não têm a qualificação necessária – aquele que
trabalha como camareiro, como recepcionista, enfim,
que não tem um emprego altamente qualificado, mas
que está tendo uma oportunidade.
Num País de grandes diversidades regionais,
como é o caso do Brasil, de dificuldades que temos na
educação brasileira, essa é uma questão que precisa
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abarcar, cada vez mais, todos aqueles que acreditam
em desenvolvimento, porque vai dar à sociedade brasileira condições de emprego.
Quanto à profissionalização, é claro que queremos
a profissionalização do profissional de turismo. Precisamos ter um Ensino Médio voltado para o turismo. Com
relação a essas escolas técnicas que o Governo está
criando, costumo dizer que não é só criar o prédio, mas
fazer com que elas funcionem a favor do desenvolvimento brasileiro. Eu acho que essa tem que ser uma
luta de todos aqueles que trabalham no turismo: fazer,
Nilde, com que as novas escolas técnicas... Qual é o
currículo delas para o turismo? Por exemplo, a escola
técnica de Mato Grosso do Sul está voltada para o turismo? Está qualificada para isso? Isso é importante
que a gente garanta, para que os estudantes saiam
com Ensino Médio suficiente. Não é só o profissional
que sai das universidades; nós precisamos de um ensino técnico de segundo grau para qualificar melhor
os nossos profissionais.
Além disso, eu queria colocar aqui, porque acho
importante também, que na diversidade cultural que
nós temos, diante de todo o quadro brasileiro, a gente
vai falar assim: “Puxa, mas nós estamos melhorando
muitíssimo o turismo”. Sabe quanto nós impactamos
no mundo? O Brasil representa apenas 1% no ranking
do PIB do turismo mundial, o que é muito pouco ainda
para esta imensidão de país. E fala-se assim: “É só uma
imensidão de país?” Não, grandes reservas naturais,
belíssimas reservas naturais, uma cultura diversificada,
nós fazemos fronteira com diversos países, temos rota
aérea com todos os países do mundo, temos uma facilidade enorme de receber o turista, e bem recebê-lo,
porque o Brasil tem um povo afável, o brasileiro é um
povo afável e, mesmo assim, nós ainda representamos
muito pouco para o mundo em termos de turismo.
Tenho que confessar uma coisa para vocês: eu
sou uma Parlamentar de oposição ao Governo Federal, mas tenho que reconhecer que a criação do Ministério do Turismo, em 2003, foi muito importante, foi
um marco importantíssimo para o turismo brasileiro.
(Palmas.)
E dizer que, ainda que a reorientação ainda seja
insuficiente em alguns aspectos – e é mesmo, porque
não há condições de ser perfeita –, apesar do bom
trabalho desenvolvido por todos os titulares que passaram pela pasta, e aí não faço distinção, nós ainda
precisamos muito mais. Sabem por quê? Porque não
há como se criar e transformar políticas públicas se
não tiver orçamento. Se não tiver dinheiro, não vai. Se
o orçamento do turismo é pequeno do jeito que é, para
o que nós gostaríamos que fosse, para a grandeza do
País que é, para as belezas naturais que nós temos,
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nós temos que brigar, Nilde, para que a gente tenha
um orçamento mais equitativo.
É só você olhar onde é que se corta nos orçamentos do País. Corta-se no turismo, corta-se na cultura,
corta-se no lazer, porque isso não é tão importante
porque o povo não vai gritar. Então, nós temos que
gritar. Temos que nos unir, todos, para gritar, Senador
Leomar – que vai ser nosso eterno Senador –, para que
o turismo tenha aqui um orçamento mais condizente.
Eu quero colocar ainda que nós temos visto, ultimamente, uma relação muito saudável entre a União
e os Estados, e entre o setor privado e o setor público.
Eu acho que esse é um casamento necessário. É isso
que faz o mundo girar, é isso que faz com que aconteçam as coisas no mundo, quando a sociedade privada se une ao Poder Público com o mesmo objetivo,
o objetivo de crescer e se desenvolver.
Não posso deixar, é claro, de citar as belezas naturais do meu Estado, e que hoje se projetam como os
mais importantes atrativos turísticos do mundo. Posso
falar do Pantanal. Nós temos mais da metade, 67%
do Pantanal dos dois Mato Grossos. Além disso, temos Bonito, que é um apelo já internacional, e temos
Corumbá, que é a capital nossa do Pantanal, que é
uma cidade antiga e que, a cada dia, com a recuperação e a restauração dos seus prédios antigos está se
tornando uma cidade belíssima. Quero lembrar aqui
que vocês vão ouvir falar muito de Bodoquena, que é
próxima a Bonito. Agora, o Governo do Estado, junto
com a União e o Bird, está começando o asfaltamento
entre as duas cidades. Vocês vão ouvir falar muito de
Bodoquena. Na minha concepção, vai passar Bonito,
é mais bonita do que Bonito. Só que, para se chegar
até lá, passa-se por estrada de terra e então as pessoas não vão. Mas acho que agora vocês vão ouvir
falar de Bodoquena.
Eu queria falar de Jardim, que é próxima a Bonito
também e que tem belezas naturais incríveis, e de Costa Rica, que fica lá no norte e que vai ser descoberta
também. Está difícil ir a Costa Rica, mas ela é uma das
poucas cidades brasileiras em que se vê, ao se chegar
à cidade, uma cortina de água imensa caindo. É como
Costa Rica recebe o visitante. Uma queda d’água maravilhosa do rio Sucuriú desce e cai justamente dentro
da cidade. É uma coisa belíssima. Também vão ouvir
falar de Costa Rica muito proximamente.
Mas eu quero dizer que o incentivo para esses
novos roteiros turísticos é muito importante, porque,
sempre que podemos, aqui, nesta Casa, discutimos
questões do turismo e fazemos proposições voltadas
para o setor.
Eu mesma fiz uma proposta junto à primeira
Fundação de Cultura do meu Estado para que a gente
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pudesse fazer um museu em Guia Lopes da Laguna,
uma cidade que – para se chegar a Bonito passa-se
por Guia Lopes – é o centro histórico de uma das maiores facetas do País, que deve ser recontada, porque
não está bem contada, que é a Guerra do Paraguai.
Guia Lopes foi quem guiou os brasileiros na retirada
da Guerra do Paraguai. O museu seria na velha Prefeitura, que está lá só esperando – nenhum Prefeito
toca nela porque sabe que lá vai ser um museu um dia.
Queremos que não seja apenas um museu da Guerra
do Paraguai, mas que seja um museu, por exemplo,
da saga dos guerreiros índios guaicurus daquela região, que ajudaram e tiveram pelotões junto com os
brasileiros na Guerra do Paraguai. Pouca gente sabe
disso, mas eles são dali.
Vocês falaram ainda de outra saga, da cultura da
erva-mate. Há uma fazenda ali perto, chamada Fazenda
Margarida, indo-se para Porto Murtinho, em que você
entra e não acredita. Todos os móveis da fazenda, todos os objetos da fazenda são ingleses. Eles vieram
ainda pelo rio Paraguai, na época da grande corrida
da erva-mate em Mato Grosso do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB
– SC) – Senadora Marisa Serrano, peço permissão
para convidar o Ministro do Turismo, Sr. Luiz Eduardo
Pereira Barretto Filho, para que faça parte da nossa
Mesa. (Palmas.)
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu
já disse ao Ministro que falei bem dele antes de ele
chegar. Isso é bom. (Pausa.)
Mas quero, Sr. Presidente, dar mais um exemplo
só para encerrar a minha fala.
Além do museu em Guia Lopes, que vai ser uma
parada obrigatória para os turistas que se dirigem a
nossa região próxima a Bonito, Jardim, quero dizer que,
junto com a Nilde e a Fundação de Turismo de Mato
Grosso do Sul, e tenho certeza absoluta que com o
apoio do Ministro e do Ministério dele – não é, Nilde?
–, vamos conseguir um outro sonho nosso no Estado: criar uma rota turística da Retirada da Laguna. O
Exército faz isso.
Todos os anos o Exército faz uma caminhada,
Ministro, a pé, pelo caminho da Retirada da Laguna,
com jovens, geralmente alunos. Vão parando pelas
fazendas, acampando e seguindo. O Exército faz isso
sempre, todos os generais participam.
Mas queremos muito mais, Ministro. Queremos
muito transformar essa em uma rota turística, para que
os turistas possam acompanhar também e fazer essa
caminhada junto com o Exército e com as outras entidades, porque é mais um apelo para a nossa região.
Quero terminar a minha fala dizendo que vale
a pena apostar nas rotas definidas pelo Ministério de
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Turismo, principalmente na travessia do Pantanal, que,
modéstia à parte, é uma das mais bonitas rotas que o
Ministério fez. É algo de que estamos cuidando com
todo carinho. A Nilde está aí puxando e vamos atrás.
Acreditamos que esse é o futuro grande, brilhante e
grandioso para Mato Grosso do Sul.
Portanto, quero terminar aqui dizendo, Sr. Presidente, senhores e senhoras, que nós temos aí, como
disse a Senadora Lúcia Vânia, a Copa do Mundo e,
depois, as Olimpíadas. Não podemos perder essa oportunidade de apostar mais no turismo, de trabalharmos
mais, de abrirmos mais rotas turísticas. E aí, Nilde, eu
falo de várias rotas. Falo da rota do Aporé, que pega
lá em Costa Rica, mas também da costa leste, que
pega Três Lagoas e região. São rotas que nós temos
que implementar no nosso Estado. Mas em cada Estado do País eu acho que nós temos que implementar.
Não interessa se não teremos a Copa do Mundo em
Campo Grande; interessa que nós podemos atrair o
turista internacional e o turista nacional com as nossas belezas.
Portanto, quero terminar a minha fala agradecendo pela oportunidade, cumprimentando, mais uma vez,
o Senador Quintanilha pela oportunidade que nos deu
de estarmos aqui juntos hoje, cumprimentando o Ministro e dizer a ele que nós estamos contentes – digo
isto aqui, mesmo sendo Parlamentar de Oposição –
porque V. Exª está fazendo um excelente trabalho e
nós acreditamos na sua condução, mesmo com todas
as dificuldades.
Eu já disse aqui que temos que ajudar o senhor
no Orçamento, porque sem isso o senhor não caminha.
Tenho cuidado muito do orçamento da Cultura...
O SR. MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO
(Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho) – Essa é uma
boa lembrança. (Palmas.)
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – ...temos brigado muito pelo orçamento da Cultura, Ministro,
mas agora acho que nós temos que dividir um pouquinho – principalmente eu – com a Cultura e a Educação,
para que possamos garantir recursos. Depois vão ser
contingenciados, mas, pelo menos, se houver um bolo
grande, o contingenciamento vai ser menos sentido.
Um abraço a todos e muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB –
SC) – Concedo a palavra ao Senador Sadi Cassol, pela
Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. SADI CASSOL (Bloco/PT – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo, Exmo Sr. Senador Neuto de Conto; Ministro
de Estado do Turismo, Exmo Sr. Luiz Eduardo Pereira
Barretto Filho; Secretário de Educação do meu Esta-
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do, do Tocantins, Senador Leomar Quintanilha, ao qual
quero aproveitar para parabenizar pela iniciativa desta
sessão especial, que muito vem a somar com o turismo nacional. Nós queremos também poder divulgar o
nosso Estado nessa área, que é tão importante para
a economia e dá para dizer também que, se a Europa
tivesse o Fervedouro do Jalapão, como tem o Tocantins,
eu acho que o mundo todo iria para lá para conhecer
o que é o Fervedouro. Mas, como está no Jalapão, no
Tocantins, ele ainda é um pouco esquecido, e nós precisamos fortalecer o nosso turismo nessa região.
Quero cumprimentar também o Vice-Presidente
da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos
Deputados, Exmo Sr. Deputado Federal Marcelo Teixeira; Exmo Sr. Deputado Federal Wilson Piccler; Exmos
Srs. Embaixadores e demais membros do corpo diplomático; o Vice-Presidente do Conselho de Turismo, da
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo, Sr. Eraldo Alves da Cruz; a Presidente do
Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, Srª Nilde Clara de Souza Brun e o representante da Associação de Empresas Marítimas,
Sr. Flávio Peruzzi.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 27
de setembro próximo celebra-se o Dia Mundial do Turismo, uma indústria que emprega milhões de pessoas
com bom nível educacional e qualificação profissional
em todo o mundo, paga bons salários, fatura anualmente bilhões de dólares, contribui de forma direta para
melhoria permanente de toda a infraestrutura de um
país e para o desenvolvimento sustentável, promove a
inclusão social, não polui o meio ambiente, proporciona
lazer e negócios e aproxima pessoas e culturas.
Segundo o Vice-Secretário-Geral da Organização
Mundial de Turismo, Taleb Rifai, em 2007, a receita total
do setor turístico mundial atingiu 800 bilhões de dólares
e o números de visitas internacionais chegou a 900
milhões de pessoas. Segundo ele, de acordo com as
previsões, até 2020, o número de visitas internacionais
deverá atingir 1 bilhão e 600 milhões e o turismo em
direção dos patrimônios culturais deverá apresentar
crescimento exponencial. Em suas declarações, ele
assegurou que a política da OMT tem como objetivo
principal ampliar um leque importante de cooperação
com os governos dos destinos turísticos mais procurados, com foco principal em planejamento, marketing
e administração de quadros profissionais.
O turismo tem a capacidade de abrir o caminho da
diversidade e nos permite descobrir outras realidades
culturais, outros países, outros lugares e outras paisagens, de maneira positiva. Com esse grande poder de
aglutinação, o turismo abre uma grande porta para o
diálogo e mostra a todos os diferentes modos de vi-
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ver, as diferentes religiões e os diferentes costumes.
Hoje, com o aprofundamento da globalização, com o
barateamento dos preços das viagens, que podem
ser pagas em parcelas moderadas, com o desenvolvimento fantástico dos meios de comunicação, com as
avançadas tecnologias digitais e com a disseminação
da informação em tempo real, o turismo ganhou uma
nova dimensão.
Assim, graças a esse acelerado processo de
transformação, a diversidade é observada na tela de
um computador em seus mínimos detalhes, na comodidade de sua residência, no escritório, na rua. O
internauta, com apenas um toque de teclado de sua
máquina, em tempo real, viaja pelo mundo, para frente
ou para trás. Em questão de minutos, visita países, cidades, monumentos históricos, faz seu roteiro turístico,
tem posição definida sobre o clima e a temperatura nos
lugares que pretende visitar, navega nas dependências
de hotéis escolhidos, faz a reserva no restaurante preferido, adquire ingresso para os shows selecionados,
faz seu seguro de saúde, compra passagens na companhia aérea de preferência e marca o dia da partida
e da volta e o lugar no voo escolhido.
Esse é o turismo virtual, a grande onda do momento, que teve desenvolvimento fantástico nos últimos
quinze anos com a disseminação dos computadores e
da Internet nos quatro cantos do mundo. Quem entre
nós aqui, no Brasil, que tem acesso a um computador
e à Internet, ainda não planejou sua viagem de férias
no mundo virtual? Acredito que milhões de brasileiros
fazem com frequência o seu turismo virtual.
Segundo dados fornecidos pela Empresa Brasileira de Turismo (Embratur), a indústria do turismo no
Brasil movimenta US$20 bilhões anuais, sendo que o
turismo interno responde por aproximadamente 85%
desse total. Certamente, parte importante dessa receita
é fruto do planejamento que começa pela Internet.
De acordo com uma organização não governamental americana, o Brasil mantém hoje um dos ritmos mais fortes de crescimento de Internet em todo o
mundo. Entre o ano 2000 e junho de 2008, o número
de novos internautas cresceu 900%. Por outro lado, de
acordo com a última Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada no último
dia 18, o número de domicílios com computador saltou
de 26,5% em 2007 para 31,2% em 2008. Segundo o
IBGE, o percentual corresponde a 18 milhões de casas sobre um total aproximado de 56 milhões e 300
mil domicílios particulares, de acordo com o Pnad, o
que significa que cerca de 60 milhões de brasileiros,
o equivalente a toda a população da Itália em 2009,
têm um computador em casa.
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Por outro lado, no que se refere ao acesso direto à Internet, o IBGE mostrou que 23,8% da totalidade de domicílios, ou seja, 13 milhões e 400 mil
domicílios, tinham conexão com a rede em 2008. Isso
corresponde aproximadamente a 45 milhões de brasileiros que navegam na Internet, pouco menos da
população total da Espanha, que é de 46 milhões de
habitantes. Apesar da evolução de 2008 em relação
a 2007, que foi de 20%, o IBGE registrou e mostrou
que existe uma desigualdade de acesso em nível nacional. A Região Sudeste é a que tem maior número
de lares conectados, com 31,5%. Em seguida, vem a
Região Sul, com 28,6%; o Centro-Oeste, com 23%; o
Nordeste, com 11%; e a Região Norte, com 10%. Com
esse diagnóstico feito pelo IBGE, podemos dizer que o
turismo virtual é predominante nas Regiões Sudeste,
Sul e Centro-Oeste, onde as conexões com a Internet
aparecem com destaque.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pouco a
pouco o Brasil está abrindo as portas da promissora
indústria do turismo. Nos últimos 25 anos, demos um
grande salto, mas ainda falta muito para conquistarmos
esse enorme mercado, que oferece incontáveis oportunidades de lazer, de trabalho e de negócios.
Segundo dados da Associação Brasileira de Agentes de Viagem (Abav), as operadoras de turismo tiveram, nos primeiros dois meses de 2009, um incremento
de 15% nas vendas de pacotes turísticos em relação
a janeiro e fevereiro de 2008. O número de turistas
que optaram por viajar de avião também aumentou
muito. Os voos domésticos tiveram um incremento de
10% em janeiro e fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2008. As locações de
automóveis também cresceram de forma expressiva
na mesma comparação, chegando a 40%. Na opinião
da entidade, esse comportamento positivo reflete a
estruturação e o dinamismo do turismo doméstico e
internacional.
Em 2007, o turismo brasileiro gerou 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) e produziu uma receita de R$39
bilhões. Desse total, R$33 bilhões corresponderam ao
turismo doméstico. Com esse resultado, a conta do turismo ficou em quarto lugar na pauta das exportações
nacionais. Por outro lado, o turismo representa atualmente o primeiro item do setor de serviços da balança
comercial brasileira. Em 2007, o PIB nacional cresceu
5,7%, chegando R$2.6 trilhões, e o turismo cresceu
10%. Em 2008, mais de cinco milhões de estrangeiros
visitaram o País. No final, deixaram aqui US$5.780,
16,8% a mais do que em 2007. Como podemos constatar, foi um crescimento respeitável de um único item
de nossa pauta de exportações.
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Novos desafios estão sendo colocados para o turismo brasileiro, e as partes envolvidas estão se organizando para melhor enfrentá-los. Quero aqui destacar
o esforço dos que formam a Confederação Nacional
do Turismo, tendo à frente seu Presidente, Nelson de
Abreu Pinto. Através de seu programa de Rede Brasil
de Qualificação e Desenvolvimento Social do Turismo,
a CNTur busca suprir, a curto prazo, a demanda por
qualificação dos profissionais do setor, capacitar profissionais para atendimento de todos os setores dos
segmentos que compõem a cadeia produtiva do turismo
brasileiro e desenvolver e executar ações programadas voltados para o lazer e o desenvolvimento social
e humano dos trabalhadores do turismo.
Eu gostaria de terminar este pronunciamento
saudando o Senador licenciado Leomar Quintanilha,
de quem tenho a honra de ser o suplente e que tem desenvolvido um profícuo trabalho em defesa do turismo
nesta Casa. Eu gostaria de dizer também que, daqui
para frente, o esforço para melhorar o turismo nacional
precisa ser redobrado. Para isso, precisamos, urgentemente, melhorar a infraestrutura do País, que ainda
é deficiente, recuperar estradas, reformar aeroportos,
construir bons hotéis, cuidar do transporte urbano, dinamizar a educação, preparar mão de obra qualificada,
diminuir desigualdades sociais que são chocantes e
totalmente incompatíveis com uma eficiente indústria
do turismo, combater a violência urbana com rigor e
garantir a segurança dos turistas. Com tais medidas
emergenciais, o turismo tem tudo para se transformar
rapidamente no carro chefe da nossa economia.
É com essa perspectiva que encerro este discurso
em homenagem ao Dia Internacional do Turismo.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB
– SC) – Concedo a palavra, pela Liderança dos Democratas, à Senadora Rosalba Ciarlini, em substituição ao Senador César Borges, que representa o PR
da Bahia.
A SR.ª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Exmº Sr. Presidente, Senador Neuto de Conto; Exmº
Sr. Ministro do Turismo, Luiz Eduardo Pereira Barretto
Filho; Sr. Secretário de Educação do Estado de Tocantins, Senador e meu vizinho – nossos gabinetes
são vizinhos – eram, porque agora o senhor está em
Tocantins –, Leomar Quintanilha, em nome de quem
quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes a esta sessão solene, aos senhores que trabalham
e são dedicados a uma atividade que consideramos
prioritária para o nosso País.
O Brasil tem tudo, se o compararmos a outros
países, que país oferece melhores condições para o
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crescimento da atividade turística do que o nosso?
Um País lindo! Em todas as regiões encontramos
belezas naturais, em todas as regiões, encontramos
um povo alegre, um povo afetivo, um povo que sabe
receber bem.
Então, minha presença nesta sessão é exatamente para dizer da importância do desenvolvimento
de todas as atividades ligadas ao turismo que geram
emprego e renda. No entanto, para que essa atividade
possa realmente se transformar... É bem verdade que
nos últimos anos sentimos que os Governos Federal,
Estadual e Municipal, têm percebido a importância
do turismo para impulsionar o desenvolvimento, com
a geração de emprego e renda, e também como ferramenta de transformação social.
Sou do Rio Grande do Norte, um Estado que
tem o formato de um elefantezinho, mas que é muito
forte e bastante grande para o turismo, atividade que
já é fundamental. Não é somente pelas nossas lindas
praias da querida Capital Natal, mas pelo potencial,
que está em todas as regiões.
Tive a oportunidade, sim, de mostrar que quando um gestor tem vontade política, tem interesse em
desenvolver atividade tão nobre e geradora de renda
e de oportunidades, sendo criativo e com parcerias –
porque não faltam parcerias se estendemos a mão para
nos somarmos em mutirão –, e foi assim que procedi
como Prefeita da cidade de Mossoró. Perguntava-me
como poderia fazer do semiárido um ponto turístico?
Como poderíamos fazer turismo se nos comparássemos com as cidades litorâneas, com a costa branca,
que está se desenvolvendo próxima a nossa região,
com suas salinas lindas, com suas dunas, com aquela
água morna do nosso Atlântico, com as praias lindas,
que vão de Pipa, Tibau do Sul, passando por toda a
região em torno de Natal? Aí, não foi preciso inventar a
roda, bastou girá-la. Tínhamos, na cidade, uma característica muito interessante, resultado do amor que a
população tinha pela sua história: Mossoró havia libertado os escravos antes da Lei Áurea; Mossoró teve o
primeiro voto feminino; em Mossoró, à época da Guerra
do Paraguai, aconteceu com o motim das mulheres; foi
a cidade nordestina que resistiu ao bando de Lampião.
Mas a cidade, além de ter amor à sua historia, tinha
também um movimento cultural que estava aflorando,
por meio de grupos. Então, apenas associamos a arte,
ao teatro, fazendo disso grandes eventos, e criando um
calendário cultural na cidade, com o Auto da Liberdade.
A festa de Santa Luzia, a nossa Padroeira, foi acrescido o oratório de Santa Luzia em praça pública. Isso
tudo como âncora, como gancho para atrair, para mostrar e divulgar o potencial da cidade. Qual é a cidade
deste Brasil que tem a captação de petróleo, aqueles
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cavalos mecânicos, na praça? No Hotel Thermas, de
águas termais, encontra-se também o primeiro poço
onde surgiu petróleo. Então fazer disso um marco.
Mossoró, cidade de características propícias à fruticultura, transformou-se em um marco de apoio para
festas como, a Fenafrut, a Ficro, a Feira da Indústria
e Comércio. Mas sempre tendo por trás de tudo isso,
ou talvez na frente, o gancho da cultura.
Então, se vamos às serras do nosso Estado, é um
festival gastronômico, um festival de fondue, tudo isso
promove e movimenta. Com relação à Festa Junina,
está aí o exemplo de Campina Grande e de Caruaru,
assim como o de Mossoró também como grande centro da Festa Junina. Mossoró é cidade junina durante
todo o mês de junho, tendo o gancho de apresentar
em praça pública, nos locais onde houve a resistência ao bando de Lampião, essa história feita pela sua
gente, pelo seu povo.
Existe muitos aspectos, basta que o brasileiro, que
já é criativo, utilize essa sua característica. Mas, para
isso, precisamos do apoio. Daí por que eu ter um projeto
exatamente no sentido de se criar, em cada Município,
por meio do Governo Federal, o Fundo Municipal de
Desenvolvimento do Turismo, para que sejam transferidos recursos fundo a fundo, normalmente, como se faz
para a educação, para a saúde, para as ações sociais,
no sentido de impulsionar essa atividade.
Eu aqui, diariamente, recebo solicitações dos prefeitos para promover um evento que vai atrair o investidor, que vai atrair o visitante. O turismo interno precisa
ser aquecido. Muitas vezes, só pensamos no turista
lá fora, quando nós temos um potencial muito grande
dentro deste Brasil: é o norte que não conhece o sul, é
o sul que não conhece o norte, e por aí vai. Nós temos
que estimular, mas para isso precisamos de estradas
boas, de bons aeroportos. Precisamos ter toda uma
infraestrutura e precisamos que no processo educacional esteja, com certeza, desde os pequenininhos,
esse sentimento de que o povo brasileiro, em todas as
regiões, precisa estar preparado, capacitado.
Então, o processo educacional, ensino de qualidade, com a visão inclusive da preparação dessa
mão de obra, é fundamental para que o nosso País
possa, cada vez mais, crescer nas ações do turismo
e com isso gerar bem-estar a sua população, porque
um povo que tenha oportunidades de trabalho, que
tenha oportunidades de mostrar o que é o seu país,
de valorizar o que tem de belezas, de potencial, de
características e de história, com certeza, estará preparando o grande futuro.
Então, quero aqui deixar, neste Dia Mundial do
Turismo, o meu compromisso, a minha luta e a certeza a todos os senhores envolvidos com a questão do
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turismo de que não estão sozinhos, estamos juntos,
de mãos dadas para promover cada vez mais essa
atividade, confiando, sim, que as ações do Governo
Federal, governos estaduais, municipais e, principalmente a iniciativa privada – e muitas ações já estão direcionadas para essa área – possam ser ainda maiores.
E a iniciativa privada chega forte, decisiva, cada vez
mais estimulada quando sente que as gestões estão
preocupadas, quando estão realmente passando essa
confiança de que vale a pena investir.
Então, fica aqui o meu abraço e a certeza de que
vamos juntos conseguir por esse filão, que é um filão de
ouro, desenvolver e trazer cada vez mais oportunidades. E quero aqui, só mais uma vez, relembrar – eu já
disse muitas vezes – que vai ser fundamental para os
nossos Estados. E Natal, com certeza, já está garantida
para receber a Copa, essa vitrine que será não apenas
do nosso País, mas, principalmente, uma vitrine para
mostrar a todo o mundo o potencial que tem o nosso
País, as nossas cidades e a nossa região.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Neuto de Conto. PMDB –
SC) – Anunciamos a presença em nosso plenário do
Presidente da Brasiliatur, Sr. João Oliveira; do DiretorExecutivo da Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis, Sr. César Gonçalves.
Concedemos a palavra, pela Liderança do PR,
ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Neuto De Conto, que preside
esta sessão e Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; Sr. Ministro de Estado do
Turismo, Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho, é uma
satisfação tê-lo aqui nesta Casa, presidindo esta importante sessão; Sr. Secretário de Educação do Estado de Tocantins e primeiro signatário da presente
sessão, Exmº Sr. Leomar Quintanilha, que está aqui
se despedindo dos seus companheiros do turismo, já
que ele terá que se deslocar para o seu Estado nessa
nobre função que acaba de assumir de Secretário de
Estado do Tocantins, mas que desempenhou um belo
trabalho à frente desta Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo; Sr. Vice-Presidente da Comissão
de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, Sr.
Deputado Federal Marcelo Teixeira; Presidente do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais
de Turismo, Srª Nilde Clara de Souza Brun; demais
participantes desta reunião, pessoas ligadas ao setor de turismo, todos que, de uma forma ou de outra,
contribuem decisivamente para o engrandecimento e o
crescimento desse setor da nossa economia, gerador
de emprego e de renda, com imenso potencial no País,

Sexta-feira 25 47113

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, Deputadas Federais
e Estaduais aqui presentes.
Há 30 anos é comemorado esse dia, o Dia Mundial do Turismo. Esse evento foi estabelecido pela
Organização Mundial de Turismo a partir do ano de
80, como uma forma de reafirmar a importância da
atividade turística do desenvolvimento econômico e
social e pela sua capacidade de integração, elemento
fomentador da prosperidade e paz entre os povos de
todo o mundo.
A própria ONU distingue o turismo com a criação
específica de uma organização: a Organização Mundial
de Turismo. Neste ano, esta organização elegeu como
tema de reflexão e discussão o “Turismo, celebração
da diversidade”.
A diversidade é uma das forças motrizes do turismo e pode permitir que todas as nações compartilhem
dos numerosos benefícios derivados do estreitamento
dos laços com outros países.
Por esse motivo, o turismo é um catalisador indiscutível do entendimento entre os povos e promove
a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.
Srª Presidenta, Senadora Serys, que agora assume a Presidência desta sessão, nada mais simboliza a diversidade como o Brasil, um país diverso, e eu
diria que, dentro dessa diversidade, ainda com mais
ênfase, o Estado de que tenho a honra de ser filho, o
meu querido Estado da Bahia. E, já quando comemorávamos os 500 anos do encontro entre europeus e
os indígenas que habitavam o País, dizíamos: Bahia,
o Brasil nasceu aqui. E realmente, naquele encontro,
nascia essa civilização da diversidade, a civilização
brasileira, o povo brasileiro.
A nossa formação histórica uniu europeus, índios,
mestiços e afrodescendentes. E desse caldo cultural
surgiu um povo hospitaleiro, receptivo e que, juntamente com as nossas belezas naturais, propiciam um
ambiente ideal para o desenvolvimento do turismo.
O turismo é uma atividade com grande potencial
de geração de empregos no Brasil. Em 2006, o número de ocupados nas atividades de turismo alcançou
a marca de 5 milhões e 700 mil trabalhadores, o que
representa 10% do setor de serviço e 6% de todo o
País. Atualmente, estima-se em 8 milhões o número de
trabalhadores empregados na atividade turística.
O setor ocupa o quarto lugar na pauta de exportações e na geração de divisas. O Brasil deu um salto
expressivo em seu turismo interno, alcançando uma
impressionante taxa de partida em férias, superior
a muitos países desenvolvidos. Seu tráfego turístico
doméstico já se aproxima a 50 milhões de turistas,
representados por quase todas as classes sociais
brasileiras.
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Já a Bahia, como muito orgulho podemos dizer,
é o principal destino turístico do Nordeste brasileiro,
detendo uma participação de 37% do fluxo regional,
considerando os turistas de origem nacional e internacional. E esse é um trabalho já em curso há muito tempo, pois um trabalho desse não se faz de uma
hora para outra.
A Bahia tem a mais extensa costa de todos os
Estados brasileiros. São 1.100km de litoral do total de
8.000km da costa brasileira, reunindo aí beleza natural,
história e oportunidades imensas para o ecoturismo.
Dividimos o nosso litoral em vários produtos turísticos: a costa do descobrimento, na região de Porto
Seguro; Santa Cruz de Cabrália, Belmonte, onde se
guarda a história da chegada dos primeiros europeus
ao Brasil; a costa do cacau que, além das praias belíssimas, conta com atrativos da história da lavoura
cacaueira e da presença da Mata Atlântica, preservada ali até em função da própria lavoura cacaueira e
que tem na cidade de Ilhéus o seu centro geográfico.
Temos ainda a costa do dendê, na região de Valença,
Morro de São Paulo; a costa dos coqueiros, ao norte
de Salvador até a divisa com o Estado de Sergipe; a
costa das baleias, na região de Abrolhos, que pega Caravela, Mucuri; e a própria Baia de Todos os Santos, a
maior baia do Brasil, uma joia que Deus deu à Bahia,
que nós temos que explorar de forma competente,
para mantê-la limpa, bonita, aprazível, fazendo dali um
grande point internacional para atração de turistas e,
especialmente também, para o setor náutico, que possui uma grande vocação no Estado da Bahia.
E não podemos esquecer o interior do Estado, o
ecoturismo na Chapada Diamantina, no próprio oeste
da Bahia, na cidade de Barreiras, na cidade de Rio
de Contas. E o carnaval? O que dizer do carnaval, o
carnaval baiano, que arrasta multidões pelas ruas de
Salvador? E o nosso centro histórico, o Pelourinho, que
foi recuperado e abriga casarões antigos e proporciona
o contato com a rica diversidade da cultura baiana e é
um patrimônio hoje da humanidade.
Como dizemos nós, os baianos, a Bahia é a terra
de Nosso Senhor, mas é a terra também de todos os
brasileiros. Sr. Presidente, isso temos a comemorar.
Entretanto, todos esses atrativos, ou apesar deles, o
turismo no Brasil e na Bahia – e nós sabemos disso e
temos que tratar com muita consequência e seriedade
essa questão –, ainda está, tanto no Brasil como na
Bahia, muito aquém do seu potencial, e nós gostaríamos de ver a posição do Brasil, inclusive da Bahia,
avançando. O Brasil detém apenas 0,6% do turismo
mundial. Enquanto a França recebeu 82 milhões de turistas internacionais em 2007, o Brasil recebeu apenas

Setembro de 2009

5 milhões, ficando atrás da Ucrânia, com 23 milhões,
Turquia, 22 milhões, México, 21 milhões.
O Brasil é apenas o 45º destino turístico do mundo.
Já a Bahia, em 2007, recebeu pouco mais de 190 mil
turistas estrangeiros – já recebemos mais, bem mais,
quase o dobro. Isso é pouco se comparado com os
principais destinos internacionais do mundo. Por exemplo, somente a cidade de Londres recebeu mais de 15
milhões de visitantes estrangeiros em 2006.
Portanto, Sr. Presidente, minhas senhoras e meus
senhores, diante desse quadro, vou enumerar algumas
questões que acho que precisam ser resolvidas, mesmo
porque estamos muito próximos de sediar um evento
de grande envergadura mundial, tão comentado, que
é a Copa do Mundo de 2014, que pode parecer distante, mas não, já está bem próxima. Nós sabemos as
dificuldades burocráticas, orçamentárias da execução
das providências necessárias para que esse evento
seja um evento de sucesso. No País do futebol temos
que fazer – é quase que uma obrigação intrínseca – o
melhor campeonato de futebol do mundo.
Primeiro, é preciso ter a ideia de que há necessidade de se incrementar os investimentos na infraestrutura urbana, transporte, saneamento, mobilidade
urbana. Temos que cuidar das segurança pública, da
saúde preventiva, tudo isso faz parte da infraestrutura turística. Por exemplo, uma obra de saneamento
de uma cidade turística vai beneficiar a população local e, ao mesmo tempo, limpar as praias e melhorar
a atração dos visitantes. Se o Governo mantém as
ações de combate a dengue, também dá confiança
ao turista para viajar.
Não é preciso, necessariamente, construírem-se
apenas centros de convenções para ser investimento
em turismo. Eu fui Governador da Bahia e posso atestar o sucesso de um programa como o Prodetur – o
Prodetur I, o Prodetur II e espero que haja o Prodetur
III e Prodetur IV. Ele foi essencial para que nós criássemos infraestrutura necessária às nossas cidades
turísticas, pelo menos os Estados que se prepararam
para tanto, que fizeram bons projetos, que disputaram
os recursos junto ao Banco do Nordeste e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento. Nós fizemos isso
na Bahia. Melhoramos muito a nossa infraestrutura,
como abastecimento de água, saneamento básico,
aeroportos e também centros de convenções.
Tudo isso resultou em incremento para o turismo
da Bahia e na chegada de grandes investimentos por
meio do setor privado, com grandes resorts, que têm,
inclusive, campos de golfe. A Bahia hoje tem, no seu
litoral e também no interior, esses empreendimentos
que o setor privado realizou, mas que teve a participação pública por meio de um programa que direcionou
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e que impulsionou esses investimentos, tendo sido o
catalisador para eles, em todos os Estados do Nordeste. É claro que alguns Estados tiveram aproveitamento melhor, porque se capacitaram em apresentar
os melhores projetos mais rapidamente.
Segundo: no caso específico que envolve a Copa,
é preciso acelerar os investimentos e os incentivos que
requalifiquem as nossas cidades, melhorando as instalações esportivas, o receptivo de turismo, os hotéis.
Com relação aos hotéis, defendo a aprovação de um
projeto de desoneração fiscal em torno da atividade
direta de organização da Copa para cada cidade.
Trata-se, hoje, o setor de turismo e hotelaria,
muitas vezes, como se fosse um setor qualquer. Os
recursos disponibilizados para incentivar a iniciativa
privada são altamente desestimulantes, tanto em relação ao juros quanto em relação ao prazo de pagamento, e nós sabemos que, na atividade turística, a
maturação do investimento é longa. Hoje o que nós
assistimos, lamentavelmente, são muitos setores do
turismo passando necessidades para cumprir as suas
obrigações com os bancos oficiais, em particular, com
o Banco Nacional de Desenvolvimento, aqueles que
tomaram recursos do BNDES.
Portanto, para que a Copa tenha sucesso, é preciso a parceria de todos: setor público, todos os entes
federativos, Governo Federal, Governos Estaduais, Governos Municipais e sociedade civil, se não esse evento
não terá o sucesso desejado para o nosso País.
O País tem estrutura política, institucional, econômica, social e capacidade humana para preparar o
evento. Entretanto, não é assunto para se deixar de
última hora e exige preparação antecipada. O País está
tomando as providências, mas precisa de persistência
e essencialmente de foco para chegar em condições
de proporcionar uma Copa do Mundo à altura. São os
estádios a serem construídos cujos projetos sequer
estão ainda concluídos. São projetos de grande vulto.
Tem a questão do trem-bala ligando São Paulo ao Rio
de Janeiro, que é um projeto, pelo que foi colocado a
público, de 90km de túneis, 70km de viadutos.
Sabemos – sou engenheiro civil – o tempo que
demanda para executar um projeto desse, que achamos que está embrionário em sua fase de colocação,
pelo menos, para o setor privado investir na execução
dessa importante obra.
Enfim, são empreendimentos que exigem grande
mobilização humana e de capital. Não se pode relaxar,
porque os desafios são enormes.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, que aqui se encontra
para a nossa satisfação, outra fonte de preocupação
é com relação aos hotéis. Acho que faltam linhas de
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créditos para a construção de equipamentos hoteleiros
em linhas adequadas.
Hoje o Governo financia, mas o prazo de pagamento, como já mencionei, é exíguo e idêntico ao de
uma indústria. Só que hotel, para se pagar, leva muito
mais tempo que uma indústria.
Se não houver juros mais baixos e de longo prazo,
dificilmente o Brasil vai conseguir construir o número
de leitos necessários até a Copa de 2014.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Já
encerro, Srª Presidenta. Peço a sua compreensão, porque já estou para concluir o meu pronunciamento.
Tanto que já se fala em suprir esses leitos no
Rio, em Salvador e em outras cidades litorâneas com
navios, o que acho lamentável. Temos de suprir com
equipamentos que se perpetuem e continuem gerando
emprego e renda e dando sustentabilidade ao nosso
turismo.
A Copa de 2014 é a oportunidade para o aumento
de infraestrutura hoteleira, que deve permanecer definitivamente para abrigar um novo patamar turístico que
o País pretende alcançar após a Copa. Não podemos
buscar soluções temporárias.
Finalmente, é preciso baratear o produto turístico brasileiro, porque, no Brasil, o turismo interno é
tão caro que, muitas vezes, é preferível optar pelo turismo externo.
E como diminuir os custos do setor? Dando facilidade aos investimentos e desonerando os impostos
das atividades turísticas.
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, sei que
sua paciência e meu tempo já quase se esgotam,
mas, por meio do desenvolvimento turístico, o Brasil e
a Bahia têm oportunidade de mostrar para o mundo a
singularidade de suas tradições, exibir com orgulho a
riqueza de suas paisagens e seus costumes e afirmar
com despudor sua identidade estrutural própria. Temos
diversidade natural, étnica e cultural. Cabe aos poderes públicos e à sociedade aproveitar esse potencial
e construir caminhos que levem o Brasil a conquistar
o topo dos destinos turísticos mundiais.
Agradeço a compreensão da Srª Presidenta,
porque sei também que, quando ela ocupa a tribuna,
para sair é muito difícil. Por isso, ela compreende muito
bem. Muito obrigado a todos os senhores. Parabéns
a todos que trabalham pelo fortalecimento do turismo
brasileiro. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. César Borges, o Sr. Neuto de Conto, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2º Vice-Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador, só fiquei preocupada, porque
o senhor só conseguiu me ver como um presidente o
tempo inteiro.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O senhor me chamou de “Presidente” o
tempo inteiro – “Sr. Presidente”, o que é mais grave.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Srª
Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Mas realmente temos que mudar essa
cultura. É difícil, mas a gente tenta e se esforça.
Com a palavra o Senador Neuto de Conto.
Solicitamos aos Srs. Senadores e às Srªs Senadoras que venham a fazer uso da palavra que se restrinjam ao tempo, porque há muitos inscritos e a pressão é na Mesa: “O senhor está inscrito.” “Não, ainda há
mais alguns.” Vou anunciar a ordem dos inscritos – um
instante, Senador Neuto de Conto, por favor: V. Exª é
o primeiro; o segundo é o Senador Marcelo Crivella; o
terceiro é o Senador Cristovam Buarque, o quarto é o
Senador Roberto Cavalcanti; o quinto, Adelmir Santana; o sexto, Senadora Serys Slhessarenko e o sétimo,
Senador Mão Santa. Por enquanto, são esses.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Srª
Presidente, uma questão... Não havia uma ordem de
inscrição? Aqueles que não estavam presentes....
A SR.ª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A ordem de inscrição que recebi, a partir do
momento em que recebi a Presidência, é exatamente
essa que acabei de ler, Senador.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Não
vou contestar V. Ex.ª, mas vim correndo de uma reunião, cheguei aqui e me disseram que eu seria o próximo depois do Senador...Se bem que eu era o próximo
depois do líder do PRB que se sobrepõe aos demais
Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Exatamente, o próximo é o Senador
Marcelo Crivella, pela Liderança do PRB e o Senador
Cristovam Buarque, pela Liderança do PTB.
O senhor está correto, mas há dois Líderes ainda. Depois, temos o Senador Roberto Cavalcanti e o senhor.
Com a palavra o Senador Neuto de Conto.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente Serys Slhessarenko; Sr. Ministro de
Estado de Turismo, Exmº Sr. Luiz Eduardo Pereira Barretto Filho; Srª Nilde Clara de Souza Brun, Presidente
do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais do Turismo; Flávio Peruzzi, representante da
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Associação das Empresas Marítimas; Presidente da
CNTur – Confederação Nacional do Turismo –, Sr. Nelson Abreu Pinto; Eraldo Alves da Cruz, Vice-Presidente
do Conselho de Turismo, da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, saúdo a todos
com muita alegria e satisfação.
Permitam-me que, ao saudar o Sr. Moacyr Roberto, que é Diretor Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade,
e o Sr. João Quirino Júnior, que é Diretor de Relações
Parlamentares da Associação Brasileira de Agência
de Viagens, eu possa cumprimentar as senhoras e os
senhores desse importante segmento da economia
do Brasil.
O Brasil vive um momento auspicioso no que concerne às expectativas do crescimento econômico, do
desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida
de sua população. Ao lado de fatores tradicionais e indispensáveis para a consolidação da nossa economia,
como, por exemplo, a pujança do agronegócio, temos
agora, também, a perspectiva de alavancar o nosso
desenvolvimento com os recursos da biodiversidade,
do pré-sal e do turismo.
Por tudo isso, Srª Presidente, é com imensa alegria que me associo à presente comemoração do Dia
Mundial do Turismo, a transcorrer no próximo domingo,
27 de setembro.
Essa data, como se sabe, foi instituída em 1980,
pela Organização Mundial do Turismo, agência das Nações Unidas, para divulgar em todo o mundo a importância da atividade turística, ressaltando seus valores
sociais, econômicos, culturais e políticos. A escolha da
data refere-se ao dia em que foram aprovados os estatutos da Organização Mundial do Turismo; e o lema
escolhido para a celebração deste ano é “Celebrando
a diversidade” – uma escolha muito feliz, que remete
à diversidade de atrativos turísticos em todo o planeta e, principalmente, à diversidade de etnias, culturas,
costumes e crenças que fazem do turismo uma fonte
inesgotável de conhecimento e de interação social.
Referi-me ao turismo, há pouco, como um recurso econômico de grande importância, ao lado de atividades produtivas tradicionais, como o agronegócio,
e outras que apenas se vão desvendando gradativamente, como a biodiversidade. Na verdade, o turismo
já representa uma fonte tradicional de riquezas para
muitas nações, mas em nosso País foi historicamente
relegado a segundo plano, em que pese o nosso imenso
potencial de atrativos. Seria fastidioso, Srª Presidente,
e talvez repetitivo, listar o vasto rol de nossas atrações,
bastando lembrar que elas contemplam ecossistemas
diferenciados, como a Floresta Amazônica, o Cerrado,
a Mata Atlântica e o Pantanal; os nove mil quilômetros
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de litoral, com praias belíssimas e sol durante quase
todo o ano; as grandes metrópoles, com seus monumentos arquitetônicos e suas avançadas tecnologias;
as cataratas, as cavernas, as montanhas, as tradicionais culturas e os eventos populares religiosos, artísticos, recreativos, como o Círio de Nazaré, o carnaval,
o futebol, entre tantos outros.
Enfim, Srª Presidente, o Brasil tem opções para
todos os gostos e para a prática do turismo durante
todo o ano. Assim, não admira que Geoffrey Kent, Presidente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo,
quando esteve no Brasil – mais precisamente em Florianópolis, no mês de maio –, tenha-se manifestado
enfaticamente: “Nunca vi um País com tanto potencial
para o nosso setor”.
Entretanto, a exploração do turismo em nosso
País está apenas engatinhando. Especialistas estimaram que, em 2001, o turismo tenha gerado uma receita, na soma de todos os Países, de US$3,4 trilhões,
o que equivalia, então, a 10,9% do PIB mundial. Em
numerosos Países, o turismo representa a principal
atividade econômica. Primeira do ranking, a França
recebe anualmente cerca de 70 milhões de visitantes,
conforme revelou um estudo publicado em 2002, enquanto o Brasil, 39º lugar na ordem de classificação,
não alcançou 3 milhões.
Apesar desses números, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nós temos razões para manter o otimismo. Primeiramente, porque o Brasil, aos poucos,
começa a tomar consciência de seu potencial nesse
setor. Quando esteve em Florianópolis, na abertura do
Congresso Mundial de Turismo, o Presidente Lula destacou os investimentos que estão sendo feitos nessa
área, com a criação de 14 universidades públicas e 98
extensões universitárias destinadas à preparação de
mão de obra voltada para essa atividade. Destacou,
também, os investimentos em infraestrutura, aí incluídas as obras para desenvolver a aviação regional, de
forma a melhor atender ao mercado doméstico e ao
Mercosul. Esses projetos representam apenas uma
parte inicial dos preparativos para o Brasil sediar a
Copa do Mundo de 2014 e, certamente, até mesmo
as Olimpíadas.
O Brasil, portanto, começa a se conscientizar do
seu potencial nas atividades turísticas e também começa a reconhecer a necessidade de investir fortemente
na educação, na saúde, na segurança pública e tecnológica, além dos setores básicos de infraestrutura,
como energia, comunicação e transporte.
A segunda condição que justifica o nosso otimismo é a tendência mundial do desenvolvimento do
ecoturismo, um segmento que tem apresentado resul-
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tados promissores nos últimos anos e para o qual se
projetam crescimento de 20% ao ano.
Por ora, estima-se que o ecoturismo gere uma
receita de US$260 bilhões ao ano, mas a perspectiva
de crescimento desse mercado é exponencial. O Brasil, com tantas riquezas naturais a preservar, pode encontrar nesse segmento não apenas uma gigantesca
fonte de renda, mas também uma forma de conciliar
a geração de renda, de desenvolvimento sustentável
e a preservação ambiental. Com exceção dos esportes típicos de inverno e de duas ou três outras modalidades, nós temos condições de oferecer atividades
tão diversas quanto a cavalgada, o ciclismo, o rapel,
a escalada, o mergulho, o montanhismo, o rafting ou
a exploração de cavernas e grutas.
(A Srª Presidente faz soar a campainha.)
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Peço
mais dois, três minutos, Srª Presidente, para concluir.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Nós já lhe concedemos mais dois minutos
e lhe concederemos mais dois.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC) – Não
poderia encerrar este pronunciamento, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sem aludir à reunião do
Conselho Mundial de Viagens e Turismo – WTTC, a
sigla em inglês – ocorrida em Florianópolis, entre 14
e 18 de maio. O WTTC, fundado por empresários de
turismo pouco depois do ataque terrorista de 11 de
setembro a Nova York, tem como objetivo integrar os
setores público e privado para a promoção e o desenvolvimento do setor.
O encontro em Florianópolis reuniu cerca de
mil participantes, incluindo autoridades públicas, representantes de companhias aéreas, de operadoras
de turismo, da rede hoteleira, de administradoras de
cartões de crédito e, ainda, promotores de eventos e
empresários em geral.
Além do Presidente Lula, também o Governador
Luís Henrique destacou o potencial do Brasil e de Santa
Catarina para receber os visitantes e os investimentos
dos empresários do setor. Ao salientar o fato de que o
Estado tem apenas 3% de sua população abaixo da
linha da pobreza, o Governador Luís Henrique afirmou que a qualidade de vida e os atrativos naturais, a
nossa serra, a neve, as nossas praias paradisíacas, o
vinho, a maçã – o Estado é o maior produtor do Brasil
e grande exportador –, como também a Ocktoberfest,
as nossas festas das colheitas encantam os turistas, e
a descentralização do Governo aproxima a sociedade,
fazendo de Santa Catarina um cenário adequado para
a implantação de empreendimentos turísticos.
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Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou cumprir o tempo. Vou pedir que o resto do meu pronunciamento seja inserido nos Anais da Casa.
Quero cumprimentar, aplaudir e homenagear
todos os que trabalham e lutam nessa atividade tão
importante para o lazer, para a economia, para o desenvolvimento.
Com a modernidade e, principalmente, com o
encurtamento das distâncias que se faz pela Internet,
pela comunicação online, há aumento de desemprego
em todos os segmentos, comerciais, industriais, mas,
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certamente, essas pessoas encontrarão espaço no
turismo por meio do serviço. Por isso, quero aplaudilos, cumprimentá-los e parabenizá-los por esta data
pela qual tanto estamos aqui a lutar.
Muito obrigado. (Palmas.)
SEGUE NA ÍNTEGRA PRONUNCIAMENTO DO SENADOR NEUTO DE CONTO.
O SR. NEUTO DE CONTO (PMDB – SC. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores,
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Neuto de Conto.
Pela Liderança do PRB e por cessão do Senador
Marcelo Crivella, passo a palavra ao Senador Roberto
Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Exmª Vice-Presidente do Senado Federal,
que preside esta sessão, minha amiga, Senadora Serys
Slhessarenko, Exmº Sr. Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, Senador Neuto de Conto, Exmº Ministro de Estado Luiz Eduardo
Pereira Barretto Filho, Vice-Presidente da Comissão
de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados,
Exmº Sr. Deputado Federal Marcelo Teixeira, demais
autoridades presentes, Srªs e Srs. Senadores, meus
senhores, minhas senhoras,
A comemoração do Dia Mundial do Turismo é um
momento significativo para analisarmos a situação do
Brasil na área do turismo, os progressos que realizamos,
nossos pontos fortes e fracos, e o que ainda podemos
e devemos concretizar, no sentido de incorporar o turismo ao processo de desenvolvimento nacional.
É também uma oportunidade de ouro para refletirmos sobre a necessidade de regulamentação da
profissão de turismólogo, uma forma de chancelar, com
um selo de qualidade específico, a profissionalização
da mais refinada mão de obra do setor, conferindolhe um diferencial importante, dentro de critérios de
excelência consagrados pela divisão internacional do
trabalho.
Não é à toa que o Governo brasileiro, por meio de
um decreto presidencial, fez coincidir com o Dia Mundial
do Turismo o Dia do Turismólogo, 27 de setembro.
Afinal, estamos falando de uma profissão que
existe há mais de 30 anos, onde, à frente de secretarias, assessorias e consultorias em políticas públicas,
projetos e empreendimentos de desenvolvimento local,
públicos e privados, destacam-se entusiasmados turismólogos que acreditam ser o turismo uma vocação
inata do nosso belíssimo País.
Certamente, estamos muito distantes de um patamar que aproveite todas as imensas potencialidades
na área do turismo.
Não há dúvida de que existe uma grande brecha
entre a oferta atual de serviços turísticos e as potencialidades do setor.
Com vistas a superar esse imenso gap, o Ministério do Turismo estabeleceu uma metodologia padronizada para realizar o inventário dos atrativos turísticos,
equipamentos, infraestrutura e demais elementos componentes da oferta turística dos 65 destinos indutores
do desenvolvimento regional.
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O Sistema de Inventariação da Oferta Turística,
Invtur, é um instrumento que servirá de base para o
planejamento de ações estratégicas, coordenação
de atividades e promoção de atividades turísticas e
desenvolvimento de todas as atividades relacionadas
com o turismo regional. Trata-se, basicamente, de um
banco de dados com informações detalhadas de diversos itens componentes da oferta de serviços relacionados com as atividades turísticas, que deverá ser
periodicamente atualizadas.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
grande satisfação que registro o fato de a capital da
Paraíba, João Pessoa, ter sido o primeiro Município
a realizar o inventário da oferta turística, um trabalho
que contou com a colaboração direta de seis professores e 105 universitários. Em João Pessoa, o Sistema de Inventariação da Oferta Turística identificou 24
atrativos naturais da capital paraibana, como praias,
falésias, rios e parques naturais.
De acordo com a coordenadora da pesquisa, professora Vera Simões, do Instituto Superior de Educação da Paraíba, o inventário também traz a oferta de
hotéis, restaurantes, agências de turismo, instituições
de ensino, bens culturais e segurança pública.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a importância do turismo como fator de desenvolvimento econômico, social, cultural, político e de aproximação dos
povos é incontestável.
Os estudos e pesquisas da Organização Mundial
do Turismo (OMT) e do Banco Mundial confirmam, em
âmbito internacional, a importância do turismo para
gerar emprego, combater a pobreza e realizar um
processo de desenvolvimento sustentável, do ponto
de vista econômico e ambiental.
Certamente, o fator principal, o elemento primordial para atingirmos o objetivo de tornar o Brasil um
grande destino turístico internacional se concentra nos
recursos humanos que operam as atividades turísticas.
Aí se destaca o papel desempenhado pelos profissionais que se dedicam ao planejamento, coordenação e
seleção de locais de interesse turístico, à coordenação
ao estudo acadêmico, às pesquisas e ao trabalho nas
áreas do turismo e hotelaria.
Quero destacar o papel do turismólogo como
profissional insubstituível para o desenvolvimento de
todos os segmentos do setor de turismo, compreendendo o setor público, empresas privadas, organizações não governamentais. Para o sucesso de uma
empresa turística se tornam necessários profissionais
com conhecimentos específicos e adequados para sua
atividade. Nesse contexto, o turismólogo se apresenta
como peça fundamental na engrenagem do desenvolvimento turístico.
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No Estado da Paraíba, onde governo e sociedade
estão verdadeiramente empenhados em perseguir o
turismo como vocação econômica privilegiada, a Associação Brasileira dos Bacharéis em Turismo da Paraíba vem lutando pela regulamentação da profissão de
turismólogo e pela garantia de sua participação no incremento do setor turismo no conjunto da economia.
Acredito na causa. Afinal, a Paraíba é berço de
paisagens inesquecíveis e um destino turístico incomparável. Pela localização privilegiada, João Pessoa é
o ponto de partida para a exploração do litoral paraibano. Terceira capital mais antiga do Brasil, fundada
em 1585, oferece no mesmo cardápio um sítio arquitetônico magnífico e uma natureza deslumbrante. São
trinta quilômetros de uma privilegiada combinação de
infraestrutura e praias urbanas.
O Programa de Artesanato Paraibano, o turismo
de aventura, o maior São João do mundo, a estância
de águas termais de Brejo das Freiras e a gastronomia regional encantam e cativam turistas do mundo
inteiro.
Srª Presidente, no dia 8 de setembro próximo
passado, foi dado um importante passo para garantir
o deslanche do turismo na Paraíba: o destravamento
das obras de construção do Centro de Convenções do
Estado, em João Pessoa, principal pilar de sustentação
do Polo Turístico Cabo Branco.
Uma força tarefa composta pelo Governo do Estado e pela iniciativa privada permitirá a implantação
efetiva do Polo Turístico Cabo Branco, integrando a
construção do Centro de Convenções e do complexo
turístico, resgatando um atraso de 23 anos, já que o
referido projeto arrastava-se desde 1986.
Srª Presidente, embora a atividade turística esteja
frequentemente associada à idéia da prática econômica sustentável, na verdade, são poucos os empreendimentos turísticos que atendem ao pressuposto
da sustentabilidade. O Polo Turístico Cabo Branco
foi pensando para gerar retorno econômico com um
mínimo de impacto ambiental e deverá revolucionar o
turismo do meu Estado.
Assim, não existe foro melhor para defender os
interesses turísticos da Paraíba, enquanto possibilidade de rentabilidade econômica e social sustentável, do
que a sessão comemorativa do Dia Mundial do Turismo,
que tem, este ano, como recomendação de debate o
tema “Mudanças Climáticas: O Turismo em Busca da
Ecoeficiência”. Afinal, estamos falando de uma poderosa alavanca de desenvolvimento econômico, social
e político que, além de todos esses atributos, tem o
condão de aproximar os povos e de unir culturas.
Encerro este meu pronunciamento com a certeza
de que o turismo continuará a dar uma contribuição
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cada vez mais efetiva para o nosso desenvolvimento
econômico e social, gerando empregos e melhoria da
qualidade de vida de nossa população.
Aos milhões de homens e mulheres do mundo
inteiro envolvidos nas atividades que fazem dessa ferramenta econômica ofício e profissão os meus efusivos
cumprimentos. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti.
Antes de passar a palavra ao Senador Cristovam
Buarque, eu gostaria de convidar para participar da
Mesa o Sr. Nelson de Abreu, Presidente da Confederação Nacional de Turismo.
Com a palavra o Senador Adelmir Santana, por
cessão do Senador Cristovam Buarque.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente Senadora Serys Slhessarenko, inicio agradecendo ao Senador Cristovam pela compreensão.
Sr. Ministro de Estado do Turismo, meu amigo
Luiz Eduardo Barretto, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Turismo e Desporto na Câmara dos Deputados, Deputado Federal Marcelo Teixeira, também os
nossos cumprimentos. Nossos cumprimentos a todas
as pessoas envolvidas com o trade de turismo e aos
convidados.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Srs. Deputados, amigos do turismo, desde o dia 21, estamos
promovendo a Semana Nacional do Turismo no Congresso Nacional. A ação, feita pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal,
a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos
Deputados e a Frente Parlamentar do Turismo, em parceria com o Sistema Confederativo da Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo,
CNC/Sesc/Senac, sob a Presidência de Antônio de
Oliveira Santos, da qual tenho a honra de ser VicePresidente, e com o apoio do Ministério do Turismo e
do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), tem por objetivo celebrar
o Dia Internacional do Turismo, a ser comemorado no
próximo dia 27.
Como Presidente do Sesc e do Senac no Distrito
Federal, eu me orgulho muito em dizer que a CNC é
pioneira em matéria do grande turismo no Brasil e sempre esteve preocupada com a atividade turística. Aqui
no Brasil, há mais de três anos realizamos atividades
diversas, mobilizando a sociedade e o Parlamento a
favor de um turismo responsável e consequente para o
nosso País, como comemorações importantes a cada
data. E desde 2000, quando se realizou o III Cbratur
em Blumenau, a CNC vem assumindo a realização
desse evento.
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Desde 1970, o dia 27, escolhido pela Organização
Mundial do Turismo – instituição vinculada às Nações
Unidas –, marca a intenção de promover uma reflexão
sobre os desafios do desenvolvimento da atividade
turística no mundo.
A cada ano, um lema é escolhido para nortear os
debates e é eleito um país sede, onde são centralizadas as atividades da Organização Mundial do Turismo
para aquelas comemorações.
Neste ano de 2009, o país eleito foi Gana, na
África, todos nós sabemos; e o tema escolhido pela
Organização Mundial do Turismo não poderia ser mais
propício: “Turismo celebrando a diversidade”. Não poderia existir melhor forma de definir o turismo do que
a celebração da diversidade, ainda mais em um país
como o Brasil, que traduz como nenhum a palavra diversidade.
Um país dotado de ecossistemas dos mais diversos não poderia traduzir melhor o lema “Turismo
celebrando a diversidade”. Aqui, temos o privilégio da
Região Amazônica, da região do Pantanal, das praias
do Nordeste, das serras de Minas Gerais e do Sul do
País, do Centro-Oeste com suas nascentes maravilhosas e belas grutas, do Jalapão e das águas quentes do
Estado de Goiás, além de um monumento muito especial para nós e para nosso País, que é esta Capital,
Brasília, que, no próximo ano, comemora 50 anos.
Exatamente para fortalecer esse perfil tão diversificado do nosso País, do solo brasileiro, o Sistema
CNC/Sesc/Senac concebeu a exposição “Turismo celebrando a diversidade”, montada no Hall da Taquigrafia, no Anexo II da Câmara dos Deputados, onde se
encontra para visitação pública. A mostra apresenta,
com imagens cedidas pela Embratur e pelo Ministério
do Turismo, um mosaico da vasta diversidade brasileira, que tanto encanta os turistas de todo o mundo.
A exposição reúne sete temas: clima, natureza, relevo, etnias, arquitetura, gastronomia e manifestações
culturais.
Isso é o retrato de um Brasil plural, mas harmônico em suas diferenças, e essa harmônica pluralidade
é uma inequívoca similaridade com a atividade econômica do turismo.
O turismo é a oportunidade que temos de mostrar ao mundo e aos próprios brasileiros esses ecossistemas. Comemorar o Dia Internacional do Turismo
é mais uma chance que temos para mostrar a grande
capacidade que o País tem nesse setor. Se soubermos
tirar proveito desses recursos naturais de que dispomos e se planejarmos um bom esquema de turismo
regional, cultural e social, certamente seremos um País
diferente dos demais.
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Senhoras e Senhores, o turismo é o mais promissor dos caminhos para o País fortalecer a sua economia. Prova disso é a própria criação do Ministério do
Turismo, meu caro Barretto, que ocorreu no primeiro
Governo do Presidente Lula, exatamente graças aos
esforços das pessoas focadas no turismo.
Após o IV Cbratur, em 2002, cujo tema era “Emprego, Renda e Desenvolvimento”, evento patrocinado
pela CNC, em que se discutia com todos os candidatos
à Presidência da República, à época, a possibilidade
de criação de um ministério próprio para o turismo,
recebemos a promessa de que, qualquer que fosse o
candidato vitorioso – porque todos a fizeram –, nosso pleito seria concretizado. Essa era a certeza que
tínhamos em 2002. E o Presidente Lula, ainda como
candidato, garantiu, nesse encontro, na Câmara dos
Deputados, que criaria o Ministério do Turismo e cumpriu a sua promessa.
Esse Ministério muito ajuda na divulgação das
atividades do setor, muito ajuda na luta para garantirmos o turismo como meio de desenvolvimento, de
crescimento e de superação.
Mas, apesar de tudo isso, das opções turísticas,
do clima e do enorme território, o Brasil não figura sequer entre os 30 países mais visitados do mundo.
Alguns fatores, como o medo da violência, a má
estrutura dos serviços, as crises e o caos no nosso
setor aéreo, afastam o turista internacional do Brasil.
E depende de todos nós mudar isso. Aqui, no Senado,
temos lutado em muitas frentes, como na aprovação da
Lei Geral do Turismo, da qual fui Relator. Agora temos
uma legislação que define as regras de financiamento
para o setor e o caminho para o crescimento desse
trade tão importante que temos à nossa disposição.
O Sistema CNC/Sesc/Senac também tem lutado
para mudar essa imagem, para tornar o Brasil o destino dos brasileiros e dos estrangeiros.
Hoje, a CNC ocupa áreas importantes no setor
do turismo, como o turismo receptivo, o turismo social
e o turismo ambiental; enfim, tem uma participação
efetiva.
O turismo é uma atividade complexa, com mais
de 52 atividades econômicas incidindo sobre a sua
cadeia produtiva, como o transporte, o comércio, os
serviços e a agricultura, comprovando que o setor é
muito amplo e diverso.
Nesse momento em que celebramos a diversidade do turismo, aproveito para celebrar a diversidade
das atividades executadas pelo Sistema CNC-SESCSENAC.
Srª Presidente, sei que o meu tempo está se esgotando, mas eu gostaria de sua compreensão. Serei
rápido.
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Em seus mais de 60 anos, a CNC sempre fortaleceu a imagem turística do Brasil por meio da formação
profissional de trabalhadores e da oferta de atividades
sociais, seja por meio do Senac ou do Sesc.
Srª Presidente, são muitas as unidades. Não vou
citá-las, já que é do conhecimento público a presença dessas instituições em mais de 2.800 Municípios
brasileiros. Refiro-me ao Sesc e ao Senac, que têm
participação ativa, reconhecida por todos nós.
Para não ser repetitivo sobre tais colocações,
quero dizer que a procura pelo turismo social oferecido por essas instituições, especificamente pelo Sesc,
é intensa. Listas com nomes de interessados em fazer turismo são feitas com antecedência de até seis
meses e, invariavelmente, são preenchidas diversas
listas de espera, pois temos presença marcante, como
disse, em muitos Municípios brasileiros, em todos os
Estados brasileiros.
Nossos jovens poderiam conhecer o Brasil, e estamos trabalhando nessa direção. Há a necessidade de
se fazer um turismo voltado para a questão cívica. Se
soubermos – e aqui estava o Presidente da empresa
de turismo de Brasília – vender inclusive Brasília como
a Capital do País, também é um fato importante.
Estamos, como foi bem colocado pelos meus antecessores, às vésperas da Copa do Mundo. Faltam
menos de cinco anos, e precisamos nos preparar – e
vamos nos preparar para isso, tenho certeza.
Hoje, comemoramos o turismo e sua diversidade.
Mas, há 60 anos, a CNC exalta o comércio da atividade do turismo, investindo na qualidade profissional
dos trabalhadores e oferecendo-lhes a oportunidade
de exercer o direito da prática do turismo social.
Nessa preparação para a Copa de 2014, o sistema CNC fará toda a diferença. Já estamos preparando,
Srª Presidente, cursos para profissionais da área, preparando os hotéis do País para receberem os turistas
internacionais, preparando o País para se tornar pólo
turístico que tem a capacidade de ser.
Na tentativa de garantir melhorias ao setor, o
que realmente nos preocupa é a tentativa de dividir
os recursos destinados para o atendimento social e
profissionalizante para os trabalhadores.
Tenho me posicionado – não sou contra o setor
de turismo, nem contra a Confederação Nacional do
Turismo – contra a questão da divisão dos recursos.
Precisamos nos unir para não esfacelar o sistema,
dividi-lo. Fomos contra a criação do Sistema “S” de turismo. Mas nunca contra o turismo, exatamente porque
somos a favor da formação...
(Interrupção do som.)
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O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – ... do
avanço do turismo, do crescimento e do desenvolvimento do setor.
Criar novas instituições prejudicará exatamente
aqueles que mais precisam do Sistema: os profissionais
da área. Isso porque levamos mais de 60 anos – todos
compreendem – para chegar ao nível da excelência
e da expertise que temos hoje no Sesc e no Senac.
Não precisamos, na minha visão, de mais Sistemas,
precisamos, sim, intensificar o apoio e investimento
no Sistema “S” para melhorar o atendimento e esse
profissionais..
A formação profissional e a oferta do turismo
social vêm de longe, dos idos de 1955, Sr. Ministro,
quando foi criado o Conselho de Turismo da CNC.
O Presidente do Senado à época, Senador Gilberto
Marinho, subiu à tribuna para pregar que o Conselho
fosse o órgão oficial do turismo do Governo brasileiro,
tal a envergadura do trabalho desenvolvido por aquele
Conselho.
A formação profissional e a oferta de turismo
social são oferecidas pela CNC, e o Sistema CNCSesc-Senac sabe que a complexidade da atividade
do turismo no Brasil merece atenção especial e uma
vasta e eficaz celebração.
Turismo foi o que nos trouxe até aqui hoje. Tenho a certeza de que, juntos – todos nós –, vamos
conseguir fazer desse setor o grande sucesso que
ele deve ser.
Srª Presidente, peço-lhe mais um minuto, apenas para dizer...
(Interrupção do som.)
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – ... que
nos próximos 50 anos possamos transformar Brasília
em uma cidade turística, do turismo nacional, para que
as pessoas venham a Brasília, conheçam a Capital do
País e vivenciem a comemoração dos 50 anos da Capital Federal, que é a Capital de todos nós.
Agradeço a tolerância de V. Exª.
Parabéns àqueles que estão envolvidos com o
setor do turismo pela comemoração deste dia.
Obrigado, Srª Presidente. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MS) – Antes de passar a palavra ao Senador
Cristovam Buarque, quero registrar as escusas do
nosso Ministro do turismo, Luiz Barretto, que esteve
conosco por um tempo considerável. Sabemos de
suas ocupações. O nosso agradecimento muito especial, Ministro.
Anuncio também a presença do Sr. Norton Linhares, Presidente Nacional da Confederação de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares.
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Eu gostaria de convidá-lo a participar da Mesa
conosco.
Com a palavra o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, senhoras e senhores, eu não podia
deixar passar uma solenidade como esta sem falar.
Primeiro, porque estive muito envolvido nos assuntos
da economia do turismo no passado. Eu vi um país se
transformar a partir de projetos turísticos que eu tive o
privilégio de, como economista, analisar. Refiro-me à
República Dominicana, onde estive, e que era preciso
chegar de helicóptero às praias. Pouco tempo depois,
eram verdadeira cidades, gerando emprego, gerando
renda e dando uma dinâmica completamente diferente
à economia daquele país.
Além disso, eu não podia deixar de falar para
fazer um apelo a cada um daqueles que trabalham
no turismo para que descubram que Brasília tem recursos turísticos superiores a uma grande parte das
nossas cidades.
Nós temos de, não apenas ficar no turismo natural, não apenas ficar no turismo da cultura tradicional,
descobrir a cultura que tem o Distrito Federal, que é a
cultura do ponto de vista histórico, a cultura do ponto
de vista do seu desenho arquitetônico.
Os arquitetos do mundo inteiro sonham vir a Brasília. E todos os brasileiros que, às 20h30min assistem
ao Jornal Nacional passam a ter a curiosidade de virem
aqui pelos monumentos, pelos prédios, pelas notícias
que eles recebem. Uma das coisas que atrai o turista
é ouvir falar da cidade, daquilo que acontece naquela cidade. Nenhuma outra cidade hoje no Brasil tem
mais publicidade do que o Distrito Federal e Brasília.
Até mesmo as notícias ruins que saem daqui, tanto,
todos os dias sobre corrupção, malfeitos e ineficiência,
essas atraem turistas, porque eles querem ver onde é
que acontecem essas coisas.
Eu queria trazer esse recado e mais um. Eu não
vejo como haver um desenvolvimento pleno do turismo
brasileiro sem uma revolução educacional. Eu não vejo
como a gente ter turismo, enquanto na rua o povo não
fala outros idiomas além do português. Eu não vejo
como. As pessoas, quando fazem turismo, temem ir
para um lugar onde elas não são capazes de se comunicar. E no Brasil, o índice daqueles que falam inglês
nas ruas é muito pequeno. As pessoas temem tomar
táxi. Eu já ouvi pessoas dizendo que só vinham para
aqui porque falavam esperanto e esperanto eles sabem
que, pelo catálogo telefônico, eles sempre encontram
alguma entidade promotora do esperanto.
E aí ele encontrava quem falasse com ele e quem
desse apoio também, pela solidariedade que, em geral,
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os esperantistas manifestam. Não é possível que haja
uma preocupação com o turismo desvinculada de uma
revolução na educação de base no País.
Eu vim aqui rapidamente e tenho que voltar a uma
fala que está sendo feita pelo Ministro do Desenvolvimento. Eu não vejo como é possível que, durante toda
a apresentação sobre o desenvolvimento econômico
do Brasil, não se fale em educação. Não há futuro sem
a economia do conhecimento.
Eu assistia, recentemente, a uma palestra do
Ministro da Defesa em que ele pôs uns quinze ou dezesseis pontos que nós precisamos defender, como os
poços de petróleo, as refinarias de petróleo, a própria
capital, Brasília. Ele não colocou um único ponto a ser
defendido por causa da ciência e da tecnologia que aí
é desenvolvida, porque não há – essa é a verdade. Ou
porque desprezam – essa é a verdade.
Eu garanto que nos Estados Unidos deve haver
uma proteção imensa ao MIT, a Harvard e a todos os
demais setores onde a concepção que depois vai gerar as armas é desenvolvida, porque o conhecimento
é a grande arma do futuro.
Por isso, eu quero insistir que o setor do turismo talvez saia na frente do setor de desenvolvimento
econômico, em geral, talvez saia na frente do setor
da defesa, que não colocam a educação como um
vetor fundamental. Até a agricultura começam a pôr
por causa da Embrapa. Eles começam a perceber
que não haveria agricultura aqui, no cerrado, se não
fosse o desenvolvimento de ciência e tecnologia que
a Embrapa propiciou.
Eu deixo aqui esses dois apelos: o apelo de que
ponham Brasília como um importante centro turístico,
como é hoje Washington, nos Estados Unidos, graças
à capital, graças aos museus, e também a educação
como um vetor fundamental do desenvolvimento turístico.
Até ouvi aqui falar no saneamento, sem o que
também não há turismo. Ninguém quer ir fazer turismo
em um lugar onde vai pegar dengue. Não tem como.
Apoio também a educação, mas não a educação, como
fui professor na Organização Mundial do Turismo, professor de projetos turísticos, para os de nível superior.
Não! Ponham a educação de base como condição
fundamental.
Concluo citando a paixão que tenho pela escola
em Jacarepaguá mantida pela Confederação Nacional
do Comércio, porque ali, sim, a gente vê jovens saindo, falando idiomas, sabendo computador e capazes
de participar de uma economia. Não dá para fazer
muitas tão boas quanto aquela. Aquilo é uma coisa
muito especial. Mas dá para que as 200 mil escolas
do Brasil ensinem inglês, ensinem espanhol, ensinem
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francês. Claro que dá! O resto do mundo está fazendo.
Com isso terminam atraindo turistas. Não é possível
ter turismo com taxista que não fala inglês. Alguns países têm a facilidade de o inglês ser o idioma natural.
Outros ensinaram inglês por cima de suas línguas e
idiomas naturais.
Ficam aqui esses dois apelos: Brasília e escola, como
vetores, insumos e produtos do turismo brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidenta. Creio que falei
dentro do tempo que a senhora me recomendou.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Muito obrigada, Senador Cristovam
Buarque. Realmente, o senhor faz jus aos maiores
elogios.
Pede para se ausentar agora a Srª Presidente do
Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais
de Turismo, a Srª Nilde Clara de Souza Brun.
Como eu sou a próxima inscrita, passo a Presidência ao Senador Mão Santa.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – A Senadora Serys, que estava exercitando a
Presidência, nesta sessão destinada a comemorar o
Dia Mundial do Turismo, é a próxima oradora. Ela é
do Partido dos Trabalhadores e representa o Estado
do Mato Grosso.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso.) – Muito obrigada,
Sr. Presidente.
Senhoras e senhores aqui presentes, saúdo os
membros da Mesa. Vou tentar me restringir ao tempo,
porque, realmente, essa é uma preocupação permanente que nós temos.
Comemorado a cada dia 27 de setembro, o Dia
Mundial do Turismo foi instituído em 1979 pela Organização Mundial do Turismo, a OMT, órgão das Nações
Unidas, para celebrar o aniversário da criação da entidade, o que ocorreu em 1970.
Todo ano, um tema diferente é abordado. Em
2008, por exemplo, eu diria que um dos temas mais
importantes foi abordado no encontro da OMT. Lá foi
discutido o fenômeno do aquecimento global e os
prejuízos que as mudanças climáticas podem causar,
particularmente ao turismo.
Com efeito, são cada vez mais frequentes nos
noticiários de televisão e jornais cenas de balneários
atingidos por tempestades e inundações, ou de estações de inverno fechadas por falta de neve. Este ano,
aprofundando os debates, o objeto da pauta da Organização será “Mudanças Climáticas: o turismo em
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busca da ecoeficiência”, com foco nas soluções. Serão apresentados alguns bons resultados de práticas
turísticas preservacionistas em todo o mundo.
Mas, como praticamente todos os Srs. Senadores
e as Srªs Senadoras que aqui se pronunciaram fizeram
referência ao turismo nos seus Estados, é lógico que eu
não vou fazer diferente. Eu sou Senadora pelo Estado
de Mato Grosso e como tal vou me pronunciar.
No Mato Grosso, por exemplo, temos procurado
incentivar o etnoturismo indígena, com visitas ao Parque
Nacional do Xingu. No trajeto, o turista é apresentado
à paisagem local, com sua enorme biodiversidade,
em virtude de constituir a área uma região de transição ecológica. Das savanas e florestas semideciduais
mais secas, ao sul, passando para floresta ombrófila
amazônica ao norte, atravessando cerrados, campos,
florestas de várzea, florestas de terra firme e florestas
em terras pretas arqueológicas.
A Chapada dos Guimarães, próxima a Cuiabá,
é outro centro de ecoturismo, assim como, um pouco
mais adiante, próxima a Jaciara, a Cachoeira da Fumaça. Na direção sul, temos em Mato Grosso o Pantanal,
uma planície de inundação periódica reconhecida nacional e internacionalmente pela exuberância de sua
biodiversidade, que a torna uma das áreas úmidas de
maior importância do globo. O Pantanal integra a bacia
do alto rio Paraguai, formada pelo rio e seus tributários,
principalmente os da margem esquerda.
Em Cáceres, senhoras e senhores, temos a pesca às margens do rio Paraguai. Temos também próximo a essa região de Cáceres as cavernas de Nobres
e Curvelândia, que ainda precisam ser organizadas
para o turismo. E como o Mato Grosso agora foi eleita
como uma das subsedes da nossa Copa do Mundo
que vem aí, com certeza essa organização do turismo
vai ser aperfeiçoada.
Por outro lado, às margens do rio Araguaia, a
leste, a pesca esportiva é um dos atrativos turístico
naturais mais procurados de nosso Estado. São muitos hotéis e pousadas à beira-rio, dedicadas ao público
entusiasta das linhas e dos anzóis.
Fica claro, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que Mato Grosso é uma das áreas do
mundo em que, mais agudamente, se percebe a necessidade da preservação ambiental para sustentar
a atratividade das atividades turísticas. Para minha
pessoa, atividade turística é a mais possível de fazer
e construir a sustentabilidade. Desenvolvimento da
economia com sustentabilidade, o caminho; a trilha é
o turismo, eu não tenho dúvida disso.
A temática diretriz da OMT nesses dois últimos
anos, portanto, já é contemplada pelos planejadores
do turismo em nosso Estado, tanto da parte do Go-
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verno quanto das empresas do setor. Por isso temos
trabalhado em parceria, no sentido do benefício dos
turistas e de todos os mato-grossenses.
É importante ressaltar que a industria do turismo
abrange uma grande variedade de serviços, dando
emprego direito ou indireto a muitos profissionais. A
movimentação dos turistas, seu transporte e a hospedagem, a orientação por guias, a impressão de mapas
e prospectos, a atividade de museus e casas de espetáculos, e a confecção de bonés, camisetas e bolsas
de viagem identificadas são exemplos de setores da
economia local impulsionados pelo turismo.
Em seu extenso território, dotado de uma incrível diversidade de paisagens, o meu Mato Grosso tem
opção de turismo natural para todos os gostos. Neste
Dia Mundial do Turismo, dedicado ao tema da ecoeficiência na exploração das atrações naturais, temos
motivo para orgulho e motivo para permanecermos
alertas, de modo a conservar esse patrimônio de vida
e natureza.
Aproveito para fazer um convite a todos e a todas,
aos brasileiros e às brasileiras, aos estrangeiros e às
estrangeiras que passam pelo nosso País também,
para que visitem Mato Grosso. A natureza é exuberante e o povo é amigo e acolhedor.
Eu faço esta fala muito breve sobre o turismo,
porque, realmente, no meu Estado, estamos necessitando, fazendo, começando, articulando, agilizando
uma grande campanha de organização do turismo, em
todas as áreas. Mato Grosso tem uma biodiversidde
incrível, que se encontra nas cachoeiras de Jaciara,
na Chapada dos Guimarães, nas grutas de Nobres e
de Curvelândia, nos festivais de pesca, como o de Cáceres e outros. São coisas fantásticas. Também há as
grandes lavouras. Costumo dizer que, passando perto
de uma grande cachoeira, logo se vê um mar branco e
as pessoas param, incrédulas, para ver o que é. São
lavouras de algodão florido. São lavouras de algodão
florido, senhoras e senhores, de branco, mas também
já têm de rosa, de bege, de verde, de azul... Quem no
mundo não quer ver uma coisa dessas?! Uma florada de algodão colorido. Isso é possível também em
Mato Grosso.
Portanto, senhoras e senhores, eu diria que o
portento, a grandiosidade, o futuro do Brasil, em grande parcela de um desenvolvimento econômico com
sustentabilidade ambiental, é o turismo no Brasil e em
Mato Grosso também.
Muito obrigada. (Palmas.)
Durante o discurso da Sra. Serys Slhessarenko, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Nery.
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O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA)
– Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, agora
representando o PSC.
O SR. MÃO SANTA (S/Partido – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
José Nery, que preside esta sessão destinada a comemorar o Dia Mundial do Turismo, líderes do turismo
no Brasil, peço-lhes permissão, pois são tantos e tão
importantes que eu poderia esquecer algum nome, o
que, mesmo involuntariamente, seria imperdoável, para
saudar a todos na pessoa do Sr. Nelson de Abreu Pinto, que preside a Confederação Nacional do Turismo,
Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui
e os que nos assistem pelo sistema de comunicação
do Senado, realmente é feliz o Senado, nesta 164ª
Sessão Especial, quando comemora o Dia Mundial
do Turismo.
Presidente Nery, nós, filhos de Deus, viemos ao
mundo, e Ele disse “Comerás o pão com o suor do
teu rosto”, mas Deus-Pai é bom e Ele nos deixou ser
feliz. E se há um trabalho que proporciona riqueza e
felicidade é o turismo. Então, temos de entender quem
quer construir um mundo melhor.
Está presente, e quero saudá-lo, Sílvio Leite, que
está ao telefone para o mundo. Ele é muito diligente,
acho até que Goebbels e Duda Mendonça perdem
para ele, porque ele trabalha no Governo do Piauí,
que é muito sofrível e tem muito pouca visão, mas ele
consegue defender quase o indefensável.
Mas, no Brasil, temos algumas dificuldades. Vou
retratar, porque aqui represento, com muito orgulho,
o Piauí. Queria, então, dizer da grandeza do Estado,
simbolizando o Piauí.
Conheci o Embaixador Clark, piauiense, descendente de ingleses. A família dele foi muito poderosa
no comércio, e eles tiveram a Casa Inglesa, com filial
até em Niterói. Sílvio Leite, eles são donatários justamente daquela Ilha do Caju, uma das mais belas do
Delta. Mas um deles, o Embaixador Clark, teve câncer.
Aí ele resolveu, Heráclito Fortes, morrer em Parnaíba,
naquele prédio da Casa Inglesa, que hoje é um hotel.
Eu era médico recém-chegado, e o médico que o assistia era o Dr. Odval Resende, que também já faleceu.
Mas, algumas vezes, fui chamado e conversei com ele,
que me deu um livro.
Ô, Sílvio Leite, V. Sª tem feito relevantes serviços
à comunicação desde quando era comunicador do poderoso grupo Claudino. Mas há esse livro que tem de
ser reproduzido. Está ouvindo, Heráclito?
Esse Embaixador foi muito forte, porque foi amigo
de Osvaldo Aranha. Ele só residiu em cidades grandes, ajudou a ser reconhecido o Governo de Charles
de Gaulle quando ele voltou. Então, ele foi a Paris, es-
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teve em Londres, no Vaticano, em Buenos Aires. No
fim, ele quis terminar em Parnaíba. Sílvio Leite, ele
tem um livro em que diz o seguinte: “As duas cidades
mais belas do mundo começam com a letra P [ele conheceu o mundo, foi Embaixador e descendente de
inglês]: Paris e Parnaíba.” Parnaíba foi a cidade em
que nasceu João Paulo Reis Velloso, Evandro Lins e
Silva; e eu tive esse privilégio.
Eu até, José Nery, sou diferente: confesso-me
aqui, neste Dia Mundial do Turismo, PT. Olhe, José
Nery. Acho que as duas melhores cidades do Brasil
são Parnaíba e Teresina. Parnaíba já foi justificada pelo
Embaixador. A nossa capital tem perspectivas turísticas
invejáveis. Primeiro, o histórico cultural. Estamos em
Brasília, pois a inspiração foi Teresina. Teresina foi a
primeira capital planejada deste País. Aí está um baiano, Rui Barbosa, a nos orientar. E foi um administrador
português, Saraiva, Primeiro-Ministro desse País depois da Guerra do Paraguai, e um homem inspirado,
de visão, baiano como Rui Barbosa, tirou de Oeiras e
colocou lá: mesopotâmica, entre dois rios. No coração
do Piauí, é a única capital do Nordeste que vocês vêem
que não é litorânea. Então, já foi a diferença.E ele a
planejou e ele a construiu. A primeira capital.
Então, sem esse ato heróico de inspiração, de
sensibilidade e de visão futura, não teria vindo as outras: Goiânia, Belo Horizonte, a nossa Brasília, que vai
fazer 50 anos – Teresina tem 158 –, e a própria filhote
dessa ideia, que é Palmas. Teresina já é diferente, é
planejada para capital no meio do Estado.
O Piauí, apesar do Governo brasileiro... Esta Casa
é para fazer reflexão, é para orientar o Presidente da
República; essa é única finalidade do Senado. O Pedro
II ficava lá fora, deixava a coroa e o cetro e vinha escutar os Senadores. Olha a diferença! Eu sempre digo: a
ignorância é audaciosa. Assim, fazia Pedro II: deixava
a coroa e o cedro, adentrava e ouvia os Senadores.
Então, eu diria que o turismo aqui é difícil, porque
Deus fez a parte dele, o Brasil todo e nós, brasileiros.
Mas, com essa falta de segurança, é difícil o turismo
no Brasil, por causa da violência. Sou pai da Pátria, e
não vou falar do Primeiro Mundo, que também conhecemos; vou bem ali, em Buenos Aires. Isso aqui não
é uma civilização. Ô Luiz Inácio! Isso é uma barbárie!
E não era assim não. Isso é de agora!
Fernando Henrique Cardoso, queiramos ou não –
não sou do partido dele –, ele é um estadista. A inveja
e a mágoa corrompem os corações. E vi quando ele
passava o Governo, em uma entrevista, e disse: “Olha,
não podemos resolver tudo, mas eu resolvi a inflação”.
E foi uma verdade. Era um monstro a inflação. Nós nos
lembramos. E FHC também disse: “O Presidente que
vai entrar, o Luiz Inácio, tem que se dedicar à segu-
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rança e ao combate à violência”. Isso não é normal;
é uma barbárie! E bem ali, em Buenos Aires... E eu
sou garoto do Rio de Janeiro, estudei lá, no Ipase, em
Sacadura Cabral, Hospital dos Servidores do Estado,
Praça Mauá. Olha, não tinha esse negócio, não! No
Rio de Janeiro e no nosso País, havia malandros. Era
até divertido, mas esse negócio de bandido é de agora, aumentou agora.
Está ali o Sílvio Leite, que representa, aliás, ele
é a salvação do Governador do Piauí. Ai, o que seria
do Governador sem esse homem? Ele estaria morto.
Mas vou dizer, e ele está aí. Fui Governador do Piauí
até 6 de novembro de 2001. Eu saía de casa, na Praia
do Coqueiro, e ia a pé até Atalaia, repetidas vezes, todos os domingos. Eu pegava, fazia uma agenda para
inaugurar no norte – ouviu, José Nery? – chegava domingo... Daquele negócio de Governador andar com
segurança, com um bocado de homem, nunca gostei;
eu gosto é de andar com Adalgisinha, de mãos dadas.
Então, de madrugada, eu acordava e saía para fazer
o meu cooper. Olha, dá mais ou menos dez quilômetros. Está aí o Secretário de Turismo. Nunca – foram
muitos anos – ninguém tentou nada contra mim. Porque podiam pegar o Governador sozinho. A Adalgisa
ficava dormindo, eu saía às 6 horas, sem segurança,
porque não é bom negócio andar com os homens ao
lado. Embora seja a minha terra, a minha região, mas
nunca... Eu me lembro, ô, Sílvio Leite, um dia eu ia
chegando, um domingo, ô, professor Bacelar, e havia
uns familiares desse Ciro, porque Sobral é pertinho,
e eu estava jogando vôlei na praia ali, tinha vindo a
pé, e eles vieram me perguntar se eu era mesmo o
Governador, porque eu andava sozinho e já estava
na praia popular, na Praia do Coqueiro, onde há um
menor número habitantes.
Mas não é só isso, não, Sílvio! Atentai bem! Vocês
fazem muita propaganda, e eu acredito no seguinte:
o mentiroso, hoje, é o homem de maior coragem do
mundo, porque, aí, com relação a essa terceira comunicação, não adianta comprar os grandes veículos. Há
a Internet, esses blogs, esses portais; há o Twitter –
até pensei que fosse um instrumento musical –, que
até fizeram um para mim. Nessa parafernália da terceira comunicação, da terceira onda de Alvin Toffler, já
se previa a desmassificação da comunicação. Então,
mentiu; chega ali e há a verdade.
Quero dizer que não era só em Parnaíba não,
Sílvio Leite. Aí, às vezes, eu tinha que viajar, então,
eu tirava um dia da semana, em Teresina, para fazer
um cooper e saía às 11 horas da noite do Palácio. Da
avenida ia para a residência do Governador, na Ladeira
do Uruguai, às 11 horas da noite; ia só com um companheiro. Eu passava, e as pessoas no ônibus ficavam
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dizendo “Titio! Titio!”. Às vezes, por curiosidade, eu deixava a avenida e entrava no bairro. Nunca houve esse
negócio de sequestro! Agora, está inviável.
É no Brasil todo, é em Teresina. Até o defunto
tem que ser enterrado logo. Se morreu às 5 horas,
enterra logo, porque, se fizer o velório em casa, vai
ser assaltado.
Eu vou à minha cidade e não a conheço mais.
Outro dia, eu fui procurar a casa de um amigo, Dr. Valdir
Oliveira. Não a encontrei. Eu era acostumado a ver o
jardim, a casa; agora, é tudo muro alto. Todas as casas
na Parnaíba têm muro alto. As que não têm aquela corrente elétrica em cima, porque são pobres ou médios,
têm cacos de vidro. E essa é a violência.
Se nós temos medo, imagine o turista, ô, Sílvio
Leite! Eu andando na Espanha, aí o cara disse: “Brasil, brasileiro. Brasil é bom, o futebol, o Pelé, o samba,
o carnaval, ‘pu’, mata”. Rapaz, eu tomei até um susto:
“‘pu’, matou”; é assim a concepção na Europa. Bem
ali, em Buenos Aires, quatro horas da manhã, eu com
a Adalgisinha, de mãos dadas, entrando nas livrarias,
dançando tango no meio da rua. Então, temos que advertir o Governo com relação a essa violência.
Outro problema: o transporte aéreo – não vai
haver turismo aqui – piorou, mas piorou muito, muito,
muito; no meu Piauí, é que foi uma desgraceira total.
Há anos, este País tinha uns 400 aeroportos funcionando; hoje, tem uns 100. Atentai bem! O que tem que
ser feito para ir da minha Teresina à vizinha capital São
Luís – e vão porque há muitos interesses comerciais,
e de São Luís para Teresina vão em busca de saúde.
Teresina é uma das cidades mais evoluídas em ciência médica. Eu coloquei aquele Estado na era dos
transplantes – transplante cardíaco. Eu incentivei os
primeiros tirando o coração. Isso é a visão de futuro.
Mas – atentai bem! – o que sai doente lá de São Luís
vem para Brasília – olha o mapa, deve ser uns trezentos e poucos quilômetros – e fica aí no aeroporto esperando a fila. Aí, se for doente do coração, morre no
meio do caminho. E o comerciante, o empresário, que
vai de Teresina para São Luís, que perda de tempo!
Time is money – “ Tempo é dinheiro”, velho ditado. E
os prejuízos... Mas não existe mais, não, para você ver
a desgraceira. E eu era menino de Parnaíba. O resto
é conversa fiada, é mentira.
O mentiroso hoje é o maior corajoso do mundo.
Porque antigamente deu certo com Hitler, com Goebbles, porque ele dizia: “Lá vai Hitler com dez mil
soldados”. Hitler ia com dois mil. “Lá vai Hitler com
vinte”, ele ia com quatro. Aí o povo ia temendo, e deu
no que deu.
Hoje, não adianta mentir, porque vem aí os “twitters” não sei mais o que, essa parafernália aí de comu-
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nicação. Mas um provérbio nunca falha: “A mentira tem
pernas curtas”. Aprendi, José Nery, que é mais fácil
você tapar o sol com a peneira do que a verdade.
Então, a segurança, transporte aéreo precário.
Quando eu era menino, eu saía da Paranaíba, ô, Flexa
Ribeiro, com todo respeito que eu tenho ao Pará, mas
é só para gravar, nós pegávamos a Panair, Aerovias,
Aeronorte, Cruzeiro, e tinha a Paraense Transporte
Aéreo, a PTA. Aí, caíram alguns aviõezinhos e a turma
dizia: “Prepara Tua Alma”. Mas saíamos, Sílvio Leite:
Parnaíba, Fortaleza, Natal – saltávamos no aeroporto,
não conhecíamos, não; tomávamos só uma Coca-Cola
ali – o último era Salvador, mas chegava ao Rio no
mesmo dia, Sílvio. Aprendia até geografia. Hoje, não
há nem teco-teco na minha cidade! Teco-teco é aquele avião pequenozinho de uma hélice. Então, é muito
difícil! E os serviços especializados, sobre os quais já
se falou aqui. Isso tem que ter. Olha, os serviços especializados. Mas Deus fez a parte no Piauí.
Além do Embaixador – eu me lembro, e isso é
oportuno –, a maior inteligência deste País, o melhor
Ministro do Planejamento deste País foi o parnaibano
João Paulo Reis Velloso. Ele foi a luz, o farol do regime
militar, que trouxe muito progresso a este País. E o farol,
a luz. E ele – ô, José Nery – João Paulo Reis Velloso,
filho de carteiro com costureira, aos nove anos, abria
a fábrica de meu avô. Trabalhou cedo, como o Mauá.
Mas quero dizer, depois Harvard, mania de primeiro
lugar. Eu me lembro, ô, Sílvio Leite – quero auxiliar o
seu trabalho – em 1970, eu, médico, na minha cidade,
fui a uma inauguração dos Correios e, lá, João Paulo
Reis Velloso lançou um selo: era o Farol da Pedra do
Sal. E ele dizia lá: “Aqui vai ser o terceiro polo turístico”. E eu, tomando um copo de uísque, balancei e
disse: “O homem está delirando”. Não era, não. Ele é
que tinha visão. Ele era competente e eu era ignorante. Estava chegando. E carimbou o selo. Esse selo eu
reproduzi quando governei o Estado do Piauí. João
Paulo Reis Velloso sabia que Deus colocou lá, nos 66
quilômetros de litoral, verdes mares bravios, ventos
que nos acariciam, sol que nos tosta o ano inteiro,
brancas dunas, rios que nos abraçam. O Piauí tem 19
rios, seis perenes, 100 lagoas. Olha, se você comparar a nossa lagoa do Portinho com a baiana Abaeté,
olha, rapaz... Eles têm lá os poetas que cantaram a
lagoa deles, mas Deus caprichou foi na nossa. Essa
é a verdade. Mas o rio Parnaíba, ô, Osvaldo Sobrinho,
é o seguinte: quando ele se lança no mar, ele não se
lança burramente como o Amazonas, uno; ele se abre,
se abre em cinco rios. Ele se abre assim como uma
mão, em cinco rios – com certeza, mão santa –, que
formam 78 ilhas, dois terços do Maranhão, um terço
do Piauí, mas a maior, a mais bela, que tem essa praia
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da Pedra do Sal, é da Parnaíba. Nela nasceu o único
brasileiro que pode estar do lado ali de Rui Barbosa:
Evandro Lins e Silva, que dá a essa Corte Suprema
uma inspiração de grandeza moral e firmeza. Feliz os
que não precisam buscar exemplos em outros Países,
na história. Evandro, Presidente do STF, no período
militar, dando habeas corpus. O Miguel Arraes me
disse que já pensava em ser devorado por um tubarão na praia de Fernando de Noronha, que era presídio antigamente, quando chegou o habeas corpus de
Evandro Lins e Silva.
Então, é essa grandeza que quero dizer.
Só há três deltas em mar aberto no mundo. Na
Argentina, há um delta, mas não é em mar aberto.
Ele se abre também, o Rio Tigre, na cidade de Tigre,
em vários, mas se lança no Mar Del Plata, que é um
rio – antigamente se chamava mar. Só existe o nosso aqui, no Piauí, em mar aberto, no Nilo e na África,
o Mekong. É melhor usufruirmos aqui. São 78 ilhas.
A mais profunda, a mais nativa, a mais ecológica é
a ilha do Caju, daqueles ingleses que citei, que têm
uma neta que trabalha até com o nosso Sílvio Leite –
encantadora, não é?
Esse é o nosso Piauí. O sul do Estado... O estadista Fernando Henrique Cardoso comemorou os
500 anos do Brasil, e foi escolher o Piauí no dia 1º
de janeiro.
Isso é conversa, é balela. Já existia aeroporto.
Só sei que ele pousou lá com três aviões. Eu era o
Governador. E Presidente da República não iria num
lugar inseguro, não. Pousaram três.
Nos quinhentos anos de Brasil, a primeira comemoração foi lá, onde dizem os estudiosos e uma
pesquisadora, professora Niède Guidon, premiada
pela Sorbonne, que lá é o berço do homem americano,
não é? Há aquelas inscrições rupestres que provam
uma civilização há mais de quarenta anos. Para quem
gosta, existe turismo ecológico.
Então, era isso que queríamos dizer. E lembrar
justamente o seguinte: o dever do Governo, com a melhoria da segurança, do transporte aéreo e serviços
de educação especializada, desde a língua e tudo. E
nosso Piauí, ô, Sílvio Leite! O Piauí vive hoje de esperança. Já há uns cinco candidatos a Governador
do Estado.
E o povo, confiando naquilo que nós garantimos,
que nós defendemos aqui: a divisão do poder. Nós que
freamos os outros Poderes. Fomos nós, aqui. Divisão
do poder. Daí não deixarmos o PT tomar a Presidência
do Senado, porque aí ele iria ficar com os Três Poderes. No próprio Judiciário, ô José Nery, de onze ele já
vai nomeando nove. Não existe isso. Nós advertimos.
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Não estou culpando ninguém; estou salvaguardando a
democracia, que tem divisão e alternância de poder.
Honduras! Aqui não é Honduras. Queriam o terceiro mandato. O Senado recebeu pancada porque aqui
ele não passou. Pode ter cooptado toda a sociedade,
mas o Senado, não. Nós aprendemos com o grande
militar Eduardo Gomes, que combateu o primeiro regime de exceção, que disse: “O preço da liberdade
democrática é a eterna vigilância”. Nós que vigiamos,
nós que não deixamos, porque aqui não é Cuba, aqui
não é Venezuela, aqui não é o Equador do Correa, do
menino Correa, não é a Bolívia do índio Morales, não é
o Paraguai do padre reprodutor. Aqui não é Nicarágua
e aqui não é Honduras, que sofreu um contragolpe,
graças ao Senado da República.
Eu aqui fui um deles. Fomos nós que salvaguardamos a divisão do poder e a alternância do poder.
Alternância é que garante, é a esperança. Ernest Hemingway, no seu livro O Velho e o Mar, diz: “A maior
estupidez é perder a esperança”. E o povo do Piauí já
tem cinco bons candidatos. E o povo vive dessa esperança, de uma alternância de poder no Piauí e no Brasil,
pela democracia. Um Governo que ofereça isso.
Deus fez a parte dele. O Brasil, o mais belo do
mundo. Muitas são as maravilhas da natureza, mas
a mais maravilhosa é a gente, a gente brasileira e do
Piauí. Somos maravilhosos...
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Senador Mão Santa...
O SR. MÃO SANTA (S/Partido – PI) – E é para
encerrar. Já vamos encerrar. Mas o Governo tem que
fazer a sua parte, reconhecer o caos da segurança,
o caos do transporte aéreo, a falta de profissionais
civilizados. E o nosso Brasil, o petróleo mais caro do
mundo. Isto daí não entra na cabeça de ninguém, que
um tanque de um carro seja R$5,00 lá na Venezuela,
do Chávez, e que um bujão de gás seja R$4,00 lá e
R$40,00 aqui.
Sílvio Leite, leve isto aqui, porque sirvo para isso,
e vai-se tendo a visão do futuro: a gasolina do Brasil é
cara e a do Piauí é mais cara, principalmente no Delta. Por quê? Porque a gasolina vai de Fortaleza para
Teresina e volta, vai de São Luís para Teresina e volta.
Então, isso dificulta o nosso...
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Senador Mão Santa, com toda satisfação, não só ...
O SR. MÃO SANTA (S/Partido – PI) – Não, já
terminei. Já está terminado. É o the end. Pode botar.
Ó Deus, ó Deus, agradecemos pelas belezas
do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Nery. PSOL – PA) –
Obrigada ao Senador Mão Santa pelo seu empolgado
e contundente pronunciamento.
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V. Exª volta à Presidência para que os outros oradores inscritos possam ainda se pronunciar. (Pausa.)
O Sr. José Nery, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Convidamos para usar da palavra o Senador José
Nery, que representa o PSOL do Pará.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, Srªs Deputadas e Srs.
Deputados, ilustres convidados presentes a esta sessão especial destinada a comemorar o Dia Mundial
do Turismo, muito nos honra a presença das representações dos Secretários Estaduais e Municipais de
Turismo e dos demais convidados, como os membros
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
aqui de plantão, Comissão encarregada, no Senado
Federal justamente de discutir a política nacional de
turismo para o nosso País. Saúdo a presença do Sr.
João de Deus Ferreira, ex-Prefeito de Abaetetuba
e ex-Deputado Estadual pelo Estado do Pará, e do
Dr. Nelson de Abreu Pinto, nosso digno Presidente
da Confederação Nacional do Turismo, que, entre os
membros da Mesa, podemos chamar de “o resistente”, porque os demais, claro que em função de outros
compromissos... O Dr. Nelson, sempre muito presente, representa, neste momento, na Mesa, todas as organizações, instituições e entidades que lidam com o
turismo em nosso País.
Senhoras e senhores, a importância desta sessão
pode ser avaliada pelo conteúdo dos pronunciamentos e pelo número de manifestações ocorridas nesta
tribuna no dia de hoje. Por si só, isso demonstra a importância e a dimensão que a atividade turística tem
em nosso País. É claro que precisamos não apenas de
discursos, mas precisamos, sobretudo, garantir que,
entre as políticas de desenvolvimento, seja a atividade turística colocada no patamar em que ela precisa
estar para que possamos, não só o Brasil, mas o planeta, cada vez mais, se beneficiar de uma atividade
econômica que se desenvolva de forma responsável
e coerente. O turismo é um excelente instrumento de
aproximação dos povos, de culturas, e, sobretudo, pode
favorecer à criação, à manutenção de um ambiente de
paz, que é algo fundamental, seja para o País, seja
para a humanidade.
Portanto, quero registrar aqui a minha saudação
a todos os trabalhadores e trabalhadoras e aos empreendedores que atuam na indústria do turismo em nosso
País e parabenizá-los pelo Dia Mundial do Turismo.
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Essa é uma atividade que emprega milhões de
pessoas em todo o mundo, que acabam promovendo
uma das atividades econômicas que mais aproximam
os povos, além de ser uma atividade limpa e ecologicamente correta e recomendável quando bem praticada e
orientada pelos pressupostos de um desenvolvimento
em bases sustentáveis.
Como Parlamentar do Estado do Pará e da Amazônia e considerando que os países que integram a
Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
definiu 2009 como o Ano do Destino Amazônia, eu
não poderia deixar de registrar, neste momento em
que comemoramos o Dia Mundial do Turismo, o quanto
esse tema é estratégico e fundamental para o desenvolvimento econômico, social e político da Amazônia e
para o progresso dos trabalhadores e do povo daquela
nossa imensa região do planeta.
Claro está que a ideia de um turismo sustentável
em nossa região amazônica deve considerar os pilares
fundamentais de uma vertente mundial dessa atividade econômica, que se baseia em vários pressupostos,
considerando principalmente as dimensões ambiental,
social, econômica e política.
No entanto, só poderemos pensar no desenvolvimento dessa atividade na Amazônia caso as autoridades brasileiras, em particular o Governo Federal,
os Governos dos Estados da região e as Prefeituras,
tomem iniciativas para a inclusão da população, preparando-a, fazendo a formação e o treinamento voltado
para essa atividade econômica.
Quero lembrar aqui um pronunciamento do Senador Tião Viana, que, nesta Casa, representa o Estado
do Acre. Há cerca de um ano, quando discutimos aqui
essa questão, S. Exª fez afirmações bastante apropriadas, dizendo do potencial da nossa região, destacando que possuímos a maior floresta tropical do planeta, a maior reserva de água doce do planeta, além
das inúmeras províncias minerais e outras riquezas
do subsolo, que proporcionariam os recursos necessários ao desenvolvimento sustentável e à ampliação
da indústria do turismo.
É fundamental elevar a região amazônica também como destino turístico internacional, buscando
combater e eliminar a pobreza e atuar na defesa do
meio ambiente, e, com isso, possibilitando aumentar
o nível de consciência em escala mundial sobre o valor de nossa região, um dos biomas mais singulares
do planeta.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares e senhores
convidados, não vou aqui falar de forma detalhada sobre as possibilidades de desenvolvimento do turismo
na região amazônica, especialmente no meu Estado
do Pará. Os roteiros são diversos e belos e quem uma
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vez tem contato com eles sempre costuma voltar. mas
vou lembrar, Senador Flexa Ribeiro, uma oportunidade
ímpar para conhecer o Pará e uma parte da Amazônia,
o maior evento religioso que o Brasil conhece. O Círio
de Nossa Senhora de Nazaré, no segundo domingo
de outubro, é uma oportunidade não só para aqueles
que têm fé para acompanhar, e não há quem não se
emocione ao participar dele, nas ruas de Belém, ao
lado de dois milhões de pessoas vindas do próprio
Pará, de vários Estados brasileiros e de muitos cantos
do planeta. Não há quem não se emocione com a procissão ali expressa daquela fé religiosa, mas também
há a oportunidade de conhecer um pouco da nossa
cultura, das artes em geral e do nosso artesanato – e
lembro-me aqui de fazer homenagem ao ex-Prefeito
João de Deus.
Há 50 anos, no Círio de Belém, os artesãos de
miriti, de Abaetetuba, fazem apresentação de seus
produtos, que representam o imaginário popular, a vida
retratada na escultura, nos brinquedos de miriti – e,
sem dúvida, farão mais uma vez em 2009. Aproveito
para convidar não só todos os participantes desta sessão, mas o Brasil inteiro para participar, acompanhar
de forma mais intensa porque, além de ir ao Círio, as
pessoas têm a oportunidade de, viajando por outras
regiões do nosso Estado, pelo Marajó, indo a oeste,
perceber e desfrutar das belezas naturais que temos
para oferecer, sem dúvida, podendo contar com o maior
valor e o maior patrimônio que temos para oferecer,
que é, além das belezas naturais das nossas praias,
florestas e rios e das águas, a generosidade e o acolhimento do nosso povo.
Ao homenagear os trabalhadores e trabalhadoras
do turismo, os empreendedores, os governos, sejam
de Estado, de Municípios ou da União, que desempenham tarefas importantes na busca da consolidação
da atividade turística como estratégia fundamental
para o desenvolvimento nacional, digo da nossa satisfação em participar desta sessão e, sobretudo, falar
de um evento tão importante quanto o Círio de Nazaré,
oportunidade em que aqui reafirmo o convite a todos e
todas pela possibilidade de aproximação das belezas,
da cultura do povo amazônida.
Como disse, Sr. Presidente, o Brasil tem enorme
potencial natural, como as nossas florestas, o nosso
ensolarado litoral, o nosso povo, os nossos costumes,
o nosso rico folclore, porém, nossas autoridades devem
aplicar rigorosamente nossa legislação para proteção
das nossas crianças e adolescentes, para punir exemplarmente e eliminar de uma vez de nossa Nação aqueles que tratam o Brasil como um destino do chamado
turismo sexual, sobretudo porque ali estão as possibilidades da violação contra os direitos fundamentais
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de nossas crianças e adolescentes, uma chaga que
precisa ser eliminada, e, para isso, todos nós devemos
empreender os nossos melhores esforços.
Mas, com certeza, Sr. Presidente, e encerro, é
preciso colocar a atividade turística como algo prioritário no processo de desenvolvimento do nosso País.
Não podemos prescindir dessa possibilidade, para que
possamos, ao lado dos outros países que têm conferido importância fundamental a essa atividade, todos
nós usufruir os benefícios que ela pode gerar para o
bem-estar do nosso povo.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – O Senador Flexa Ribeiro fará uso da palavra. O
Senador Flexa Ribeiro representa o PSDB do Estado
do Pará.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Presidente Senador Mão Santa, quero saudar o Dr. Nelson
de Abreu Pinto, Presidente da Confederação Nacional
do Turismo.
Srªs e Srs. Senadores, minhas senhoras e meus
senhores, há pouco, ouvimos o Senador Nery, do meu
Estado. Também como representante do Estado do
Pará, eu não poderia deixar de subir à tribuna neste
momento em que homenageamos o Dia Mundial do
Turismo.
V. Exª, Senador Mão Santa, fez, há pouco também, um pronunciamento, colocando o nosso querido
Estado do Piauí, com as suas belezas naturais, como
um dos roteiros turísticos do nosso País.
Quero aqui fazer, também desta tribuna, o destaque do meu querido Estado do Pará nesse segmento
tão importante da economia mundial e brasileira. Isso
porque o meu Estado responde por 26% da Região
Amazônica e abriga algumas das mais belas paisagens
deste imenso Brasil, possuindo enormes potencialidades turísticas ainda por serem exploradas.
Quando falo em potencialidades turísticas, não
estou me referindo apenas à nossa capital, Belém. É
certo que lá existem diversas atrações que merecem
ser vistas por todos os brasileiros, como, por exemplo – e foi citado há pouco pelo Senador José Nery,
e cito novamente –, ex-Prefeito de Abaetetuba, nosso
amigo João de Deus, a procissão do Círio de Nazaré,
que ocorre todo segundo domingo do mês de outubro,
mas temos o mercado do Ver-o-Peso, o belíssimo Teatro da Paz, a Estação das Docas, o complexo Feliz
Lusitânia, o Mangal das Garças, entre tantas outras
atrações. Quero destacar aqui o Hangar – Centro de
Convenções da Amazônia, um centro que deu a Belém
um novo segmento do turismo: o turismo de negócios,
que movimenta bilhões por todo o mundo.
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Mas, além da capital, o turista interessado em
conhecer as belezas do Pará poderá visitar Santarém, no oeste paraense, onde ocorre o encontro das
águas do Rio Amazonas e do Tapajós. É nessa região
também que se encontra uma das praias mais belas
do País, que é a praia de Alter do Chão, reconhecida
como o caribe brasileiro, o caribe da Amazônia, que
foi distinguida pelo jornal inglês The Guardian como
uma das praias mais belas do Brasil.
Também na região oeste, temos de ressaltar o
Festival do Sairé, que citei, inclusive, semana passada,
como uma das maiores expressões de nossa cultura,
unindo o cristianismo com elementos indígenas. Também durante o Sairé, ocorre a disputa entre os Botos
Tucuxi e Cor-de-Rosa, garantindo, portanto, mais uma
demonstração da nossa diversidade cultural.
Outra disputa sadia e que promove a região acontece em Juruti, também no oeste do meu Estado, na
região do Tapajós. Lá, ocorre, todos os anos, o Festival
das Tribos, com uma disputa que divide a cidade entre
os seguidores dos Mundurucus e dos Muirapinimas.
Também o turista pode conhecer, no Pará, o Município de Altamira, um dos principais corredores de
pesca esportiva do Estado, com belas praias de água
doce. Ali, o visitante poderá conhecer o belo Rio Xingu,
com corredeiras e diversas atrações. Temos também
o Rio Araguaia, com suas praias. Na época da seca,
as praias, em São João do Araguaia e em Conceição
do Araguaia, e as suas cachoeiras dão ao sul do Pará
um atrativo especial ao turismo.
No extremo norte, temos a famosa Ilha de Marajó,
a maior ilha fluvial do mundo, com inúmeras atrações
voltadas para o turismo ecológico, onde búfalo é até
usado como meio de transporte e como guarda montada da Polícia Militar. A cultura única da ilha possui já
uma boa estrutura para receber os visitantes e é destino
obrigatório para quem quer conhecer a Amazônia em
todo o seu esplendor, devendo passar pelos Municípios
de Soure e Salvaterra, entre tantos outros. E, é claro,
muita gente conhece a famosa cerâmica marajoara,
que vem também da cultura indígena da região.
Também temos vários Municípios na região polo
Araguaia-Tocantins, polo que concentra atrações como
o torneio anual de pesca, que acontece no lago da
usina de Tucuruí.
Além de todos esses destinos encantadores, Sr.
Presidente, o turista poderá desfrutar da saborosa
culinária paraense.
Aliás, a mais brasileira das culinárias. Nossos pratos são sempre destaque nos programas de televisão
do País e do mundo por sua exuberância de sabores.
Nossa culinária é a mais brasileira, pois possui, em
sua maior parte, elementos indígenas. E os índios são
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a origem deste País de tanta mistura positiva, reunindo gente de todo o mundo, formando um povo único:
o brasileiro.
Temos iguarias como Pato no Tucupi, o Tacacá
e a Maniçoba, as nossas frutas regionais, e também
comprovar como é acolhedora a nossa gente. Gente
que toma o açaí de uma forma única, in natura, apreciando o verdadeiro sabor dessa frutinha, que hoje é
tão reconhecida por suas propriedades energéticas
no mundo inteiro.
Por tudo isso, senhoras e senhores, não é de se
espantar que o turismo no Estado do Pará tenha registrado, em 2008, um incremento da ordem de 5,4%
em relação ao ano anterior, segundo dados fornecidos
pela Companhia Paraense de Turismo (Paratur).
Esses são os frutos de uma semente que foi
plantada em janeiro de 1995, há 14 anos, com o início da gestão de Almir Gabriel e do PSDB no Pará.
Hoje, apesar dos equívocos do Governo do PT no Estado, a população colhe os frutos plantados durante
os Governos Almir Gabriel e Simão Jatene. Dividiram
o Estado em polos turísticos e promoveram nossas
potencialidades no País. Incrementaram Belém com
tantas atrações e criaram um novo paradigma. A força
do turismo no Pará, inegavelmente, deve muito ao que
foi plantado há alguns anos.
Lá, foi incentivado o que hoje se chama de indústria sem chaminé.
Uma indústria limpa, que preserva nossas matas
nativas, fortalece nossa cultura e artesanato, promove
nossa culinária e apresenta ao planeta um verdadeiro
Pará, um País que se chama Pará. Como diz o poeta
na sua canção, com uma gente acolhedora, rica, plural
e que o mundo ainda tem muito a conhecer.
É esse o sentido do turismo visto como deve
ser: um negócio rentável, que valoriza o que temos
de maior: nossas raízes. Propicia ao turista cultura e
lazer por um lado e, por outro, gera emprego e renda;
duas faces da mesma moeda.
O turismo é um segmento que, como disse, movimenta bilhões e bilhões de dólares anualmente em
todo o mundo, ao qual devemos voltar nossos melhores
esforços, não apenas porque gera renda, mas porque
se trata de uma indústria com um dos menores índices
de impacto ambiental.
Quero, portanto, nessa oportunidade, Senador
Mão Santa, cumprimentar o Senador Leomar Quintanilha, autor do requerimento para que realizássemos
esta sessão solene que comemora o Dia Internacional
do Turismo, pela oportunidade com que nos brinda de
refletir sobre esse assunto tão importante para todos
os brasileiros.
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O tema deste ano, como sabemos, é “Celebrando
a Diversidade”. De fato, uma das motivações para o
turismo e, talvez, a mais importante, é a diversidade.
Se tudo fosse igual em nosso planeta, se não houvesse diferenças, por qual motivo viajaríamos para
conhecer lugares idênticos aos que já conhecemos,
idênticos aos locais onde vivemos? É essa diversidade
que nos impulsiona, que nos inspira a conhecer novos
e encantadores destinos mundo afora.
Já concluindo, Sr. Presidente, saúdo o SecretárioGeral da Organização Mundial do Turismo, o Sr. Taleb
Rifai, na pessoa da Coordenadora-Residente do Sistema das Nações Unidas no Brasil, Srª Kim Bolduc,
pelos esforços que vêm empreendendo para promover
o segmento turístico em todo o mundo.
E, por fim, aproveito para convidar todos os presentes, e aqueles que nos assistem pela TV Senado
e nos ouvem pela Rádio Senado a visitar o Pará no
próximo dia 11 de outubro, daqui a duas semanas,
quando o Pará celebra o Círio de Nazaré, o de nº
216. Esta romaria começou em 1793, e é uma festa
de fé dos paraenses à sua padroeira, Nossa Senhora
de Nazaré.
Senador Mão Santa, nós, do Pará, dizemos que o
Pará é uma terra tão abençoada que tem Belém como
sua capital e pode festejar dois natais: o Natal, que comemoramos em todo o mundo no dia 25 de dezembro,
festejando o nascimento de Cristo; e o natal dos paraenses, que é o Círio de Nazaré, que se comemora
sempre no segundo domingo do mês de outubro e que,
neste ano, será no próximo dia 11 de outubro.
Serão mais de dois milhões de pessoas nas ruas
de Belém. Além do turismo religioso, o visitante poderá
ter acesso a toda efervescência cultural que é promovida na capital paraense, com diversas atrações que,
certamente, vão encantar o brasileiro e o estrangeiro
que forem conhecer nossa terra.
Com essas palavras e este convite, Sr. Presidente, encerro este pronunciamento.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Convidamos, agora, para usar da palavra o Senador
Osvaldo Sobrinho, do Estado do Mato Grosso. Ele representa o PTB nesta Casa.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Mão Santa, que nos honra com a
Presidência desta Casa, um dos Senadores mais
operosos – trabalhador, inteligente e intelectual – do
Senado Federal; Sr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente
da CNTur; Srªs Senadoras, Srs. Senadores; senhores
que representam o turismo no Brasil e que nos dão a
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felicidade de estar nesta sessão de hoje em que se
comemora o Dia Mundial do Turismo.
Na verdade, falar em turismo está-se falando em
uma das economias mais prósperas do mundo, uma
atividade que, ao movimentá-la, incrementamos grande parte da geração de empregos deste País e damos
oportunidade a vários setores da economia, ao mesmo
tempo em que fazemos as pessoas felizes.
Esta Casa votou, há poucos dias, um decreto lei,
digo, uma lei, no sentido de criar um sistema, tirando
os S’s – Sesc, Senac, etc –, que dá oportunidade para
especializar mão de obra no turismo e, consequentemente, estimular o turismo neste País. Acredito que foi
uma das coisas mais positivas que tivemos neste ano
no Congresso Nacional.
Temos de entender que este País é, acima de
tudo, um paraíso a céu aberto. O Brasil, principalmente
o meu Estado, tem tudo a oferecer, o que outros países do mundo não têm. Um País que tem quase nove
mil quilômetros de praias marítimas. Um País que tem
praias fluviais em quase toda sua hinterlândia. Um
País que tem uma floresta exuberante como a Floresta Amazônica. Um País que tem um cerrado exótico
como o nosso. Um País que tem hidrotermas em quase toda hinterlândia. Mato Grosso, por exemplo, tem
as termas de águas quentes, que é um paraíso para
aquele Estado. Um País de rios caudalosos, como o
São Francisco, o Amazonas e outros rios. Um País que
tem rios piscosos como temos é um País que tem de
vender bem alto essa fatura que Deus nos deu, essas
riquezas que Deus nos deu.
Na verdade, temos de mostrar ao mundo que
este País é o lugar que o mundo precisa conhecer. E
para tanto, não podemos falar que temos dificuldade
em fazer esse projeto. Por quê? Porque está sobrando
dinheiro no mundo para lazer. O que falta é gente que
venda bons projetos também, dizendo o que temos de
bonito; colocar em nossas Embaixadas a riqueza brasileira, colocar em nossas Embaixadas, e em nossas
representações, o que temos aqui, para que o mundo
conheça e saiba que elas existem aqui. As riquezas do
Pantanal Mato-grossense – acredito que não há lugar
no mundo mais bonito que o Pantanal Mato-grossense
– ainda com a sua flora e fauna intactas, com os seus
corixos, riachos. Na verdade, é uma beleza exuberante
que o mundo não conhece e que a gente não mostra
também, ou mostramos muito pouco, ou é muito mal
mostrado. Então, acredito, senhores e senhoras, que
precisamos mostrar este Brasil.
O turismo é, acima de tudo, como se fala no jargão popular, a indústria sem chaminé. É uma indústria
limpa. É uma riqueza que, evidentemente, está por
explorar ainda.

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nós temos tudo, Senador Mão Santa, para vender caro este País lá fora, pela sua exuberância, pelas
suas riquezas. Um país como o Japão hoje faz questão
de financiar a sua população, principalmente a mais
idosa, para que saia do País para conhecer o mundo.
Está sobrando dólar naquela região. Está sobrando
dinheiro no mundo para lazer, para turismo, para viagens, para passeios, e nós temos que saber explorar
isso. Nós temos que vender a nossa riqueza lá fora,
mostrar que este é um país onde tem tudo para se fazer, que tem um povo bonito, um povo inteligente, um
povo que sabe das coisas, um povo que sabe fazer a
sua história. Este Brasil precisa ser mostrado.
E, hoje, quando se comemora o Dia Mundial do
Turismo, é bom relembrar isso, é bom alertar as autoridades, alertar o Congresso Nacional, alertar o Ministério do Turismo para que faça essa atividade pulsar.
Aliás, já melhorou muito. Quando tivemos o Ministro
Walfrido nessa Pasta, ele realmente deu um salto no
turismo brasileiro. Um homem preparado, intelectual.
Walfrido Mares Guia eu conheço e, na verdade, ele
fez a diferença no Ministério do Turismo.
Portanto, eu quero crer que nós temos, acima de
tudo, condições de fazer com que o mundo olhe para
todos nós de forma diferente: a nossa flora, a nossa
fauna, a coisa mais linda do mundo. Ninguém tem o
que nós temos. Às vezes você vai a outros países e diz:
não é aquilo que eu queria ver. No Brasil, não. Diz-se:
é aquilo que eu queria ver e muito mais estou vendo.
No meu Estado de Mato Grosso, nos últimos
anos, o Prefeito da capital, Wilson Santos, que é do
PSDB, tem feito um esforço espetacular na forma de
divulgar o nosso turismo, colocar a sua agência de turismo. Agora nomeou o Secretário Bonilha para tratar
não só de assuntos da Copa, mas também de assuntos do turismo.
O nosso Governador Blairo Maggi, que é do PR,
também tem feito um esforço espetacular, colocou
um Secretário do Turismo que entende da área, Yuri
Bastos Jorge,
Que está fazendo um trabalho espetacular nessa área também.
Estou aqui acima dos partidos do meu Estado,
porque o que me importa é o meu Estado mostrar suas
riquezas, riquezas inexploradas. Eu tenho certeza de
que, se nós tivermos condições de divulgar, aquele
Estado nosso não vai viver só da soja, nem só da carne, nem só do milho, nem só dos produtos primários,
mas nós poderemos vender o que nós temos de mais
importante, que são as nossas riquezas naturais e a
inteligência do nosso povo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. ouvintes desta sessão especial, eu quero dizer aqui que eu sou entu-
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siasmado, sou um homem entusiasmadíssimo com
as riquezas do meu Estado e do meu País. E essa
diversidade que oferecemos, principalmente em Mato
Grosso, na zona do serrado, na zona da Floresta Amazônica, na zona do Pantanal, nas praias fluviais, eu
tenho certeza de que é algo que temos que começar
a dar um destaque especial, para que o mundo possa
conhecer, e que o Brasil também possa conhecer as
suas riquezas internas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parabenizo a todos aqueles que fazem esse trabalho de divulgação
do turismo e que fazem essa atividade ficar cada dia
mais pujante neste País tão gigante também.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Convidamos agora, como último orador e representando todas as entidades, todas as lideranças que fazem
desenvolver o turismo no Brasil, com suas perspectivas
invejáveis, o Presidente da Confederação Nacional do
Turismo – CNTur, Sr. Nelson de Abreu Pinto.
O SR. NELSON DE ABREU PINTO – Muito obrigado, Sr. Presidente, Exmº Senador Mão Santa, nosso
Presidente desta 164ª Sessão Especial da Casa Maior
do Congresso Nacional, a Casa de leis, a Casa que
orienta o Presidente Lula, como o Senador Mão Santa
se referiu com muita propriedade.
Exmº Sr. Senador Osvaldo Sobrinho, V. Exª me
energizou e me deixou mais à vontade, juntamente
com o Presidente Mão Santa, quando eu falava que
precisaria de três minutos apenas para agradecer a
cada um dos membros da Casa, do Senado Federal,
porque sabemos a importância de uma sessão solene
para comemorar uma data tão querida para todos nós,
brasileiros que vislumbramos no turismo essa possibilidade de uma atividade econômica e social reverter o
quadro nacional de pessimismo em muitas questões.
Vejo que V. Exª, Senador Mão Santa, proclamou
que precisamos efetivamente rever, no quadro das
prioridades nacionais, questões tão graves e urgentes
como é a da segurança. Realmente, sem segurança,
não existe possibilidade nenhuma de prosperar e de
o Brasil sair desses crônicos cinco milhões de visitantes internacionais. Há duas décadas, já se falava que
o Brasil recebia esse número. O Brasil tem potencial
para receber vinte milhões. Em 2014, na Copa do
Mundo, precisamos ter aqui pelo menos dez milhões
de visitantes durante o ano. Quase um milhão de visitantes chegarão aqui para participar da Copa de 2014.
Sinaliza-se, com grande possibilidade, que o Brasil vai
sediar as Olimpíadas em 2016.
Tudo o que foi falado nesta sessão solene, começando pelo Vice-Presidente do Senado, Senador
Marconi Perillo, ao abrir a sessão, exaltava essa nova
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realidade do turismo brasileiro, que é o ato redentor
publicado no Diário Oficial da União no dia 28 de janeiro deste ano, quando foi editado o registro sindical
que oficializa, no Ministério do Trabalho, o desmembramento do turismo junto à Confederação Nacional
do Comércio. Na sequência da sessão, discursaram
diversos Parlamentares, a grande maioria, e, para minha alegria, o número de inscritos convalida, justifica
esta sessão solene, mas, sobretudo, a coloca numa
relação de grande importância, porque vimos a preocupação de cada representante de todos os partidos
aqui presentes.
As principais regiões do País, que têm apelo turístico, vieram aqui defender as belezas do seu Estado,
das suas cidades. E nós, da Confederação Nacional
do Turismo, temos uma grande responsabilidade neste
quadro histórico do Brasil, que vai reverter sua situação
através do turismo. Existe a possibilidade de o turismo
ser a grande atividade da economia, tanto social quanto
econômica, que vai modificar o cenário nacional.
Presidente Mão Santa, meu caro Senador Osvaldo Sobrinho, eu peço apenas que a gente possa se
sensibilizar, sob a égide de Rui Barbosa, que nós aqui
vislumbramos e que efetivamente é o brasileiro maior
da sapiência. E é através de Rui Barbosa que eu vou
prometer ao Senador Cristovam Buarque... Nós vivemos a era da velocidade e do conhecimento. E, como
se falava, não pode haver turismo sem segurança, não
pode haver turismo sem os elos que ligam o turismo,
que é a indústria, a cultura, o esporte, a saúde. Mas eu
acho que o comércio, de onde nós nos retiramos, vai
ser o maior beneficiário da independência. Esta Casa
examina o PLS nº 174, do Senador Leomar Quintanilha,
autor do projeto que cria os S’s redentores para que
possamos dar velocidade. O Senador Cristovam Buarque sinalizou que o turismo não pode caminhar sem
educação. Vamos caminhar com a educação presencial,
com a educação a distância via satélite. Vamos utilizar
carretas na educação itinerante. Temos vinte carretas
sendo preparadas para percorrer o Brasil e cinco barcas para estarem presentes na Amazônia.
A CNTur tem a fé, a esperança de que esta Casa
maior de leis, de que o Senado Federal possa, efetivamente, dentro de um regime de urgência, examinar
o PLS nº 174, do Senador Leomar Quintanilha, para
que possamos cumprir os nossos desígnios de transformar o turismo numa das principais, se não a principal, atividade da classe produtora do País, gerando
novas riquezas e os empregos necessários para que
os brasileiros não tenham, quando atingirem a sua
maioridade, de procurar outras terras para desenvolver
o seu labor, a sua sapiência.
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Queremos ajudar o Brasil a ser o Brasil dos brasileiros. Queremos ofertar o turismo no programa maior
que é o Programa Turismo para Todos no Brasil. Precisamos, para isso, de políticas públicas que desonerem a gestão do turismo no País, como a questão da
energia, o custo da água, a questão tributária, para que
o turismo possa chegar não apenas a trinta milhões
de viagens por ano dentro do Brasil, com um turismo
interno. Queremos um turismo para todos, para 180
milhões de brasileiros.
Para isso, é no Senado que depositamos nossas
esperanças maiores por meio de V. Exª, meu caro Presidente e grande líder nacional e desta Casa, Senador
Mão Santa. Quero deixar nas suas santas mãos este
pleito maior de que o PL nº 174, do seu colega e amigo
Senador Leomar Quintanilha, possa caminhar celeremente e ter aprovação numa sessão plenária desta
Casa, para que a gente possa rapidamente ajudar o
Senado Federal do País a cumprir sua missão maior
de orientar o Presidente da República a, por meio das
leis, termos uma legislação própria e uma política pública que viabilize o sucesso no Brasil do Programa
Turismo para Todos.
Quero aqui deixar, finalmente, meu caro Presidente, a solicitação de que o art. 180 da Constituição
Federal possa ser examinado por V. Exªs. É o artigo que
proclama que o Distrito Federal, a União, os Estados
e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo
como importante fator de desenvolvimento social e econômico. Quero ainda lembrar que o inciso II do art. 8º
da Constituição Federal é soberano quando afirma que
só pode haver, na representação nacional em nível de
terceiro grau, uma categoria representando cada setor.
E é o turismo que representa com dignidade e vai fazêlo com propriedade, competência e grande esforço as
soluções maiores que o País enfrenta.
Ao encerrar, quero finalmente dizer que temos
dois grandes compromissos com nosso eleitor: com
o social, não apenas combater, mas extirpar esse
flagelo que é a prostituição infantil. No turismo não
vai haver e não haverá nenhum empresário que não
se comprometa com esse princípio de extirpar esse
flagelo. A proteção ao menor, à mulher e à família é
compromisso da CNTur.
Outro ponto: a proteção e a inclusão dos portadores de necessidades especiais é uma premissa base
da CNTur, em relação à qual vamos trabalhar com a
sensibilidade dos equipamentos de turismo. Vamos
fazer também a inclusão no mercado de trabalho do
turismo dos 10% propostos pela legislação, mas queremos ultrapassar essa barreira de 10%. Temos hoje
no Brasil mais de quinze milhões de irmãos com ne-
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cessidades especiais, que haverão de obter acesso à
inclusão no mercado de trabalho do turismo.
Sobre o turismo sustentável, quero dizer também
do compromisso da CNTur com a preservação do ecossistema. Sabemos que as belezas da Amazônia, as
belezas do Pantanal, as belezas do sistema... Temos
o maior trânsito da navegação ao longo do Oceano
Atlântico. São mais de oito mil quilômetros, navegando,
adentrando o rio Amazonas, o que possibilita cruzeiros
marítimos de trinta dias, viajando pela costa do Brasil,
coisa que não acontece em nenhuma outra nação.
Vamos trabalhar juntos, de mãos dadas com o
Senado Federal, com o Congresso Nacional, com o
Governo Federal e com o apoio de todo o trade que
aqui esteve presente.
Quero, sobretudo e finalmente, reconhecer e dar
o meu abraço ao Senador Adelmir Santana, que representa, como Presidente da Federação Nacional do
Comércio, os interesses da CNC nacionalmente. Quero cumprimentá-lo e dizer que o turismo vai viabilizar,
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que o comércio vai duplicar o seu faturamento, mas o
comércio tem que entender que turismo é turismo, e
comércio é comércio. Vamos juntos ajudar o Brasil que
sonhamos para nossos filhos e nossos netos.
Muito obrigado ao Senado Federal da República,
às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores e ao trade
que esteve presente nesta sessão solene e histórica
para todos nós do turismo.
Obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Após brilhante explanação do Presidente da Confederação Nacional do Turismo – CNTur, Dr. Nelson de
Abreu, cumprindo a finalidade da sessão, agradecemos às personalidades que nos honraram com seu
comparecimento a esta sessão especial em homenagem ao desenvolvimento do turismo, o Dia Mundial
do Turismo.
Está encerrada a sessão do Senado da República.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 4
minutos.)
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Ata da 165ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 24 de Setembro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa e Osvaldo Sobrinho
(Inicia-se a Sessão às 14 Horas e 6 Minutos e Encerra-se às 18 Horas e 32 Minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – Brasília, 24 de setembro de 2009. Estamos no
Senado da República do Brasil. Esta é a 3ª Sessão
Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura, 24 de setembro, quinta-feira.
A lista de presença acusa o comparecimento de
44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.286, DE 2009
Requeiro, nos termos do inciso II do art. 218 do Regimento Interno inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento, aos 87 anos, do jornalista Paulo Cabral de Araújo
ocorrido no dia 20 de setembro de 2009, em Brasília.
Justificação
Paulo Cabral de Araújo será sempre considerado
um dos maiores entusiastas do direito à informação e
da liberdade de imprensa do Brasil. Nas últimas cinco
décadas, teve participação marcante nos principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais do País.
Sabidamente, um jornalista de vanguarda, Paulo
Cabral conduziu por 22 anos o Condomínio Acionário
dos Diários Associados. Último remanescente do grupo de condôminos escolhidos diretamente por Assis
Chateaubriand, ainda em 1944, sempre trabalhou pela
manutenção dos Diários Associados entre os maiores
conglomerados de comunicação da América Latina.
Cearense de Guaiúba, Paulo Cabral optou pela
comunicação ainda cedo. Tinha apenas 12 anos quando escreveu “O Exemplo”, jornal editado pelo Centro
Infantil de Cultura de Fortaleza. A carreira profissional
foi iniciada poucos anos depois, aos 16, com a aprovação no concurso público da Ceará Rádio Clube. Seu
desempenho nessa função foi fundamental para balizar
a relação de confiança com Assis Chateaubriand.
Paulo Cabral também foi presidente da Associação
Brasileira de Jornais (ANJ), em 1994, com uma gestão
reconhecida pela versatilidade e o talento. Na ocasião,
previa que “o jornal de papel não desaparecerá, mas
precisa utilizar as novas tecnologias para ampliar a prestação de serviços”. Em 2000, foi ainda eleito para a direção da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP),
sendo então o único brasileiro a ocupar o cargo.
Paulo Cabral deixa a esposa Maria Coeli Cabral,
filhos, netos e um grande número de seguidores e admiradores. Pessoas que com ele conviveram e aprenderam sobre imprensa, sobre liberdade, imparcialidade
e responsabilidade.
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Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Eduardo Azeredo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) –
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
Requerimento nº 1.287, de 2009
Exmº Sr. Presidente do Senado Federal,
Requeiro a Vossa Excelência que seja autorizada,
nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado
Federal, minha viagem oficial à 64ª Assembléia Geral
das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos,
no período de 2 a 6 de novembro de 2009, a convite do
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Sr. Celso
Amorim e por indicação de Vossa Excelência, para participar na qualidade de observador da delegação parlamentar que representará esta Casa naquele país.
Comunico ainda, nos termos do art. 39, inciso I,
do Regimento Interno, minha ausência aos trabalhos
da Casa no período supracitado.
Brasília, 24 de setembro de 2009. – Senador
João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) –
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.288, DE 2009
Em alusão ao Requerimento nº 735, de 2009,
aprovado na sessão plenária de 16 de junho de 2009,
solicito a devida retificação de sua redação, nos seguintes termos: Requeiro, nos termos regimentais, que
sobre o PLC 193, de 2008, seja ouvida a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Romero Jucá, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– O expediente que acaba de ser lido vai à publicação
e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 108/2009 – CDR
Brasília, 23 de setembro de 2009
Assunto: Eleição do Presidente da Comissão.
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que fui eleito na data
de hoje, 23 de setembro de 2009, por unanimidade,
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Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo (CDR) na vaga antes ocupada pelo Senador
Leomar Quintanilha.
Respeitosamente, Senador Neuto De Conto, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e
Turismo – CDR.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) –
O expediente que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. n. 989/09/PS-GSE
Brasília, 22 de setembro de 2009
Assunto: Envio de PL à sanção presidencial
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprovadas as Emendas de nºs 53, 54 e 67, e rejeitadas
as de nºs 1 a 52, 55 a 66, oferecidas por essa Casa
ao Projeto de Lei nº 5.498, de 2009, da Câmara dos
Deputados, que “Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de
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setembro de 1995 – Lei dos Partidos Políticos, 9.504,
de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de 1965 –
Código Eleitoral”.
Ressalto que foi aprovado o “caput” do artigo
57-D, constante da Emenda nº 52, exceto a expressão “e” da alínea “d”; e suprimida a expressão “ou em
caso de divulgação de propaganda paga”, constante
do parágrafo único do artigo 57-F, referente à Emenda
nº 54 dessa Casa.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– O expediente que acaba de ser lido vai à publicação
e será juntado ao processado do Projeto de Lei da Câmara nº 141, de 2009.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.
São lidos os seguintes:

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47143

47144

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47145

47146

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47147

47148

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47149

47150

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47151

47152

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47153

47154

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47155

47156

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47157

47158

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47159

47160

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47161

47162

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47163

47164

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47165

47166

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47167

47168

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47169

47170

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução nº 57, de 2009,
de autoria do Senador Expedito Júnior, que altera o
art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, para
prever que os requerimentos de tramitação em conjunto de proposições sejam escritos e acompanhados de
justificação, facultada a apresentação de contra-razões
pelos autores das proposições e pelas comissões que
sobre eles tenham produzido parecer.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2008, de autoria
do Senador Cristovam Buarque, que inclui, entre os
servidores que desenvolvem atividades exclusivas de
Estado, os servidores do Plano de Carreiras e Cargos
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto
vai à Câmara dos Deputados.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Convido todos os Senadores da Casa a se fazerem
presentes. Hoje teremos Ordem do Dia, o Presidente
Sarney vai presidi-la.
Pela ordem, Senador Tião Viana, que representa o Partido dos Trabalhadores pelo Estado do Acre,
e uma certeza do País de que ele simboliza o melhor
da nova geração política do Brasil.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, Senador
Mão Santa.
Solicito a V. Exª inscrever-me para uma comunicação inadiável no momento oportuno.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, pela ordem.

Setembro de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Inscrição feita pelo Secretário-Executivo Dr.
João Pedro.
Pela ordem, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem.) – No mesmo sentido, para uma
comunicação inadiável, como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Como Líder ou para uma comunicação inadiável?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– V. Exª não está também inscrito, não?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Eu sou o nono orador. Como preciso
falar de imediato...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– É, isso está errado. V. Exª devia ser o 10, a nota que
V. Exª merece como Parlamentar por Sergipe.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Obrigado a V. Exª, Senador Mão Santa.
E meus parabéns pela sua atitude, pela sua coerência ao assumir uma posição político-partidária
que vai lhe dar condições de uma candidatura que o
Brasil precisa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI.)
– Eu agradeço. V. Exª simboliza muito. É uma fonte de
inspiração na vida legislativa do País.
Há oradores inscritos.
O Senador Eduardo Suplicy é o nº 1.
Está com a voz boa? Tomou o Fonergin com eu
disse?
V. Exª é o primeiro inscrito. O Senador Eduardo
Suplicy representa o Estado de São Paulo e o Partido
dos Trabalhadores. A sua presença faz com que este
seja um dos melhores Senados da República. A sua
carreira brilhante surgiu quando era vereador. Lá na
Câmara Municipal de São Paulo, ele foi eleito à Presidência e viveu em austeridade, sendo um exemplo
para todos nós.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Mão Santa, Srs. Senadores,
no último dia 9 de setembro, tive a oportunidade de
presenciar grande parte da sessão do Supremo Tribunal Federal, que está julgando o caso de extradição ou
de refúgio de Cesare Battisti. São muitas as pessoas
que me perguntam acerca do meu empenho em defesa de um homem acusado de ter cometido quatro
assassinatos na Itália. Ainda mais eu, neto e bisneto
de italianos.
Gostaria de esclarecer que, em 2007, fui procurado em meu gabinete pela arqueóloga, historiadora
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e escritora Fred Vargas, que tem diversos livros editados entre os mais vendidos na França e demais países
europeus. Segundo o jornal Le Figaro de 15 de janeiro
último, Fred Vargas está entre os três escritores franceses que mais venderam livros em 2008.
Quando de sua visita, ela me explicou o seu
empenho em desvendar a inteira verdade que havia
ocorrido com Cesare Battisti, acusado e condenado a
prisão perpétua em seu país por quatro assassinatos,
os quais não havia cometido.
Fred Vargas ressaltou que, assim como o seu
trabalho para desvendar como a peste se espalhou na
Idade Média através de certos tipos de pulgas ‑ trabalho que lhe rendeu vários prêmios e permitiu estudar e
fazer algumas recomendações ao atual governo Nicolas
Sarkozy, na França, sobre como prevenir que a gripe
suína se espalhe mais ainda ‑, ela resolveu investigar
a inteira verdade do caso Cesare Battisti.
Por ter-me sensibilizado por seu empenho em
buscar a verdade e promover a justiça, resolvi conhecer Cesare Battisti e a sua história e cheguei à mesma
conclusão de Fred Vargas. Ela estudou com atenção as
131 páginas do voto proferido pelo eminente Ministro
Relator. Com todo o respeito pelo trabalho tão detalhado, Fred Vargas detectou algumas falhas, algumas
faltas que o levaram a uma conclusão errônea.
Para que não apenas o Ministro Relator, mas
também todos os demais Ministros pudessem refletir
a respeito, ela encaminhou, por meu intermédio, um
texto intitulado “Treze Perguntas ao Ministro Relator
Cezar Peluso: Equívocos e Imprecisões que Podem
Levar um Homem à Prisão Perpétua”.
Eu próprio encaminhei essas questões, aqui resumidas, mas que solicito sejam transcritas, na íntegra,
a todos os Ministros do Supremo Tribunal Federal. Por
essa minha atitude, cheguei a ser mal interpretado.
Sinto-me no dever, Sr. Presidente, como cidadão
brasileiro, descendente de italiano, Senador da República eleito por três vezes, de contribuir com a Justiça
de meu País para que tome uma decisão correta e com
base na verdade, Senador Tião Viana.
Se o Embaixador da Itália no Brasil, Gherardo La
Francesca, que dispõe de todas as informações dos
processos relativos ao Sr. Cesare Battisti, disser o nome
de uma única testemunha, que disponha de plena saúde
mental, que não seja um dos delatores “arrependidos e
premiados”, entendo que o Supremo Tribunal Federal
deve solicitar, por rogatória, que a citada pessoa seja
ouvida para compor os autos do processo antes da
decisão final. Aí, sim, o Ministro Cezar Peluso e todos
os demais terão os elementos de comprovação daquilo
que ele até agora não comprovou.
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Por tudo isso, creio ser importante que os Ministros, por quem tenho o maior respeito, possam esclarecer essas questões antes que o veredicto sobre o
caso Cesare Battisti seja proferido e possam examinar
as “Treze Perguntas ao Ministro Relator Cezar Peluso:
Equívocos e Imprecisões que Podem Levar um Homem
à Prisão Perpétua.”
Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, quero
dizer que a escritora Fred Vargas se encontra aqui na
tribuna de honra. Senador Mão Santa, por acreditar tanto que é necessário se saber a verdade inteira desse
caso, desde 2007, ela resolveu ir por conta própria, e,
graças aos recursos advindos do sucesso da vendagem de seus livros, ela chegou ao Brasil ontem pela
décima vez em dois anos, para tentar contribuir para
que a verdade venha à tona.
Senador Tião Viana, antes de lhe conceder o
aparte, eu vou sintetizar o documento. Mas é importante que V. Exª possa conhecer por inteiro o documento
de Fred Vargas que agora passo a ler, resumido, mas
que peço seja transcrito inteiramente.
[Há no voto] do ministro Cezar Peluso
imprecisões ou importantes equívocos. Por
conseguinte, perante a gravidade extrema
dessa situação, que compromete a vida de um
homem, pedimos respeitosamente ao ministro
Cezar Peluso, sob a forma de treze perguntas,
que esclareça [essas dúvidas] essenciais. O
ministro afirmou que a concessão do refúgio
tinha sido absurda e que nada impedia a extradição. [Sendo assim] colocamos algumas
questões que contrariam essa conclusão e
que não foram mencionadas.
As procurações que teriam sido assinadas por Cesare Battisti aos advogados
são falsas, como demonstrado em perícia
que está nos autos. Por que esse elemento
não foi mencionado?
[...]
Afirmou [o ministro] aos seus colegas
que Cesare foi representado em seu processo
graças a “três procurações” [...] enviadas aos
seus advogados, entre 1982 e 1990. O ministro
acrescenta que “a autenticidade e a validade
dessas procurações foram confirmadas pelo
Tribunal europeu, o Tribunal de Paris e o Conselho de Estado francês.
O ministro Peluso, no entanto, não mencionou que essas três procurações são, sem
a menor dúvida, falsificações grosseiras. A
falsidade foi confirmada por perícia realizada
na França, que está nos autos da extradição.
A Itália sequer trouxe as procurações aos au-
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tos brasileiros. A defesa pediu a requisição
desses documentos, para que fosse efetuada
uma nova perícia, apenas para documentar,
no processo brasileiro, a falsidade das procurações. O pedido foi negado, e o ministro explicou que se recusou a examinar a questão
porque, segundo ele, o Supremo Tribunal Federal não tem o “poder” de efetuar esse tipo
de verificação.
[...]
O Ministro poderia explicar por que afirmou aos seus colegas que as procurações
são autênticas, sem fazer qualquer menção
à perícia que está nos autos? Por que não
explicou que as cortes francesas e o Tribunal
europeu disseram apenas que o julgamento do
réu ausente não violava seu direito de defesa,
mas não falaram nada sobre as procurações
falsas? Por que ignorar essas evidências de
que há, sim, risco de ter havido um processo
injusto e perseguição política?
A falsidade dessas procurações demonstra três elementos fundamentais que impedem qualquer extradição: 1) Battisti não teve
direito à defesa normal exigida pela comunidade internacional; 2) o forjamento dessas
procurações, desde a abertura do processo
(1982) até o seu final (1990), prova que Cesare Battisti foi previamente escolhido por seus
antigos companheiros, todos convertidos em
“arrependidos” e “dissociados”, para assumir
em seu lugar o papel do culpado, o que por
si só assinala amplamente a sua inocência;3)
com Battisti sendo falsamente representado,
seu processo todo aparece como fundamentalmente viciado.
[...]
Será a tortura um recurso normal de
um Estado de direito?
O Ministro Cezar Peluso afirmou que a
Itália e sua justiça seguiram escrupulosamente as regras da democracia e de um Estado
de Direito durante os “anos de chumbo”. Por
que não mencionar as abundantes provas
das numerosas torturas cometidas contra os
acusados da extrema-esquerda italiana? [...]
A defesa apresentou diversas provas dessas
torturas (testemunhos, relatórios anuais da
Anistia Internacional, da comissão parlamentar
italiana, fotografias), incluindo torturas cometidas durante o primeiro processo coletivo dos
PAC (13 denúncias), por exemplo, a pessoa
de Sisinio Bitti, inocente.
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Será possível considerar que as torturas
são um recurso de “reação” normal e admissível de um Estado de Direito?
O ministro Cezar Peluso pleiteou a
culpabilidade de Cesare Battisti. Aceitaria
o ministro, mediante apresentação de provas, expor os elementos de sua convicção
aos seus colegas?
O ministro Cezar Peluso descreveu abundantemente os assassinatos atribuídos a Cesare Battisti pelo tribunal italiano dos “anos
de chumbo”. Mas o ministro não diz aos seus
colegas que inexiste no processo uma única
prova ou um único testemunho dessa alardeada culpabilidade. [...]
O ministro Cezar Peluso afirma veementemente a culpabilidade de Battisti, mas não
expôs a fragilidade das supostas provas encontradas nos autos do processo italiano, nem
as dezenas de referências à condenação política, por subversão. Como é possível enviar
um homem para a prisão perpétua sem nem
mesmo enfrentar essas questões ? E como é
possível afirmar com tanta certeza que não há
risco de perseguição política?
O ministro Cezar Peluso acata muito fielmente a acusação italiana, afirmando...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP ) –
Sr. Presidente, vou pedir certa tolerância, com
a conivência dos meus colegas, pois o Ministro falou
por quatro horas seguidas, 131 páginas lidas. Eu aqui
vou, com mais sete minutos, completar a exposição, se
me permite, mas se trata de uma decisão importante
sobre a vida de um homem cujas filhas, de 25 e 14
anos, depois de dois anos, chegaram ontem ao Brasil
e foram visitá-lo. Pude testemunhar esse encontro. É
importante que haja um julgamento justo, com base
na verdade, Sr. Presidente.
O Ministro acata muito fielmente a acusação italiana, afirmando que houve inúmeros
testemunhos contra Cesare Battisti. Em verdade, não houve um único testemunho que
permitisse identificar Battisti. Nem uma única
testemunha[...]. Alguns exemplos [...]: O homem
era [...] magro, [...] cabelo moreno [...], o rosto
regular, a pele clara (homicídio Santoro, testemunho Pagano). Ou: o homem era [...] de estatura bastante robusta, barba morena, espessa
e abundante (homicídio Santoro, testemunho
Zampieri). Ou, para o homicídio Andrea Campagna: o atirador era um homem de cerca vinte
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e cinco anos, louro [...] (testemunhos Bruni e
Manfredi [...]). Assim é a totalidade dos testemunhos citados no processo italiano. Notamos
que o atirador, tanto no homicídio Campagna
como no Sabbadin, é frequentemente descrito
como tendo cabelo “louro” ou “castanho-claro”.
E Cesare Battisti tem cabelo preto.
Por que o ministro não explicou aos seus
colegas que os “testemunhos” são incoerentes e, além disso, não correspondem a Cesare Battisti?
Por que o ministro Cezar Peluso diz
que Cesare Battisti atirou em Sabbadin?
O Ministro Cezar Peluso afirmou que
Battisti estava presente na loja de Lino Sabbadin, que atirou nesse homem (f.53: “Battisti
desfechou-lhe diversos tiros à queima-roupa”),
e foi condenado como seu assassino (“seja
enquanto executor material do homicídio Sabbadin”, f.109). Em outro trecho (f. 108), diz que
foi Giacomini quem atirou em Sabbadin.
[...] Os autos do processo italiano atestam que foi Giacomini quem atirou no açougueiro, de acordo com a própria confissão do
atirador.
Quem desferiu o tiro de pistola[i.é, Giacomini], foi descrito como um homem de estatura
média. O seu cúmplice [que seria Battisti], de
estatura ainda mais baixa e cabelo castanholouro. O chefe arrependido Pietro Mutti acusou
Battisti deste tiro em sua primeira versão do
assassinato.Posteriormente, Giacomini confessou ter atirado em Sabbadin, e Pietro Mutti
então alterou seu depoimento. Cesare Battisti
foi consequentemente condenado como cúmplice, e não como atirador.
Por que o ministro cometeu este erro,
dizendo aos seus colegas que Battisti atirou
em Sabbadin? E por que não dar nenhuma
importância às contradições do delator premiado, que ia adaptando sua versão segundo
a necessidade?
No que respeita ao homicídio Antonio
Santoro, por que o ministro não diz que a
polícia acusou Pietro Mutti?
Cezar Peluso não emite dúvida sobre a
culpa de Battisti, no que respeita ao homicídio
Santoro. Mas por que o ministro não explicita que dois inquéritos de polícia, da Digos de
Milão e dos Carabinieri de Udine, acusaram
o chefe Pietro Mutti deste assassinato, com a
cumplicidade de Giacomini e Migliorati? Antes
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que este mesmo Pietro Mutti, uma vez preso,
acusasse Cesare Battisti em seu lugar?
Por que o ministro acusou Battisti de
ter tirado em Antonio Santoro por “vingança pessoal”?
Por que o ministro não informou aos seus
colegas que o próprio Pietro Mutti declarou: “Foi
Cavallina quem primeiro mencionou o nome
de Santoro. Devo dizer que foi Cavallina quem
insistiu para que o sargento fosse morto.”? (16
02 90, f. 122). A condenação italiana não fala
em vingança pessoal. Ao contrário, reconheceu
a motivação política dos quatro assassinatos
e condenou as reivindicações políticas como
propaganda subversiva.
No que respeita ao homicídio Torregiani,
por que o ministro Cezar Peluso defendeu a
ideia espantosa de que Cesare Battisti, simples
membro do grupo, planejou os dois homicídios
Torregiani e Sabbadin? Se no processo italiano está registrado que as reuniões da organização tiveram lugar no domicílio mesmo de
Pietro Mutti, chefe do grupo, e de Bergamini,
o duríssimo ideólogo do grupo, favorável, com
Cavallina, à violência? Será possível acreditar
que o fundador e chefe do grupo, Pietro Mutti, que foi um dos últimos a depor as armas
e criou outro grupo armado, os COLP, após
o fim dos PAC, nunca tenha participado nem
planejado nenhum dos homicídios de seu próprio grupo?
Se o Ministro Cezar Pelluzo resolver ouvir
ali no Supremo Tribunal Federal, convidar o Sr.
Cesare Battisti para saber a verdade, vai ouvir que ele, sim, foi ao apartamento de Pietro
Mutti e disse, e com ele teve em altos brados
uma discussão, porque não concordava com
que houvesse qualquer matança de pessoa.
Ele que saiu dos PAC quando soube da morte
de Aldo Moro em maio de 1978.
No que respeita ao homicídio de Andrea Campagna, por que o ministro Cezar
Peluso não informou seus colegas de que a
arma que matou Andrea Campagna pertencia
a Giuseppe Memeo, arma que este já havia
utilizado para matar Torregiani? E que este fato
foi confirmado por um exame de balística?
Por que o ministro Cezar Peluso não diz
também aos seus colegas que Giuseppe Memeo deu a entender à testemunha Pasino Gatti
que ele mesmo havia atirado em Campagna?
([Gatti] indica que foi Memeo quem lhe disse
isso e que das suas palavras pôde apreender
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que ele mesmo havia atirado. Disse-lhe também nesta ocasião que a arma era a mesma
que aquela usada contra Torregiani; 90, Tribunal de Milão).
Por que o ministro não diz aos seus
colegas que as vítimas Torregiani e Sabbadin eram homens politizados de extrema
direita e que haviam eles próprios matado
outros homens?
É certo que Pierluigi Torregiani e Lino
Sabbadin eram comerciantes, e é certo que
nada, nunca, justificará seu assassinato. Mas
por que o ministro Cezar Peluso não explica
também aos seus colegas que Pierluigi Torregiani era um homem de extrema direita,
constantemente armado, e que Lino Sabbadin, igualmente armado, pertenceu ao partido fascista neo-mussoliniano, o MSI? Na sua
primeira apresentação do homicídio Torregiani
(f. 53), o ministro Cezar Peluso não fala sobre a violência mortífera de Torregiani, que
anteriormente tinha causado a morte de dois
homens. Tal fato, porém, permite compreender a natureza política dos assassinatos cometidos por Torregiani e Sabbadin, além da
natureza política de seus próprios assassinatos como “represália contra os agentes da
contra-revolução”.
Ao mencionar esses assassinatos, o ministro Cezar Peluso diz apenas que Torregiani
e Sabbadin “reagiram a um assalto com armas
de fogo” (f. 108, f. 114), absolvendo Torregiani
do crime: “um dos delinquentes morreu por
causa dos tiros, não de Torregiani, mas de um
outro comensal que se encontrava no local” (f.
108). Em verdade, em 22 de janeiro de 1979,
Torregiani, jantando com um de seus amigos
igualmente armado (o “outro comensal que
se encontrava no local”) atirou em dois delinquentes que atacavam o restaurante “Il Transatlântico”. Orazio Daidone morreu, bem como
um cliente, Vincenzo Consoli, enquanto outro
ficava aleijado (vide inquéritos nos jornais italianos de janeiro e fevereiro de 1979, Corriere
della Sera 5/3/04).
É verdade igualmente que Torregiani reivindicou o seu ato afixando a fotografia do ladrão morto na vitrina da sua loja. Este gesto
provocativo causou comoção, a ponto de ser
comentado no jornal La Repubblica. É verdade
que os relatórios desse drama são geralmente
muito imprecisos, e afirmam que duas pessoas “morreram em um tiroteio”. Mas o próprio
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filho de Torregiani não nega que seu pai abriu
fogo (vide seu livro: Ero in guerra ma non lo
sapevo, 2006).
Os tiros de Torregiani e Sabbadin contra ladrões (recrudescimento de violência
típico desse período) são característicos
das ações dos militantes de extrema direita
no contexto político da época, incentivados
pelo novo partido de extrema direita, “Maioria
silenciosa”. Tais atos de chacina provocaram
represálias igualmente mortíferas por parte
de alguns militantes de extrema esquerda.
Os homicídios dos dois homens, Torregiani
e Sabbadin, foram reivindicados no mesmo
dia pelos PAC, com uma formulação inequívoca quanto ao seu caráter político: Siamo
i Proletari Armati per il Communismo. Abiamo colpito [...] gli agenti di controrivoluzione Luigi Pietro Torregiani e Lino Sabbadin
(reivindicação, Veneza, 16 02 79) (“Somos
Proletarios Armados para o Comunismo [...].
Golpeamos os agentes da contrarrevolução
Luigi Pietro Torregiani e Lino Sabbadin”). Por
que o Ministro não mencionou a motivação
política, que foi até condenada na decisão
italiana?
O ministro Cezar Peluso assegura que
os quatro homicídios dos PAC apresentam uma “absoluta carência de motivação
política” (f. 111), pois, segundo ele, o ladrão
morto por Sabbadin era um “amigo” de Battisti
(f. 53), e a morte de Torregiani, “uma vingança pessoal”.
Cezar Peluso não diz aos seus colegas
que a Polícia e a própria decisão italiana não
estabeleceram nenhum elo entre os membros
dos PAC e os delinquentes mortos por Torregiani e Sabbadin. [...]
O próprio filho de Torregiani, Alberto Torregiani, insurge-se quando o homicídio do
pai é qualificado de crime de “direito comum”.
Afirma que foi efetivamente um “crime político” (ver entrevista na imprensa italiana, 2008).
Prova disso é que o Governo italiano, após
vinte e cinco anos de insistente luta por parte
de Alberto Torregiani, aceitou conceder-lhe
uma pensão a título de “vítima da subversão
contra a ordem do Estado”. Mas apenas em
2004, no início do processo Battisti, quando
pareceu necessário ao Governo que Alberto
Torregiani aparecesse na televisão.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Battisti foi condenado tão-somente
em razão das acusações do chefe do grupo, Pietro Mutti, e das declarações de seus
antigos companheiros presentes, todos acusados. Esses “colaboradores de justiça” foram
todos condenados, mas com penas reduzidas
ou muito reduzidas. Por que o ministro Cezar
Peluso não especifica que Pietro Mutti, graças
às suas declarações, escapou à pena perpétua e cumpriu apenas oito anos de prisão? Por
que Cezar Peluso opta por dar pleno crédito às
palavras de Pietro Mutti e dos outros membros
dos PAC e nenhum crédito às de Cesare Battisti? O Ministro poderia explicar de que modo
estabelece a diferença entre eles? [...]
Por que o Ministro Cezar Peluso não
cita o próprio Tribunal italiano, que registra em
1993, a propósito das mentiras de Pietro Mutti:
“Este arrependido [Mutti] é afeito a jogos de
prestidigitação entre os seus diferentes cúmplices, como quando implica Battisti no assalto
de Viale Fulvio Testi para salvar Falcone, ou
Battisti e Sebastiano Masala em lugar de Bitti
e Marco Masala no assalto à loja de armas
‘Tuttosport’, ou ainda Lavazza ou Bergamin
em lugar de Marco Masala em dois assaltos
em Verona“? (...)
Por que não mencionar as acusações
de Mutti que depois foram reconhecidas como
falsas? [...]
O Ministro Cezar Peluso insiste no fato
de que Cesare Battisti foi preso, junto com
outros clandestinos, num apartamento onde
existia um esconderijo de armas.
É verdade. Mas por que o ministro não
diz que a avaliação balística provou que todas aquelas armas eram virgens? As armas
apreendidas com Battisti não foram usadas em
nenhum dos homicídios. Por que não achar
estranho o fato de que essa prova pericial não
recebeu nenhuma importância?
Por que o ministro Cezar Peluso nega
qualquer tipo de “perseguição” contra Cesare Battisti?
O ministro assinala que a definição...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Eu sou bondoso.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O ministro assinala que a definição de
perseguição é “um ato de gravidade conside-
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rável que torna impossível uma vida normal
no país” (f. 20). Por que não expõe aos seus
colegas que, em 2004, na França, centenas
de cartazes foram colados na rua e no bairro
onde morava Cesare Battisti, com os slogans
“Battisti assassino”, ou “Fora, assassino”, pelo
grupo de extrema direita “Bloc Identitaire”?
Não é necessário demonstrar a periculosidade desse grupo: um de seus membros atirou
no presidente francês Jacques Chirac em 14
de julho de 2002.
Por que, sobretudo, o ministro não informa seus colegas do conhecido fato ocorrido na
França em agosto de 2004, divulgado pela mídia, quando o grupo italiano de extrema direita,
DSSA, agindo por ordem dos serviços secretos
italianos, programou o rapto de Cesare Battisti
em Paris antes do final dos trâmites judiciais
franceses? A operação tinha como nome de
código: “Operação Porco Vermelho”, e as provas estão à disposição dos ministros.
Será possível julgar que tais atos permitam uma vida normal num país? E que atestam um comportamento normal por parte do
país requerente?
Com muita honra, Senador Tião Viana, concedolhe um aparte.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Caro Senador
Suplicy, estou ouvindo com atenção o forte pronunciamento que V. Exª faz no dia de hoje. Entendi quase que como
um veredicto de acusação ao Ministro Peluso por não ter
conduzido da melhor maneira, segundo seu entendimento,
um processo dessa magnitude. Meu respeito...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Permita-me dizer que se trata de uma contribuição
respeitosa ao Ministro Cezar Peluso.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Eu entendi
exatamente nesses termos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não é uma acusação.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – É um veredicto
quase de culpa dele por algo que ele poderia ter feito de
outra maneira, o que é da democracia. Protestar contra
uma decisão judicial é um ato elevado de democracia
que se pode ter, e entendo que V. Exª assim o faz por
ser um missionário das causas dos injustiçados, por
ser alguém que luta a vida inteira pelos direitos humanos. O que quero trazer como colaboração...
(Interrupção do som.)
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Diante do
relevante clamor que V. Exª faz, pedindo a consideração justa para um caso de direitos humanos, que
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é muito importante nos termos da sua vida, da vida
da democracia brasileira, do que nós nos propomos
hoje como Partido político, quero dizer que fico muito
sensibilizado e acho que, nas condições de vida e de
história que V. Exª tem, que o nosso Partido tem, haveria de se considerar uma solicitação para que organismos internacionais pudessem se pronunciar, com
um apelo ao Presidente da República, para que leve
essa questão ao Tribunal Penal Internacional, à Organização das Nações Unidas, no seu capítulo de Direitos Humanos, a fim de que possa ser feito o máximo
de busca da verdade num processo dessa magnitude.
Então, faço este aparte, dizendo que respeito a justa
contestação que V. Exª faz ao eminente e justo Ministro Cezar Peluso. Acho que o nosso dever é, havendo
o mínimo de dúvida, pensar no valor da inocência de
qualquer pessoa, ainda mais estando em nosso País.
A única preocupação que me fica é se será do Brasil a
responsabilidade de sustentar uma situação que precisa
ser reconsiderada no sentido de manter o Sr. Battisti
aqui ou se seria, de fato, dos tribunais democráticos
penais dos países e dos organismos internacionais
essa responsabilidade. É a indagação que faço a V.
Exª, elevando todo o respeito pelo pronunciamento e
pela intenção com que está apresentando o problema
ao Senado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Senador Tião Viana, agradeço por suas palavras. Reitero
que meu pronunciamento – inclusive com a colaboração de Fred Vargas – é realizado de forma construtiva
e respeitosa para que o Ministro Cezar Peluso, que
ainda tem tempo de considerar seu voto final, possa
efetivamente analisar todos os elementos.
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Conforme eu disse, se, por acaso, nos autos do
processo, houver uma única testemunha sã – não uma
testemunha arrependida nem pessoa premiada com a
delação ou que tenha sido dissociada, isto é, que não
sejam arrependidos ou dissociados –, que o governo
italiano a apresente e que ela seja ouvida em carta
rogatória. Se o governo italiano quiser que eu vá até
lá para ouvi-la e ter os elementos de convicção que
essa pessoa apresente e que não estejam nos autos
até agora, eu pediria, então, ao Ministro Peluso que
aguardássemos esse depoimento de uma única testemunha sã, que seja, que tenha visto Cesare Battisti
realizar qualquer dos quatro assassinatos, porque isso
não está registrado nos autos do processo.
É como cidadão brasileiro, bisneto e neto de italianos que conclamo a pátria de meu avô e de meu
bisavô a também procurar a verdade, como fizeram os
grandes cientistas italianos da história da humanidade
Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno,
Leonardo da Vinci e tantos outros que sempre tiveram
como lema buscar a verdade, uma coisa humana para
alcançar a justiça.
Faço isso porque quero ajudar o Supremo Tribunal Federal e todos os seus Ministros a decidirem com
base na verdade completa dos fatos.
Por isso, Sr. Presidente, requeiro seja transcrito
na íntegra o documento da escritora Fred Vargas.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY 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. S/Partido – PI)
– Senador Suplicy, V. Exª será atendido na transcrição
solicitada.
Está inscrito, para uma comunicação inadiável,
o Senador Tião Viana. Em seguida, falará o Líder do
Governo, mas gentilmente, cedeu. E aqui foi o espírito de Montesquieu, porque o PT usou muito tempo,
35 minutos, vendo a nossa sensibilidade com a democracia.
Senador Antonio Carlos Valadares, que é do
PSB, representa o Sergipe e muito se aproxima de Rui
Barbosa. Rui Barbosa disse um ensinamento que V.
Exª vive: “Caridade para todos, malícia para nenhum
e firmeza no Direito”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Senador Tião Viana por ter feito essa permuta
para que eu fale primeiro nesta sessão sobre saúde
pública no Brasil e no mundo.
A questão da saúde pública, Sr. Presidente, e
da assistência médica para todos é, sabidamente,
um grave problema mundial. O próprio Presidente dos
Estados Unidos, Barack Obama, como parte do seu
esforço em reformar o sistema nacional de saúde, que
atravessa grave crise, acaba de fazer um discurso no
qual denuncia que “se não fizermos nada, metade dos
americanos abaixo de 65 anos perderá seu segurosaúde em algum momento dos próximos 10 anos”. É
o que afirma Obama.
Sua assessoria, a assessoria do Presidente dos
Estados Unidos informa que “14 mil americanos estão
perdendo seu seguro-saúde todo dia”. Isto é, a cada
dia, 14 mil americanos estão fora do seguro-saúde.
O mecanismo dessas perdas é tão simples quanto
perverso: no bojo da atual crise econômica, o trabalhador fica sem o emprego e, automaticamente, perde seu plano de saúde, vai engrossar o exército dos
sem-cobertura. E se considerarmos que nos Estados
Unidos não existe nada sequer parecido com o nosso SUS, o quadro de calamidade é evidente. Por isso
mesmo, o tom do discurso do Presidente americano
é quase catastrófico. Se, como se diz na minha terra,
conhece-se o marinheiro no meio da tempestade, vamos, então, aguardar para ver como os americanos
vão sair dessa tormenta.
O que existe no momento, nos Estados Unidos, é
um conflito entre os que se alinham com o Presidente
em favor da assistência médica, em favor de oferecer
alguma cobertura àqueles que estão perdendo o emprego e assistência de saúde, e, do outro lado, setores
que não aceitam mais Estado, mais governo, ou seja,
que não querem uma ação do governo ampliando a
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cobertura pública à saúde. Em síntese, os americanos
acham que quanto menos governo, melhor, porque eles
não confiam na atividade pública da saúde.
No nosso caso, do Brasil, há um aspecto bastante diferente. Não direi que aqui é um País das mil
maravilhas em relação ao setor de saúde pública,
mesmo porque há recursos faltando no orçamento do
Ministério para atender milhões e milhões de brasileiros que não têm seguro-saúde, mais de 130 milhões,
Senador Tião Viana.
O SUS é o grande problema de saúde das amplas
camadas desfavorecidas ou, como dizem os defensores
públicos, dos hipossuficientes, daqueles que não têm
condições de comprar remédio, de contratar um bom
hospital, de ir a um bom posto médico porque não têm
recursos, não têm dinheiro. Se os pobres não contassem com essa cobertura nacional, estariam morrendo à
míngua. Na verdade, como os senhores sabem, o SUS
não chega a ser um plano de saúde. Ele é um sistema
de cobertura universal de saúde, gratuito e custeado
pelos impostos pagos pelo povo brasileiro.
Sou defensor de primeira hora do SUS. Sempre
lutei por ele, por mais verbas e melhor gestão para o
setor de saúde do Brasil. A PEC nº 29, que aqui foi
aprovada, da qual fui Relator, por exemplo, confunde-se
com o meu mandato. Por isso mesmo, sinto-me completamente à vontade para vir a esta tribuna pleitear
mais atenção ao SUS.
A propósito, Sr. Presidente, esta Casa, depois de
anos e anos de estudos, deliberou aprovar a regulamentação da PEC nº 29, da autoria do Senador Tião
Viana, que é a melhor proposta de regulamentação
da nossa Constituição em relação à saúde. Inclusive,
lá, na Câmara dos Deputados, há um substitutivo. Tive
depoimentos, Senador Tião Viana, de Deputados que
compõem o grupo parlamentar da saúde, no sentido de
que a melhor proposta, a melhor redação, a mais consentânea com os destinos da saúde pública do Brasil
é a redação proposta por V. Exª, que aqui foi aprovada
e da qual tive a honra de ser Relator na Comissão de
Justiça. É sobre ela que daqui a pouco falaremos.
Neste momento, o que me motivou a fazer uso
da palavra foi um recente alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), através de seu relatório de três
anos atrás, complementado com dados mais atuais,
mostrando que nosso gasto com saúde deixa muito
a desejar se comparado com outros Países, inclusive
com outros Países de índice de pobreza incomparavelmente menores.
Lá, no relatório da OMS, consta que o gasto
público em saúde no Canadá, que é um País rico – a
verdade é essa –, atingiu US$2,587 mil per capita. Na
Espanha, também um País desenvolvido da Europa,
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o gasto é de US$1,757 mil per capita. No Brasil, é de
US$323. Quer dizer, há uma diferença muito acentuada
entre esses Países da América do Norte e da Europa
e o Brasil. A comparação foi feita com base no Poder
Paritário de Compra, que é o PPC.
Enquanto no Canadá a saúde representa 17,8%
dos gastos totais do governo e, na Espanha, 15,5%, no
Brasil, esse volume não passa de 7,2%. Se eu estiver
errado, meu companheiro e amigo Tião Viana pode me
corrigir. São dados que nós colhemos aqui, no Brasil.
Também perdemos para a Itália, que tem uma
aplicação de 14,2%; para o Chile, 14%; e para o México, 10,8%.
Em 2007, o SUS teve de funcionar com R$42,80
por mês, por habitante. E isso inclui gastos com controle de endemias, vacinação, vigilância sanitária e
epidemiológica, por exemplo. Já a saúde suplementar
teve R$108,30 por mês para atender a cada um dos
39 milhões de usuários. Esse total corresponde apenas
a assistência médica e, mesmo assim, complementada pelo atendimento do SUS. Se tirarmos esses 39
milhões de pessoas da conta do SUS, ainda assim, a
saúde pública contaria apenas com R$54,30 por mês
para cada habitante.
Salta aos olhos, então, que gastamos pouco em
saúde no Brasil. Além de pouco, nós, evidentemente,
precisamos de grande melhora na gestão dos gastos.
E nem falo da corrupção e das fraudes.
Precisamos melhorar o modelo de gestão do
SUS. O financiamento é tripartite: União, Estados e
Municípios. Sua aplicação é pulverizada e exige difícil
consenso entre as três esferas.
Na verdade, a União deveria trabalhar para reduzir
as desigualdades regionais, mas, infelizmente, a sua
participação no financiamento vem sendo reduzida. Logicamente, houve uma queda de receita no momento
em face da crise e, anteriormente, pela derrubada da
CPMF. V. Exª terá oportunidade, se quiser, num aparte,
de falar sobre este assunto.
Proporcionalmente à receita corrente, o Ministério
da Saúde já perde R$10 bilhões por ano em relação a
2000, ano em que foi aprovada a Emenda nº 29. Estados e Municípios é que garantiram a ampliação do
financiamento, principalmente os Municípios. Existem
mais de 20 Estados que não estão cumprindo religiosamente o que manda a Constituição.
A desigualdade, Sr. Presidente, é ampliada pela
falsa integralidade do sistema. O SUS tem que atender
a tudo, o tempo todo, em todo lugar, e nem sempre
conta com o equipamento necessário. Boa parte dos
serviços de média e alta complexidade, fornecidos
gratuitamente à população pelo SUS, são comprados
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de prestadores privados. Eis um problema que mereceria melhor atenção.
O que percebo é que todo esse quadro explica
duas coisas. Primeira: porque o imposto para a saúde – atualmente em discussão – é tão impopular. Em
recente enquete feita pela CNT/Sensus, apenas 37%
das pessoas aprovavam esse novo imposto, o qual,
portanto, já nasceria impopular. É a chamada Contribuição Social para a Saúde, que está em discussão na
Câmara dos Deputados. E segunda coisa: explica por
que não param de se avolumar, na opinião pública, as
reclamações sobre filas para marcação de consulta,
de cirurgia e de exames.
Em resumo, alguma coisa tem que ser mudada,
essa bola-de-neve não pode seguir em frente. É sempre melhor prevenir do que remediar.
Reconheço que o Governo tem se empenhado
em outras esferas. Por exemplo, dados recentes mostram que a faixa de famílias que vivem na linha da
pobreza diminuiu. Em pesquisa levada a cabo antes
da deflagração dessa crise econômica mundial, ficou
claro, segundo pesquisa com base de dados da Pnad
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) que,
entre 2003 e 2008, aproximadamente 3,8 milhões de
pessoas saíram da classe E, abaixo da linha de pobreza (isto é, de renda familiar de até R$768,00).
É verdade que a mesma pesquisa mostra que
o número de brasileiros na classe AB subiu de 13,3
milhões para 19 milhões. Houve migração de baixo
para cima. Mas o certo é que terminou sendo reduzido o número de famílias que vivem na pior situação,
na miséria.
Mas, exatamente por isso, estou tranquilo em pleitear deste Governo, da Administração Federal, do Congresso Nacional que esse avanço relativo na situação
social, na vida social das pessoas, seja acompanhado
de mudanças no SUS que permitam desafogá-lo.
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Podemos pensar em mudanças no
modelo de gestão, de forma a democratizá-lo muito
mais, reduzindo sua burocracia facilitando o acesso
das pessoas ao seu atendimento, como também pela
garantia de mais verbas. Melhor gestão e mais verbas.
Não podemos aceitar, como País socialmente mais carente, que tenhamos uma dotação orçamentária para
a saúde bem menor que aqueles Países. A condição
do nosso povo é evidentemente pior.
Fui Relator, como já falei, da PEC nº 29, e a sua
regulamentação está na Câmara dos Deputados, a
regulamentação proposta pelo Senado, de iniciativa
louvável do Senador Tião Viana.
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Senador Tião Viana, V. Exª apresenta uma saída magistral, que, na época, foi negociada com as
Lideranças, com as Relatorias, tanto na Comissão de
Justiça como na Comissão de Assuntos Sociais, de
disponibilizar um mínimo de 10% das receitas correntes líquidas da União em favor da saúde, porque os
Estados e Municípios já têm aquela obrigatoriedade:
os Estados, 12%, e os Municípios, 15%, segundo a
Emenda nº 29.
Então, a saída colocada por V. Exª é magistral,
porque acaba com essa história: o País não aplica; o
pessoal reclama; os Municípios se acham assoberbados, onde há uma concentração de demanda no interior
dos Estados, e terminam assumindo a sua maior parte,
enquanto a União ainda não estabeleceu o quantitativo
da sua participação.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Tião Viana,
autor da proposta que regulariza a Emenda nº 29 para
disponibilizar, colocar à disposição da população brasileira recursos certos e determinados pelos Estados,
Municípios e União.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro Senador Valadares, considero muito importante ouvir um
pronunciamento tão objetivo e tão correto, do ponto de
vista técnico, sobre aquilo que é a maior dívida hoje do
Brasil para com a sua população. A última pesquisa,
ocorrida há dois dias pelo CNI/Ibope, mostrou que 59%
dos brasileiros entendem que o maior problema a ser
reivindicado para a cidadania é exatamente a saúde,
seguidos pela educação e pelo problema do emprego.
Então, temos de dar atenção. E é exatamente o que V.
Exª faz com o pronunciamento que coloca hoje, quando
cobra a regulamentação da Emenda Constitucional nº
29. Quero dar o meu testemunho. Em 2000, quando eu
estava aqui exercendo o mandato parlamentar ao lado
de V. Exª, vi a dedicação e a grandeza como V. Exª,
como Relator daquela matéria, operou a sensibilização
das Lideranças, dos partidos políticos, entendendo que
a vinculação de recursos para a saúde era a primeira
grande prova da integridade, da responsabilidade que
o Brasil passaria a ter com as populações excluídas
e esquecidas nos corredores dos hospitais de pobres
do Brasil. E agora estamos diante de um novo dilema.
Exatamente como deve gastar a União, os Estados e
os Municípios com a saúde pública é o que diz a Lei
Complementar à Emenda nº 29, de minha autoria. O
que lamento é que 16 das 27 Unidades da Federação
não cumprem a aplicação da Emenda nº 29 ainda.
Ou seja, desviam argumentos para não gastar com a
saúde pública. E tivemos a perda irreparável, causada
pelos nossos amigos da Oposição, pressionados por
setores da sociedade, que tiraram a CPMF dos recursos da saúde. Estamos falando de R$160 bilhões ao
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longo de 4 anos; e estamos falando de R$60 bilhões
para a saúde pública especificamente. Creio que esse
debate vai transcorrer o tempo, ele estará presente
na agenda brasileira. E, hoje, a responsabilidade do
Congresso Nacional e também do Governo Federal é
a aprovação da Lei Complementar à Emenda nº 29.
Então, quero cumprimentá-lo e dizer da admiração e
do respeito pela postura coerente e sempre firme de
V. Exª, entendendo que saúde pública é, sim, o item
primeiro das necessidades da cidadania brasileira hoje.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Tião Viana, agradeço o aparte e
o incorporo – peço a V. Exª permissão para incorporálo ao meu discurso –, que significa um reforço de uma
pessoa que entende de saúde. É um médico que, aqui
no Senado Federal, atua na direção do social, em atender às camadas mais pobres da população. E V. Exª,
entendendo essa situação, teve esta iniciativa marcante: apresentar uma proposta da regulamentação
da Emenda nº 29, para tirar a dúvida de com quanto
cada Unidade Federada deve contribuir e da forma
como deve contribuir para que não haja desvios, nem
fraude nem corrupção, e seja beneficiada a população
mais pobre do Brasil.
Parabéns a V. Exª pela sua posição. Tenho certeza de que o Brasil inteiro, principalmente as camadas
mais necessitadas da população, está acompanhando
detidamente o que se passa na Câmara dos Deputados. Que logo, logo, ainda este ano, tenhamos esse
prêmio, prêmio do devotamento de V. Exª à saúde pública do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Patido – PI)
– Os nossos cumprimentos ao Senador Antonio Carlos Valadares.
Eu e o Paim sabemos que ele é um dos mais profundos conhecedores do Direito. Ele tem um espírito de
legislador, acho, incorporado de Rui Barbosa. Mas agora
V. Exª, Senador Valadares, nos surpreende, porque eu,
tendo dedicado a vida à ciência médica, vi V. Exª, com
tanta profundidade, mostrar a sua grandeza cultural,
inspirando o Governo da República, o Executivo, a ter
ações mais positivas no campo da saúde.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador, V. Exª é um frasista, um intelectual, que acompanha todos os dias o que se passa no
mundo e aqui no Brasil, e em termos de citações não
existe um Senador aqui melhor do que V. Exª. No entanto, hoje, eu trouxe uma citação a respeito do silêncio
de muitas pessoas sobre o problema da saúde pública
no Brasil, de autoria do Martin Luther King:
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O que mais preocupara não é o grito dos violentos,
nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem
ética; o que mais preocupa é o silêncio dos bons.
Essa é a frase magistral, pronunciada pelo saudoso Martin Luther King, americano, que tanto trabalhou
pelos direitos civis, e por isso morreu assassinado nos
Estados Unidos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – Entendo que a saúde deve ser como o Sol, igual
para todos, mas esses raios da saúde não estão entrando nas casas dos pobres. Então, V. Exª advertiu
ao Governo brasileiro que isso só será possível com
a consolidação da regulamentação da Emenda nº 29,
que o nosso Tião Viana, professor em Medicina, foi
um dos inspiradores.
Convidamos para usar da palavra a Senadora
Marisa Serrano, como oradora inscrita, por permuta
com o Senador Cristovam Buarque.
A Senadora Marisa Serrano representa o Estado
de Mato Grosso do Sul e o PSDB, e as belas professoras do Brasil.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um caso
de sucesso – assim pode ser definido o percurso da
agropecuária brasileira nas últimas décadas.
A despeito dos problemas já conhecidos, o agronegócio nacional tem apresentado resultados crescentes, seja quanto a avanço tecnológicos, seja no que se
refere aos resultados econômicos propriamente ditos,
seja ainda em relação aos ganhos em termos de produtividade e eficiência.
Embora tenhamos pré-requisitos como imensidão
de terras, clima e vocação agrícola, eles não seriam
suficientes para assegurar a história de sucesso. Antes,
ela é explicada por uma intensa transformação ocorrida na área rural, que se sofisticou e ampliou, graças a
inúmeros fatores. Dentre eles, talvez o mais importante seja a fibra e o empreendedorismo do homem do
campo. Sem sua atuação vigorosa e persistente, mas
aberta a inovações de ordem técnica ou procedimental, provavelmente ainda estaríamos à espera de um
despertar do Brasil como potência agrícola.
Felizmente, Srªs e Srs. Senadores, foi outro o
nosso destino e, assim, hoje, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
a cadeia do agronegócio responde por 30% do PIB
do País, o equivalente a R$728 bilhões, em 2008, a
preços correntes. Isso se traduz em emprego e renda
para mais de 26 milhões de trabalhadores ou 28% da
população ocupada/ativa do nosso País.
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Em síntese, a agropecuária brasileira é moderna,
produtiva, encontra-se integrada ao mercado internacional e nele compete com grande desenvoltura. Não
obstante, o Governo Federal pretende atualizar os índices de produtividade que servem como parâmetro
para definir quais propriedades podem vir a sofrer desapropriação para fins de reforma agrária.
Obviamente, o assunto é polêmico. De um lado,
os defensores da atualização argumentam que os índices de produtividade atualmente em vigor remontam
à década de 1970 e encontram-se defasados diante da
realidade atual, marcada pelo incremento da produtividade via incorporação de novas tecnologias.
Em contraste, os produtores rurais têm reagido porque consideram que o Governo pretende punir, por pura motivação político-ideológica, quem já é
competitivo.
Em audiência pública, Sr. Presidente, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, do Senado
Federal, da qual faço parte, o engenheiro agrônomo e
pesquisador da Embrapa Eliseu Alves mostrou como
o índice que vem sendo trabalhado pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário pode, realmente, trazer problemas ao setor produtivo rural brasileiro.
Segundo o pesquisador, se for o caso de haver
a atualização, “o ideal seria a implantação do Índice
de Produtividade Total dos Fatores”, um indicador que
pode ser obtido por meio da divisão da renda bruta
da propriedade pelo custo total do produtor. Afinal,
de acordo com seu raciocínio, “a terra deixou de ser
o principal critério para medir a produtividade”, hoje
em dia no País, havendo outros elementos importante para ser considerados, como, por exemplo, o custo
dos insumos.
De minha parte, Sr. Presidente, considero eloquente o fato de que o Ministro da Agricultura e Pecuária, Reinhold Stephanes, recebeu um documento
contrário à atualização dos índices de produtividade,
assinado por 25 Secretários de Agricultura dos Estados – 25 dos 27 Secretários assinaram um documento
contrário a essa atualização dos índices de produtividade. Ora, esses Secretários, na maioria das vezes,
pertencem a diferentes partidos e a diferentes formações ideológicas. Portanto, eles são isentos para assinar um documento como esse.
Em outras palavras, os especialistas e as autoridades técnicas e políticas da área temem que a
atualização possa prejudicar a atividade produtiva
no campo. A Federação da Agricultura e Pecuária do
meu Estado, Mato Grosso do Sul – Famasul –, alerta
para outro perigo: o de causar insegurança jurídica no
agronegócio brasileiro.
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Como é possível depreender, a matéria traz consigo a possibilidade de causar graves prejuízos a um
setor que tem sido um dos sustentáculos da economia
nacional. Por conseguinte, todo cuidado é pouco na
discussão, na mudança dos índices de produtividade
no campo brasileiro.
Srs. Senadores, a questão fundiária no Brasil não
é simples. Além desses problemas, das mudanças de
rumo que acontecem seguidamente neste País, criando instabilidade e insegurança, o campo brasileiro,
principalmente nos Estados produtores, como Mato
Grosso do Sul, sofre ainda com a demarcação de terras indígenas.
Também agora vemos a criação de mais uma CPI,
formada por Deputados e Senadores, para investigar
o uso de dinheiro público por ONGs ligadas ao MST. A
iniciativa da Senadora Kátia Abreu vem em boa hora e
teve o meu apoio. Temos ainda de estar atentos para
discutir também com seriedade e competência um
novo Código Florestal, além de todas as leis que têm
como tema o meio ambiente.
Cito o projeto do índice de produtividade, o zoneamento ecológico e econômico da cana, a CPI do MST,
a demarcação das terras indígenas e o Código Florestal, para dizer que não são temas isolados, não são
fatos que só interessam ao homem que vive no campo.
É preciso voltar os olhos para o problema da terra no
Brasil. Somos um País produtor de alimentos, sim, e
vivemos no século XXI com a missão de encontrar o
equilíbrio entre a produção necessária para garantir a
sobrevivência humana e o respeito ao meio ambiente.
Esse equilíbrio nós temos de encontrar no País.
Gostaria de enfatizar, Srs. Senadores, que fico
muito tranquila em tratar de temas ambientais, porque
participo e defendo ativamente essa causa. Todos os
cidadãos e cidadãs conscientes e responsáveis vêm
abraçando a defesa do meio ambiente, porque se trata, acima de tudo, de postura estreitamente vinculada
ao respeito pelos direitos à vida do cidadão. A chamada consciência ambiental é uma atitude de valorização da cidadania. Já se foram os tempos em que
era corriqueiro observarmos referências negativas ou
pejorativas àqueles que lutavam pela defesa do meio
ambiente como sendo um grupo à parte, separado
dos demais.
Hoje todos somos ambientalistas. O ambientalismo é um ativismo que envolve todas as pessoas
honradas e conscientes deste País. Qualquer postura
adversa à defesa do desenvolvimento sustentável foge
dos padrões da racionalidade humana.
Outra questão também bastante polêmica é o
zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar. Para
produzir o etanol “100% verde”, o Governo Federal
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excluiu a possibilidade de produção de álcool no Pantanal e na Amazônia, no que concordamos plenamente.
Não é admissível que se plante cana para retirar daí o
açúcar e o álcool no Pantanal e na Amazônia.
Mas também esse zoneamento agroecológico da
cana-de-açúcar prevê restrição ao plantio da cana na
bacia do Alto Paraguai, no Estado de Mato Grosso do
Sul, que conheço muito bem porque é a região onde
nasci e onde vivi os meus primeiros anos.
O debate sobre este assunto tem sido tortuoso
porque está eivado de muitas mistificações. Precisamos
esclarecer alguns fatos que estão sendo turvados pelo
debate propagandístico que alguns setores do Governo – e fora dele – vêm fazendo para jogar uma cortina
de fumaça sobre os dados da realidade.
É preciso ficar claro para a sociedade brasileira
que em Mato Grosso do Sul, há mais de dois anos,
técnicos governamentais, universidades, Embrapa,
ONGs, cientistas sociais, biólogos, Parlamentares e a
sociedade como um todo estão estudando o assunto
para formular uma proposta realista para proceder ao
aproveitamento produtivo e sustentável de uma imensa região de Mato Grosso do Sul, notadamente nos
Municípios localizados, como eu disse, na faixa oeste
do Estado.
Não é uma pessoa que está discutindo o zoneamento em Mato Grosso do Sul, é um grupo de entidades e pessoas que se debruçaram sobre a questão
faz dois anos, e que não podem ver seu trabalho, seu
fervor e sua competência não serem atendidos.
Tudo isso foi feito para proteger o Pantanal, e não
para deixar dúvidas sobre a preservação de uma região
que é deslumbrante sob todos os aspectos.
Essa proposta tem uma visão contrária àquela
que norteia o projeto governamental de proibir o aproveitamento dessas terras para o plantio de cana no
oeste do meu Estado, como eu disse.
Essa proposta, Srªs e Srs. Senadores, cria uma
perspectiva de desenvolvimento econômico sustentável
para Mato Grosso do Sul, pois permite a incorporação
ao sistema produtivo de meu Estado de mais de três
milhões de hectares, o que não acontece com a proposta do Governo Federal.
Esse tema, inclusive, foi o motivo da polêmica
envolvendo o Governador André Puccinelli, do meu
Estado, e o Ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc,
nessa última semana.
Lamento que um tema de interesse estratégico
envolvendo o meu Estado, o Mato Grosso do Sul, sobre legislação que limita o uso de terras no entorno
do Pantanal sul-mato-grossense, esteja recebendo um
tratamento que não condiz com os parâmetros aceitá-
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veis de todos aqueles que representem a autoridade
do Estado e do País.
Recebi muitas mensagens de brasileiros contrariados com o uso de palavras inadequadas tanto por parte
do Governador como do Ministro. Acredito que ambos
devam fazer uma pausa para reflexão e avaliar se esse
é o caminho para dar solução a problemas complexos
que atingem um dos setores nevrálgicos de nossa economia, da economia de Mato Grosso do Sul.
Aproveito, Sr.Presidente, esta oportunidade para
fazer um apelo para que nossas autoridades, especificamente o Governador André Puccinelli e o Ministro
Minc, pautem-se pela contenção, cônscios de que seus
comportamentos públicos produzem efeitos pedagógicos sobre a Nação. Não é bom para o povo brasileiro
ver dois homens públicos dessa estirpe se colocarem
com palavras pejorativas, de baixo calão, que entristece a sociedade brasileira.
Por isso, Sr. Presidente, é de bom-tom que os
dois avaliem melhor as palavras que escolheram para
imprimir as suas diferenças nessas concepções sobre
o plantio de cana-de-açúcar em Mato Grosso do Sul e
respeitem os anseios da sociedade brasileira por mais
ética no trato da coisa pública.
Sr. Presidente, temos vários entraves para que
possamos, nos próximos anos, atender as demandas
produtivas do País. Além disso, temos mais de 30
frentes de conflitos de terras indígenas com questões
demarcatórias ainda em aberto em meu Estado. Temos problemas fundiários complexos. E, agora, temos
a questão do zoneamento ecológico da cana. Noutras
palavras, o Estado está cada vez mais com o seu território sendo engessado por decisões que resultam
num misto de desinformação e mistificação. O quadro
é grave, e não podemos perder o foco do debate.
Por isso, Sr. Presidente, conclamo todos os Srs.
Senadores e todas as Srªs Senadoras desta Casa,
aos meus Pares, que se sensibilizem com a causa de
Mato Grosso do Sul. Estamos vivendo um momento
histórico decisivo. Não queremos ficar subjugados ao
atraso e à estagnação econômica.
Portanto, Sr. Presidente, com essas palavras, termino essa peroração que faço hoje aqui, enaltecendo
o meu Estado do Mato Grosso do Sul, mas alertando
a Nação para os graves problemas que passamos lá.
Termino dizendo que não é com brigas entre
Ministros e Governadores de Estados que vamos resolver essa questão, mas com bom senso, com muita
discussão e, se possível, com a participação do Congresso Nacional.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – A Senadora Marisa Serrano mostrou suas preo-
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cupações com relação às autoridades dos Governos
Estadual e Federal, dando maus exemplos de ética na
política do Brasil.
Convidamos para usar da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Tião Viana. Este
Senador representa o Acre, o Partido dos Trabalhadores e, com muita grandeza, a classe médica do
nosso Brasil.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Caro
amigo Senador Mão Santa, que preside esta sessão,
Srªs e Srs. Senadores, venho-me reportar sobre o
editorial de hoje do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “O STF e os remédios do SUS”. É uma matéria
da maior relevância, porque diz respeito à chamada
dispensação de medicamentos, um assunto que não
é simples.
Em 2002, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, dispensava R$450 milhões ao ano para
a compra de medicamentos excepcionais e, hoje, nós
estamos vendo o Governo brasileiro gastar mais de
R$2 bilhões, somente este ano, até o mês de setembro,
com a dispensação de medicamentos excepcionais,
para atender às chamadas ações judiciais, impetradas
por cidadãos que entendem que seus direitos estão
preteridos ou por organizações não governamentais,
por meio de advogados, Ministério Público, Defensoria
Pública etc. Um assunto da maior relevância.
Nós temos o Supremo Tribunal Federal abrindo
uma inovação sobre este tema quando, no dia 27 de
abril de 2009, estabeleceu uma audiência pública para
tratar aquilo que ele entendia ser um caso que dizia
respeito a uma matéria que envolvia o chamado princípio da repercussão geral. Ou seja, era um assunto
que estava sendo tratado aos milhões, porque são 67
milhões de recursos judiciais que transcorrem neste
País em relação à dispensação de medicamentos, com
gastos este ano, como falei, superiores a R$2 bilhões,
e nós não temos uma matéria dessa normatizada.
O Supremo Tribunal Federal invocou o princípio
da repercussão geral, fez uma audiência pública, ouviu
49 especialistas sobre a matéria, para tentar decidir
como deveria ser a decisão final em relação à dispensação de medicamentos para o Brasil.
Sou autor do Projeto de Lei do Senado nº 319,
de 2007, que já tramitou na Comissão de Assuntos
Sociais do Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos e agora está na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, tendo como Relator o Senador
Tasso Jereissati, e teve também como Relator, em
outras Comissões, o Senador Flávio Arns, com quem
chegamos a um entendimento após fortes divergências.
Tivemos a presença do Ministério da Saúde, que apoia

47190

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

integralmente o meu projeto, com o acordo feito a partir
das reivindicações do Senador Flávio Arns.
Temos uma decisão a ser tomada, que daria resposta a esse vazio da legislação federal sobre matéria
tão importante, pela qual não deixaríamos nas mãos
do Supremo Tribunal Federal aquilo que não é do seu
interesse, que é ter que, pelo menos, normatizar uma
matéria dessa natureza.
Então, veja, V. Exª, o que diz o editorial do jornal
O Estado de S. Paulo do dia de hoje:
Recorrendo ao princípio da “repercussão
geral”, o Supremo Tribunal Federal (STF) avocou
para si a responsabilidade de definir o destino de
grande número de liminares que têm sido concedidas pelas instâncias inferiores da magistratura
contra o poder público, obrigando-o a fornecer
gratuitamente remédios de alto custo que não
constam da lista do Sistema Único de Saúde
(SUS), e abriu um precedente que terá, a partir
de agora, de ser seguido por todos os tribunais
do País. A “repercussão geral” é um mecanismo
que permite à mais alta Corte do País agilizar o
julgamento das chamadas ‘ações de massa’, ou
seja, dos processos que interessam a contingentes expressivos da população [brasileira].
As autoridades municipais, estaduais e federais do setor de saúde vinham alegando que,
pela legislação em vigor, elas são obrigadas a
fornecer apenas os remédios previstos pela lista do SUS. Mas, baseando-se no artigo 196 da
Constituição, que define a saúde como “direito de
todos e dever do Estado”, promotores de Justiça
e defensores públicos, com apoio de ONGs, vinham pedindo à Justiça liminares para obrigar o
poder público a fornecer, regular e gratuitamente,
remédios de última geração para doenças específicas e de tratamento prolongado, como AIDS,
esclerose múltipla e doença renal crônica.
Para as autoridades de saúde, ao acolher
os recursos impetrados pelos Ministérios Públicos estaduais e pelas Defensorias Públicas, as
instâncias inferiores da magistratura estariam desorganizando o planejamento e as finanças dos
municípios, dos Estados e até da própria União.
Em São Paulo, por exemplo, onde tramitam mais
de 25 mil ações, a Secretaria Estadual da Saúde
gasta R$25 milhões por mês para cumprir ordens
judiciais de distribuição de medicamentos que
não constam da lista do SUS. No Rio Grande do
Sul, onde foram impetradas 4,5 mil novas ações
só no primeiro semestre de 2008, o gasto é de
R$6,5 milhões mensais. Segundo o Ministério da
Saúde, as diferentes instâncias governamentais
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já teriam destinado, este ano, R$2 bilhões para
cumprir liminares.
Reclamando do que chamam do “excesso
de ativismo” de promotores e defensores públicos e de “judicialização da saúde”, as autoridades do setor também vinham afirmando que
muitos dos remédios novos que são obrigadas
a distribuir por determinação judicial custam
muito caro, são comercializados somente no
exterior e não foram registrados no Brasil por
seus fabricantes. Segundo as autoridades da
saúde, os medicamentos similares previstos
pela lista do SUS, produzidos no País, sairiam
mais baratos para os cofres públicos e teriam
o mesmo efeito terapêutico. Refutando esse
argumento, ONGs e entidades médicas alegam
que a lista do SUS está sempre defasada e não
acompanha a evolução da medicina.
Como a discussão envolve aspectos técnicos e interessa a toda a sociedade, o STF teve
o cuidado de realizar audiências públicas. Foi a
primeira vez que a Corte utilizou esse expediente,
previsto por lei, para balizar suas decisões. E, ao
julgar o caso, ela decidiu contrariamente às pretensões das autoridades do setor de saúde. Para
o STF, em outras palavras, as instâncias inferiores
da magistratura podem continuar concedendo
liminares para obrigar o poder público a fornecer medicamentos que não constam da lista do
SUS. Mas, para evitar abusos, a Corte enfatizou
que quem recorrer à Justiça terá de demonstrar
a “ineficácia ou impropriedade” dos remédios fornecidos pelo SUS. “A Corte teve bom senso. Claro
que a prioridade é a política do SUS, sempre que
não for comprovada a eficácia do tratamento solicitado”, diz o defensor público da União Leonardo
Mattar. “Ficou como já está. Melhor assim”, afirmou
Mário Scheffer, conselheiro do Centro Brasileiro
de Estudos de Saúde.
A decisão do Supremo Tribunal Federal já
produziu efeito. Assim que foi divulgada, o Ministério da Saúde comunicou que, até dezembro,
atualizará protocolos referentes a 83 doenças. A
iniciativa mostra que o órgão finalmente descobriu que sai muito mais barato manter a lista do
SUS atualizada do que ter de arcar com gastos
para cumprir decisões judiciais.
Então, Sr. Presidente, nós estamos falando de uma
matéria que, de fato, é muito preocupante para as autoridades gestoras do SUS. Estamos falando de um SUS
que evolui como receita de R$28 bilhões, no ano de 2002,
para um gasto anual já de R$54 milhões neste ano, e
precisaria de, no mínimo, R$70 bilhões para fazer uma
saúde minimamente aceitável para o próximo ano.
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As entrevistas mostram que é o grande clamor da
sociedade brasileira. Dezesseis Estados não cumprem
o que manda a norma constitucional pela Emenda nº 29.
Estamos no impasse da não regulamentação legislativa
de uma matéria dessa natureza, de que sou autor desde
2007. O resultado é que temos um ativismo judicial na
política, que fere princípios científicos, fere a técnica.
Quando o sistema de saúde no Brasil começou
a se organizar a partir da década de 40, e V. Exª é tão
bom conhecedor da história da saúde no Brasil, tivemos
o maior impacto progressivo de redução da mortalidade
no País. Agora, quando estamos com um sistema organizado, através de seu arcabouço institucional, que é o
SUS, que precisamos seguramente reduzir os agravos
à saúde, mas precisamos também de orçamento, estamos tendo gastos irracionais por falta da não legislação
específica sobre uma matéria dessa dimensão e dessa
natureza que, como eu disse, somente este ano já envolve mais de R$2 bilhões dos cofres públicos.
Então, um apelo que faço é que o Parlamento considere o que está dito no editorial de O Estado de S. Paulo
hoje. Peço a V. Exª que insira no meu pronunciamento e
que tenhamos a determinação de votar essa matéria que
está na CCJ – e o Senador Tasso Jereissati está sensibilizado com ela –, para q,ue o Brasil possa normatizar
um assunto que diz respeito à comunidade científica, à
comunidade médica, à comunidade de saúde pública,
mas que, por força das circunstâncias, dos equívocos
orçamentários e de uma visão de prioridade, tem sido
transferido para as instâncias judiciais. Então, que o Brasil
esteja atento a um assunto dessa dimensão que envolve milhões e milhões de processos tramitando, quando
poderiam estar sendo tratados à luz dos hospitais, da
relação médico e paciente, das câmaras técnicas do Sistema Único de Saúde e das responsabilidades efetivas
dos gestores estaduais, municipais e Federal.
O meu projeto é o Projeto 319, de 2007, que clama
por uma decisão do Senado Federal junto à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e 2º, do Regimento Interno.)
O STF e os remédios do SUS
Estado de S. Paulo, 24/9/09
Recorrendo ao princípio da “repercussão geral”, o
Supremo Tribunal Federal (STF) avocou para si a responsabilidade de definir o destino de grande número de liminares que têm sido concedidas pelas instâncias inferiores
da magistratura contra o Poder Público, obrigando-o a
fornecer gratuitamente remédios de alto custo que não
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constam da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), e
abriu um precedente que terá, a partir de agora, de ser
seguido por todos os tribunais do País. A “repercussão
geral” é um mecanismo que permite à mais alta Corte
do País agilizar o julgamento das chamadas “ações de
massa”, ou seja, dos processos que interessam a contingentes expressivos da população.
As autoridades municipais, estaduais e federais do
setor de saúde vinham alegando que, pela legislação em
vigor, elas são obrigadas a fornecer apenas os remédios
previstos pela lista do SUS. Mas, baseando-se no artigo
196 da Constituição, que define a saúde como “direito de
todos e dever do Estado”, promotores de Justiça e defensores públicos, com apoio de ONG, vinham pedindo à
Justiça liminares para obrigar o Poder Público a fornecer,
regular e gratuitamente, remédios de última geração para
doenças específicas e de tratamento prolongado, como
AIDS, esclerose múltipla e doença renal crônica.
Para as autoridades de saúde, ao acolher os recursos impetrados pelos Ministérios Públicos estaduais
e pelas Defensorias Públicas, as instâncias inferiores
da magistratura estariam desorganizando o
planejamento e as finanças dos municípios, dos
Estados e até da própria União. Em São Paulo, por exemplo, onde tramitam mais de 25 mil ações, a Secretaria
Estadual da Saúde gasta R$25 milhões por mês para
cumprir ordens judiciais de distribuição de medicamentos que não constam da lista do SUS. No Rio Grande do
Sul, onde foram impetradas 4,5 mil novas ações só no
primeiro semestre de 2008, o gasto é de R$6,5 milhões
mensais. Segundo o Ministério da Saúde, as diferentes
instâncias governamentais já teriam destinado, este ano,
R$2 bilhões para cumprir liminares.
Reclamando do que chamam do “excesso de
ativismo” de promotores e defensores públicos e de
“judicialização da saúde”, as autoridades do setor
também vinham afirmando que muitos dos remédios
novos que são obrigadas a distribuir por determinação judicial custam muito caro, são comercializados
somente no exterior e não foram registrados no Brasil
por seus fabricantes. Segundo as autoridades da saúde, os medicamentos similares previstos pela lista do
SUS, produzidos no País, sairiam mais baratos para
os cofres públicos e teriam o mesmo efeito terapêutico.
Refutando esse argumento, ONG e entidades médicas
alegam que a lista do SUS está sempre defasada e
não acompanha a evolução da medicina.
Como a discussão envolve aspectos técnicos e
interessa a toda a sociedade, o STF teve o cuidado de
realizar audiências públicas. Foi a primeira vez que a
Corte utilizou esse expediente, previsto por lei, para
balizar suas decisões. E, ao julgar o caso, ela decidiu contrariamente às pretensões das autoridades do
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setor de saúde. Para o STF, em outras palavras, as
instâncias inferiores da magistratura podem continuar
concedendo liminares para obrigar o Poder Público a
fornecer medicamentos que não constam da lista do
SUS. Mas, para evitar abusos, a Corte enfatizou que,
quem recorrer à Justiça, terá de demonstrar a “ineficácia ou impropriedade” dos remédios fornecidos pelo
SUS. “A Corte teve bom senso. Claro que a prioridade
é a política do SUS, sempre que não for comprovada
a eficácia do tratamento solicitado”, diz o defensor público da União Leonardo Mattar. “Ficou como já está.
Melhor assim”, afirmou Mário Scheffer, conselheiro do
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde.
A decisão do STF já produziu efeito. Assim que
foi divulgada, o Ministério da Saúde comunicou que,
até dezembro, atualizará protocolos referentes a 83
doenças. A iniciativa mostra que o órgão finalmente
descobriu que sai muito mais barato manter a lista do
SUS atualizada do que ter de arcar com gastos para
cumprir decisões judiciais.
Audiências STF
27/4/09
. Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes: o
Poder Judiciário não pode deixar sem resposta os casos “trágicos” e “muitas vezes extremamente urgentes
e imprescindíveis” submetidos à sua apreciação. Falou
sobre julgamentos complexos na área da saúde, alguns
sobre falta de leitos e medicamentos de alto custo. “Esses casos exemplificam os dilemas enfrentados pelos
magistrados, especialmente os que estão na primeira
instância, que são colocados diante de situações de
vida ou morte”.
. Este aspecto também foi destacado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que lembrou a
realidade concreta da demanda que é feita ao juiz de
primeiro grau diante de tais necessidades de decisões
importantes e urgentes.
. Maioria dos convidados defendeu a intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso dos
cidadãos à saúde. Esta opinião é partilhada pelo secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde,
Alberto Beltrame – com a ressalva de que sejam excluídos tratamentos experimentais de resultados não
comprovados ou não incorporados pelo Sistema Único
de Saúde – e pelo defensor público geral da União em
exercício, Leonardo Lourea Mattar.
.Apresentaram-se ainda como adeptos à judicialização do direito à saúde o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Marcos Sales
e o representante do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), bem como o advogado
Flávio Pansieri e o juiz e doutor pela Universidade de
Munique, Ingo Sarlet.
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. Críticas: José Antônio Dias Toffoli, advogadogeral da União – para ele, determinadas decisões
judiciais podem beneficiar alguns indivíduos em detrimento de toda a coletividade, sendo mais justo investir
em políticas públicas para todos.
. Outra questão abordada foi a dificuldade de
identificar se a responsabilidade pelo cumprimento de
determinado direito cabe à União, aos estados ou aos
municípios. O procurador-geral da República, Antônio
Fernando Souza defende que, nestes casos, o cumprimento delas é de responsabilidade solidária entre os
entes federativos. Ele também é um dos favoráveis à
intervenção do Judiciário na área da saúde. O defensor
público geral da União em exercício, Leonardo Lourea Mattar anunciou que Defensoria Pública Geral da
União apresentou uma Proposta de Súmula Vinculante
(PSV) que busca tornar expressa a responsabilidade
solidária dos entes da federação para o fornecimento
de medicamentos e tratamentos.
Fonte: Defensoria Pública da União.
Presidente do STF faz balanço dos primeiros três
dias de audiência pública sobre o SUS – 29 de
abril de 2009
Ao encerrar a sessão desta quarta-feira da audiência pública sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), o
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro
Gilmar Mendes, verificou a existência de um consenso
básico entre os diversos setores da sociedade ouvidos
durante os três primeiros dias de debates. Segundo
ele, todos defendem o direito à saúde e a necessidade
de constituição de novos parâmetros para a resolução
dos conflitos.
Nós já temos um excesso de judicialização no
que concerne ao contexto geral, disse o ministro ao
divulgar que, atualmente, tramitam no Brasil 67 milhões de processos. É um número que refoge a qualquer paradigma considerado razoável no mundo, daí
a necessidade de que nós busquemos alternativas a
fim de realizar o direito com menor intervenção judicial, afirmou.
O presidente do STF citou a experiência das
Defensorias Públicas dos estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, que mostram a possibilidade viável de
diminuição significativa do número de ações ajuizadas sobre o direito à saúde. Conforme o ministro, a
busca da conciliação prévia e discussões alternativas
no plano administrativo, principalmente nos casos de
direito reconhecido por políticas públicas existentes no
SUS, não significa, necessariamente, uma diminuição
da importância do papel do Poder Judiciário, mas antes viabiliza indiretamente a redução do próprio gasto
com a saúde. “A judicialização dos conflitos tem tam-
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bém o seu preço, o seu custo, que muitas vezes nós
não estimamos.
Ele revelou que a insegurança jurídica também
é resultado de uma excessiva judicialização do direito
à saúde. Sabemos que em alguns casos, a solução
judicial pode não se mostrar a mais eficiente, como foi
aqui demonstrado, disse.
Para Gilmar Mendes, já se pode chegar a um entendimento no sentido de que os problemas da eficácia
social do direito à saúde devem-se mais às questões
ligadas à implementação e manutenção das políticas
públicas já existentes, do que à falta de legislação específica. Assim, de acordo com ele, o problema muitas vezes não é de inexistência, mas de execução das
políticas de saúde.
Nessa perspectiva, talvez seja necessário redimensionar a questão da judicialização dos direitos
sociais no Brasil. Isto porque na maioria dos casos a
intervenção judicial não ocorre tendo em vista uma
omissão legislativa absoluta em matéria de políticas
públicas voltadas à proteção do direito de saúde, mas
em razão da necessidade de determinação judicial
para o cumprimento de políticas já estabelecidas, ressaltou o ministro.
Ele salientou que é preciso refletir sobre a normatização e, portanto, sobre a definição de marcos legais precisos para as políticas públicas de saúde, além
da necessidade de se assegurar a ampla informação
a respeito das normas e procedimentos do SUS. A
efetividade do direito à saúde é indissociável do grau
de conhecimento do cidadão das políticas existentes.
Sem informação não há exercício pleno desse direito,
concluiu, destacando que a realização dessa audiência
pública contribuirá para esses objetivos.
O material aqui colhido já está sendo objeto de
ampla divulgação por diversos meios, de forma a alcançar o maior número possível de segmentos da sociedade civil e de cidadãos em geral, finalizou.
Fonte: JusBrasil Notícias, 29/9/09.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Convidamos para usar da palavra um orador inscrito,
o Senador Jefferson Praia, que representa o PDT e o
Estado do Amazonas.
Depois, vamos convidar, para uma comunicação
inadiável, Mário Couto. Em seguida...
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Só para retificar que o projeto meu não é o 319, que
eu citei no pronunciamento, mas o 219, de 2007. Só
para constar dos Anais.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Retificaremos, Senador Tião.
Com a palavra o Senador Jefferson Praia.
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O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Quero inicialmente, Sr. Presidente, destacar um
requerimento meu de Voto de Aplauso à ação heróica
dos cidadãos Daniel Pedroso, entregador de jornais;
Cícero Roberto Prudêncio e Júlio César Michalassi,
garis, que, no último final de semana, arriscaram suas
vidas para salvar uma família: pai e duas filhas, de 8
e 5 anos de idade, de afogamento em um canal da
cidade de Londrina, no Paraná. Se eles não tivessem
lutado para impedir que os três passageiros, todos
desacordados, se afogassem, o Corpo de Bombeiros
não os teria resgatado com vida.
Sr. Presidente, são maravilhosos gestos como
esses, desempenhados por pessoas simples, cidadãos
comuns, que renovam a fé dos homens e mulheres de
boa vontade, no altruísmo, no desprendimento e na
solidariedade do povo brasileiro. Essa mesma fé, tanta
vezes posta em xeque diante de tristes espetáculos
de egoísmo, violência gratuita, corrupção, frequentemente ensejados pelo enfraquecimento dos valores
humanos e comunitários.
Sr. Presidente, esse acidente encerra outra séria
lição sobre as trágicas consequências da mistura de
álcool com direção. O motorista, pai das duas meninas,
perdeu o controle do carro porque dirigia embriagado,
perdeu a carteira de habilitação e terá de pagar multa
de mil reais. Poderia ter perdido a própria vida e matado suas filhas.
Então, o voto aqui requerido objetiva também
lançar um alerta de conscientização para esse grande
perigo, além – é claro – de homenagear o heroísmo
desses salvadores. Repito: Daniel Pedroso, entregador
de jornais; Cícero Roberto e Júlio César, garis.
Sr. Presidente, quero também ressaltar que acabo de dar entrada num requerimento de informação
dirigido ao Sr. Ministro de Estado da Justiça, com a
finalidade de obter esclarecimentos do Departamento de Polícia Federal sobre o fechamento das bases
flutuantes de Candiru, no rio Amazonas; Anzol, no rio
Solimões; e Grarateia, no rio Sá.
Essas três unidades, ao encerrar suas operações,
abriram grave lacuna na segurança amazônica, visto
desempenharem papel importantíssimo na defesa da
nossa fronteira norte, contra o contrabando, o narcotráfico e o tráfico de armas.
Em todos os casos, Sr. Presidente, conforme denunciam fontes da Federação Nacional dos Policiais
Federais – Fenapef –, o fechamento foi determinado
por falta de verba na Polícia Federal, para o pagamento das diárias dos agentes destacados para trabalhar
nas bases.
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Sr. Presidente, desde a antiguidade aprendemos
que “segurança pública é a suprema lei”. Não se pode
admitir, portanto, o fechamento puro e simples de unidades da Polícia Federal, que deixa completamente
desprotegida uma vasta área pouco povoada, mas de
decisivo interesse para a segurança nacional.
Todos sabemos que é muito fácil estancar os influxos de drogas e armas nos seus pontos de entrada
em nosso País, do que tentar correr atrás do prejuízo,
depois que elas se pulverizaram e disseminaram por
todos os pontos de distribuição do crime organizado
urbano pelo Brasil afora.
Faço essas observações no momento em que
lideranças indígenas, do Baixo Amazonas, lançam um
angustiante grito de socorro ao Poder Público, em face
da disseminação do tráfico e de uso de maconha por
jovens de etnia sateré-mawé. Segundo relato desses
líderes, numerosos adolescentes já foram recrutados
pelos traficantes.
O Sr. Euro Alves, coordenador indígena do Município amazonense de Maués, onde se concentram
cerca de cinco mil índios dos poucos mais de nove mil
integrantes dessa etnia do Amazonas e do Pará, sintetiza essas aflições. “As famílias estão preocupadas”,
disse ele ao jornal A Crítica, de Manaus, e continua:
“Essa droga está sendo vista como uma coisa pior que
a cachaça para o nosso povo”.
Sr. Presidente, muito tem sido proclamado em prol
da Amazônia e do seu povo sobre a urgente necessidade de resgatá-lo do isolamento e da marginalização
em que vive. Na prática, porém, as boas intenções se
chocam com as realidades de um policiamento desde
sempre precário, agora pior que nunca com o fechamento das bases flutuantes da Polícia Federal e também com as notícias de que as unidades da Polícia
Militar e da Polícia Civil em Maués não dispõem sequer
de uma lancha para reprimir a expansão da área de
cultivo da maconha.
Espero, Sr. Presidente, com meu requerimento,
estar contribuindo para a sensibilização das autoridades federais e estaduais em face do quadro tão
ameaçador à segurança, à paz e à tranquilidade das
comunidades amazônicas quanto perigoso para as
aspirações de defesa e de soberania nacionais sobre
aquela imensidão verde, linda, promissora, mas, infelizmente, abandonada.
Eu gostaria de destacar aqui também um assunto importantíssimo, que me deixou muito triste, ao
saber que “Índios vivem em condições precárias na
Amazônia”, em uma matéria veiculada no Portal da
Globo. A matéria diz o seguinte, Sr. Presidente: “É um
lugar onde os níveis de mortalidade infantil são iguais
aos dos países mais pobres da África”. Aos dos paí-
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ses mais pobres da África. Nem os programas sociais
mais abrangentes, como o Bolsa-Família, o Luz para
Todos, chegam à região. A reportagem é de Marcelo
Canelas e Lúcio Alves intitulada – repito mais uma vez,
Sr. Presidente – “Índios vivem em condições precárias
no Amazonas”.
Diz a matéria:
(...) aculturado, sim, com roupas e computador, mas sob absoluto abandono. Nem os
programas sociais mais abrangentes, como
o Bolsa-Família e o Luz Para Todos chegam
à região.
(...) a região fica no noroeste do Estado
do Amazonas. Um Município gigante, maior do
que Portugal: São Gabriel da Cachoeira. No
mapa, parece um cão de perfil, por isso mesmo esse pedaço do país é conhecido como
Cabeça do Cachorro.
Não é fácil chegar ao Município. O rio não
deixa, a estrada acaba. O acesso complicado
mantém os 23 povos indígenas da região de
maior diversidade étnica do Brasil longe de
quase tudo. Sem barco é pior.
É na base do favor que os enfermeiros
do Distrito Sanitário Indígena trabalham.
Dezessete lanchas da Fundação Nacional de
Saúde estão empilhadas em São Gabriel da Cachoeira – veja bem, esse Município gigantesco – por falta
de motor.
A taxa de mortalidade infantil [V. Exª que é
médico, Presidente Mão Santa] já era alta, mas
deu um salto em 2009: 98 mortes por 1.000
nascidos vivos. É quase cinco vezes a média
brasileira, de 20 por 1.000. Metade dos pólos
de saúde da região foi desativada.
O povo é um dos mais isolados da região.
Ao contrário dos outros índios, eles não gostam
muito de viver às margens do rios, geralmente
preferem o interior da mata, onde a subsistência é sempre mais difícil. Entre eles, foram detectados casos graves de desidratação.
Sem remédios, o agente de saúde trata
a criançada com ervas e benzeduras. “Aqui
também a gente tem uma desnutrição crônica de base. E aí você tem uma alteração de
proteínas e acaba tendo uma distensão abdominal também. Então é uma combinação
de dois maus fatores”, explica a médica Maria
Carolina Batista dos Santos.
A Doutora Maria Carolina faz o que pode.
Especialista em Medicina Tropical, já trabalhou
na região mais miserável da África e encontrou,
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na Cabeça do Cachorro, mais especificamente
no Município de São Gabriel da Cachoeira, as
mesmas condições de saúde”.
Veja, Sr. Presidente, falamos muito de Amazônia
e aqui percebemos, como destacou muito bem a revista Veja, na semana passada, o foco no ser humano. E
lá há seres humanos. Índios, hoje, com situações gravíssimas de saúde, como destacou muito bem essa
matéria publicada pela Globo.
Morre-se muito de diarreia e das complicações da diarreia, desidratação. Então,
morre-se dessas causas que se pode pegar.
São as mesmas causas que você encontra
em um campo de refugiados, de deslocados
internos de qualquer outro lugar. Eles são
bastante semelhantes ao que a gente vê em
alguns grupos da Somália ou do Sudão”, disse a médica.
A Funasa diz que vai abrir uma auditoria
para saber por que o dinheiro liberado este
ano não melhorou o serviço e alega ter tentado contratar mais médicos, só que ninguém
quer ir pra lá”.
Este é outro problema que temos na Amazônia,
Senador Mário Couto: os médicos não querem ir para
o interior.
Então, vejam bem como essa profissão é fundamental. Mercado para médico nunca vai faltar, porque
esse é um problema de pessoas muito doentes. E na
Amazônia o problema se intensifica, porque ninguém
quer ir para o interior da Amazônia.
A coisa mais rara na região amazônica,
não digo nem na aldeia indígena, no Município: lá, se não fosse o Exército, não tinha médico”, explicou o diretor de saúde da Funasa
Wanderley Guenka. Enquanto isso, a doutora Maria Carolina, médica da Funasa, cuida
dos 23 mil índios sem meios, sem recursos
e com a pior sensação que um médico pode
experimentar.”
Estou finalizando, Sr. Presidente, destacando
que:
...a Fundação Nacional de Saúde informou que foram investidos mais de R$ 5,6 milhões em materiais e remédios para a região
do Alto Rio Negro.
A auditoria feita pela Funasa constatou
que a manutenção das equipes de saúde em
campo é dificultada pela falta de motores para
os barcos e recomendou que seja feito um estudo técnico para a compra de equipamento.
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O Ministério do Desenvolvimento Social reconhece as falhas do programa BolsaFamília no atendimento às aldeias indígenas.
Segundo o Ministério, as prefeituras não conseguem cadastrar todos os índios por causa
da dificuldade de acesso às regiões isoladas.
O Ministério informou, ainda, que já fez um
convênio com o Exército e com a Funai para
melhorar a situação. Já o Ministério de Minas
e Energia prometeu que as aldeias da Cabeça
do Cachorro vão ser beneficiadas pelo programa Luz Para Todos até dezembro.
Sr. Presidente, antes de encerrar, quero dizer que
estou encaminhando um documento a todos esses Ministérios, à Funasa, porque vou acompanhar de perto
os problemas. As pessoas não estão ligando para os
índios da Amazônia e vou acompanhar essa situação.
Não vamos deixar que pessoas que estão lá cuidando das nossas fronteiras, são nossos irmãos, estão
morrendo à míngua. Recursos são direcionados para
aquela região, mas não conseguem chegar ao resultado final, à finalidade realmente que é de atender e
de proporcionar uma melhor saúde para aqueles todos
que estão vivendo em uma situação precária.
Senador Mário Couto, V. Exª quer falar?
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Não, vou falar
com o Presidente.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer a V. Exª pelo tempo
que me foi proporcionado e dizer que estamos atentos
a todas as questões da Amazônia e principalmente do
Estado do Amazonas. É inadmissível ficarmos apenas
nos discursos, enquanto não vemos as ações concretas serem realizadas.
Daqui para frente, vamos intensificar muito mais
essa questão da fiscalização relacionada a todos os
Ministérios. Todos os que têm ação na Amazônia vão
ser fiscalizados agora de forma muito mais intensa
por mim. Passei um ano aqui falando, fazendo requerimentos, cobrando e, daqui para frente, vamos cobrar
ações mais práticas.
Quero ver resultados naquela região. Devemos
deixar de lado esses belos discursos que apenas muitos falam sobre a Amazônia, mas a Amazônia está
aí sem ter atenção especial, com pessoas morrendo.
Em Copenhague, quando teremos o próximo Encontro Climático, a Amazônia vai chegar mais uma vez lá
como o quê? Como vilã? Não. A Amazônia é a estrela do nosso País. A Amazônia, na minha avaliação,
é a estrela de Copenhague porque ela tem tudo que
queremos, que são todas as questões relacionadas à
biodiversidade, às questões em que ela contribui para
o clima do planeta.
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Portanto, a Amazônia é a estrela de Copenhague
e não pode ser vista jamais como uma vilã.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permiteme um aparte, Senador?
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Com
muito prazer, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Termino
o aparte e depois...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, fico feliz que esse assunto tenha sido abordado
aqui, porque parece que o Encontro de Copenhague
passou mais longe daqui do Congresso brasileiro e até
do Governo brasileiro do que a distância de Brasília à
cidade de Copenhague. Tentei, Presidente Mão Santa,
e quase não consigo saber quem do Governo brasileiro se relacionava com Copenhague. Depois, descobri
que era um grupo de quatro pessoas do Itamaraty. Eu
não vi um debate, uma discussão... Aqui não fizemos
isso, o que enfraquece o Senado. O Senado não poderia ter ficado fora desse debate de qual a proposta
que levaríamos para a mais importante conferência
internacional de 20 ou 30 anos, que é o Encontro de
Copenhague. Então, fico feliz que o senhor o tenha
trazido. Também estou de acordo de que a Amazônia
não é vilã. A Amazônia pode ser a saída, ou uma delas, para o problema ambiental. Mas, lamentavelmente, para que a Amazônia seja isso, vai ser preciso que
entendamos que o problema não está na Amazônia;
o problema está no modelo econômico nacional, no
modelo que dá valor às árvores derrubadas, e não
às árvores em pé. Não podemos condenar a Amazônia a ser apenas uma floresta e nem podemos deixar de manter a floresta em pé na Amazônia. Qual é
a solução? Mostrar que a existência da floresta tem
um valor econômico em si, que ela não é apenas um
símbolo ecológico, descobrindo formas de pagar para
que as florestas existam, descobrindo formas de fazer
uma exploração econômica compatível com a floresta, como o Governador Capiberibe mostrou no Amapá, quando ele foi Governador, e mudando o modelo
onde realmente se situa a crise ecológica, que é na
industrialização mecânica, especialmente – e muitos
não querem dizer isto – na indústria automobilística,
que tem a ver com a matriz energética, que tem a ver
com a matriz de transporte. É uma revolução na matriz
de produção, na relação seres humanos e natureza,
que a gente precisa debater. Eu não vejo esse debate
sendo feito no Brasil, no Governo, entre nós políticos
e vejo pouquíssimo nos meios acadêmicos. Tenho a
felicidade de pertencer à UnB e de dar aula no Centro
de Desenvolvimento Sustentável, que é um lugar onde
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se discute como encontrar um modelo de sustentabilidade, não um modelo de conservacionismo. Lamento
que esse tema tenha passado em branco por aqui. E
a reunião, uma reunião dramática, acabou. Eu ouvi,
no Bom Dia Brasil de ontem, a jornalista Miriam Leitão
falando de três grandes discursos que ocorreram lá.
O primeiro foi o discurso do presidente de um país –
creio que Ilhas Maurício – que vai desaparecer, porque
a água está subindo, pelo aquecimento global, e descongelando o Pólo Norte. Ele fez um apelo: “Por favor,
salvem o meu país”. Não é que o país vai ter crise, é
que o país vai ser coberto pelo mar. Depois, um discurso inflamado e muito competente da Prêmio Nobel
queniana na defesa do meio ambiente. Ela ganhou o
Prêmio Nobel por isso. E, depois, o de uma criança que
fez um apelo pelo futuro. Ela fez um apelo para que o
mundo de hoje permita que o mundo em que ela vai
viver seja equilibrado, que a temperatura não aumente, que a agricultura não seja desarticulada já e que
ela possa viver em paz com o planeta. Três discursos
sobre os quais deveríamos falar por horas, mas, lamentavelmente, passaram ao largo. V. Exª não deixou
que isso acontecesse totalmente, trouxe o assunto, e
vamos continuar debatendo sobre o assunto, mesmo
depois de Copenhague. Parabéns! Muito obrigado –
digo isto como brasileiro – por V. Exª ter trazido seu
discurso, que não é de amazônida, mas de brasileiro
e de ser humano.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Encerro, Sr. Presidente, destacando as palavras
muito bem ressaltadas pelo Senador Cristovam Buarque e a sua preocupação, que também é a nossa
preocupação.
Acredito, Senador Cristovam Buarque, que ainda
há tempo. O Encontro de Copenhague será em dezembro e o Brasil não pode perder a oportunidade de
reafirmar os seus compromissos. Estou providenciando
um documento, cuja avaliação deve ser feita por esta
Casa, em que fazemos a sugestão ao Presidente dos
Estados Unidos – eu não seria tão ousado a ponto de
lhe fazer uma cobrança – para que estabeleça as metas a serem cumpridas por aquele país.
Entendo também que a China não pode ir para
Copenhague sem estabelecer metas. Portanto, é importante que cobremos. O Brasil está caminhando. Há
muita coisa a ser feita, mas temos que cobrar posições
dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Rússia,
dos maiores poluidores, daqueles que mais contribuem
para a emissão de CO² no planeta.
Portanto, acredito que esta Casa também pode
contribuir fazendo essa observação aos líderes des-
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ses países, para que nós possamos avançar em Copenhague.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu quero
agradecer, até porque, Presidente, com isso, lembrando, falo é do encontro desta semana, importantíssimo,
dentro do processo de preparação para Copenhague.
Só que eu acho que esse encontro foi tão importante –
só para esclarecer aqui – que contou com a presença
do Primeiro-Ministro da China, que trouxe propostas,
e nós estivemos praticamente ausentes. Até dezembro
vai dar tempo de a gente ter uma participação mais
intensa, e espero que aqui nós a tenhamos.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Aproveito, então, os 43 segundos que V. Exª me
concede para reafirmar o que foi muito bem colocado pela revista Veja. Fiz um pronunciamento aqui no
Dia da Amazônia com foco no ser humano. Aí vem a
revista, na semana passada, e coloca o ser humano
como aquele para quem devemos ter os nossos olhos
voltados na Amazônia. Fiquei muito feliz e irei, mais à
frente, destacar pontos importantes levantados pela
revista em relação à Amazônia quando destaca o papel do ser humano no contexto da preservação e conservação ambiental.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – Aqueles 45 segundos estavam incluídos nos 23
minutos...
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– ...que V. Exª tão bem usou em defesa da natureza
do seu Estado.
Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Presidente Mão Santa, eu
quero transferir o meu direito de falar – V. Exª me inscreveu para uma comunicação inadiável –, até porque,
meu querido Presidente, eu quero deixar essa oportunidade para que o grande Senador paraense Flexa
Ribeiro possa usar a minha vez para uma comunicação inadiável.
Eu agradeço a V. Exª antecipadamente, porque
sei que V. Exª vai concordar com o meu apelo.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI) –
V. Exª está inscrito para uma comunicação inadiável,...
O SR. MÁRIO COUTO (PMDB – PA) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – ... que cede ao grande orador e representante
do Pará.
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Eu apenas lembro que, regimentalmente, a comunicação inadiável é de cinco minutos.
Com a palavra o Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (PMDB – PA ) – Como
o Senador Flexa Ribeiro se encaminha à tribuna, eu
quero, mais uma vez, dizer aqui ao povo do meu Estado e ao povo brasileiro da minha admiração por V.
Exª. Ontem, eu me senti honrado de participar da sua
filiação ao novo Partido, o PSC, desejando ao amigo
fraterno felicidade, sucesso naquele novo Partido que
V. Exª escolheu.
Tenho absoluta certeza de que V. Exª, a partir daquela assinatura, já engrandeceu aquele Partido. Com
a missão que V. Exª tem dentro daquele Partido, com a
sua vontade de vencer, com o seu espírito humanitário,
com o seu caráter, com a sua afirmação de vida, o PSC
ganhou um grande Senador da República.
Parabéns, mais uma vez, Senador Mão Santa!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Agradecemos a presença de V. Exª no ato em que
nos filiamos ao Partido Social Cristão, democrático, de
maneira que o povo do Piauí tenha a opção de escolher as suas candidaturas, uma vez que o PMDB no
Piauí – como talvez esteja ocorrendo no Brasil – foi
cooptado pelo Partido dos Trabalhadores.
Na tribuna, o Senador Flexa Ribeiro, ansiosamente aguardado não só pelo Pará, mas por todo o
Brasil.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Mão Santa, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, eu quero, primeiro, desejar a V. Exª
as bênçãos de Deus nessa nova agremiação à qual
V. Exª se filiou ontem.
Acho que o PMDB perdeu um grande Líder no
Estado do Piauí, não permitindo, não abrindo espaço
para que V. Exª pudesse comandar o Partido. V. Exª
fez a opção pelo PSC e fez a filiação ontem. Eu quero
desejar sucesso a V. Exª na nova agremiação de que
V. Exª participa desde ontem.
E quero, antes de iniciar o pronunciamento de
hoje, Presidente Mão Santa, fazer uma saudação ao
Deputado Estadual Eduardo Costa, do meu Estado do
Pará. O Deputado Eduardo Costa é uma liderança da
região nordeste do Estado, em especial do Município
de Capanema, que teve como seu Prefeito o grande
Deputado Federal Jorge Costa, genitor do nosso amigo Eduardo.
V. Exª nos honra aqui, Deputado Eduardo, com a
sua presença no plenário do Senado Federal, na companhia do nosso Deputado Federal Zenaldo Coutinho,
que foi Líder da Minoria na Câmara até o início do ano
e que, junto conosco, representa o Estado do Pará no
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Congresso Nacional. Zenaldo, do PSDB, nosso Senador Mário Couto, do PSDB, e o Eduardo Costa não é
do PSDB porque ainda não quis, ainda não nos deu
essa alegria; V. Exª é do PTB, mas o convite é permanente, Deputado, para que venha honrar as fileiras do
PSDB no Estado do Pará.
Eu falo hoje, Presidente Mão Santa, de um assunto que a mídia nacional publicou anteontem. Era
para ter feito o pronunciamento ontem. Não tive condições de fazê-lo, faço hoje. Refiro-me a mais um selo
de reconhecimento dado ao Brasil pelas agências de
rating. São as mesmas instituições de classificação de
risco que, pouco mais de um ano atrás, laureavam com
medalhas de honra ao mérito, Senador Mão Santa, os
papéis podres que implodiram o sistema financeiro mundial e tratavam como aluno brilhante Bernard Madoff,
hoje um condenado da Justiça americana.
Portanto, não se deve comprar pelo valor de face
o que elas vendem, essas agências de classificação
de risco.
Hoje tivemos, Senador Azeredo, na Comissão
de Relações Exteriores, uma audiência pública com
o Ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge. Esse
assunto também lá foi tratado. Que assunto é esse?
A própria agência que fez a nova classificação para
o Brasil, no seu comunicado, não deixou de ressaltar
aspectos que o Governo Lula preferiria ver esquecidos nesta hora. “A Moody´s [que é a agência de rating]
e as demais agências continuam assinalando que a
situação fiscal do País – a arrecadação e os gastos
do Governo Federal – preocupa”, ressalta a Folha de
S.Paulo. O discurso oficial, vocalizado pelos Ministros
Henrique Meirelles e Guido Mantega, porém, exalou
felicidade e otimismo, ambos imprudentes.
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Dobrei o tempo, cinco mais cinco.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Continuando:
Em matéria de administração dos seus
gastos, a nota do Governo Luiz Inácio Lula da
Silva não é boa. Esse ponto diz respeito ao
planejamento da Nação para o futuro e segue sendo um problema que deve atrapalhar
o seu progresso.
É o que diz o professor Aldo Musacchio, da Harvard Business School, também segundo a Folha. Em
uma frase, é isto: sobreviver à tempestade é uma coisa; progredir é outra.
E é justamente o avanço estrutural da economia
do País que está novamente em jogo. Com a nova elevação de rating, os especialistas já preveem que a mo-
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eda brasileira sofrerá valorizações adicionais, pois os
investidores internacionais devem trazer mais recursos
para cá. Ontem, antes mesmo do anúncio da Moody’s,
o dólar já caíra ao menor patamar em doze meses,
acumulando desvalorização de 22,96% no ano.
Não se avista o fundo do poço, embora alguns
modelos econométricos tentem estimá-lo. Segundo a
Consultoria Wagner Investimentos, citada por Luis Sérgio Guimarães no Valor Econômico, “o dólar tem condições de cair para o patamar entre R$1,70 e R$1,75,
por causa da alta taxa de juros e da elevada proporção
das commodities na pauta de exportação”.
Dólar barato parece bom? Não é. Isso deve fazer com que nossas exportações se deprimam ainda mais ou, para ser mais exato, que se concentrem
ainda mais em produtos básicos. Depois de 31 anos,
a pauta brasileira voltou a ser predominantemente
concentrada em commodities, conforme mostrou O
Estado de S. Paulo em sua edição de sexta-feira. Por
commodities entendam-se produtos que não passam
por processamento industrial, são vendidos tal como
são extraídos. Exemplos: soja em grão, petróleo bruto, minério de ferro, carne in natura. Isso, Srªs e Srs.
Senadores, compõe, por exemplo, quase 85% do que
o Brasil exporta para a China, nosso maior comprador
hoje. Coloquemos as coisas em termos de valores: um
quilo de notebooks, se pudéssemos mensurar pelo
peso, equivale ao preço de quatro toneladas de carne.
É esta a troca que o País está fazendo, ao conviver
placidamente com o dólar barato.
O corolário disso tudo é que o País fica dependente de poucas economias, como a chinesa, e sujeito ao
humor das oscilações das cotações das commodities.
Trata-se de algo que, para muitos, não se sustenta: estamos diante de um segmento, Senador Azeredo, cujos
preços internacionais estão hoje em estado de histeria
e que, para piorar, gera poucos empregos.
O seu Estado, nosso querido Estado de Minas
Gerais, e principalmente o meu Estado, o querido Estado do Pará, sofrem por ser exportadores de commodities, principalmente minerais.
E isso não é histrionice da Oposição. Luciano Coutinho, Presidente do BNDES, diz com todas as letras a
Cristiano Romero, no Valor Econômico, a respeito da
trajetória crescente de valorização do dólar – palavras
de Luciano Coutinho:
Isso tornará muito difícil o avanço em
áreas de manufatura e de serviços de alta
intensidade tecnológica que já enfrentam no
cenário global acirrada competição.
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O Presidente Lula já mostrou que gosta de jogar.
E, mais uma vez, está fazendo a sua aposta, com o
meu, com o seu, com o nosso Real.
Então, é importante, Presidente Mão Santa, que
a sociedade brasileira fique atenta, para que o Brasil
possa, ao invés de exportar emprego, fazer a verticalização dos nossos minérios. Como lutamos no Estado do Pará, ao invés de exportarmos minério de ferro,
devemos exportar produtos de valor agregado, verticalizando a cadeia mineral, como também é o caso
da soja, da carne, temos de trazer investimentos para
o Brasil, mas investimentos não especulativos, como
são os da Bolsa, que fazem da queda do dólar a sobrevalorização do Real em relação ao excesso de dólar circulante, mas, sim, investimentos produtivos para
gerarem emprego e renda, fazendo a transformação de
nossas matérias-primas em solo brasileiro, para que
possamos exportar, aí sim, produtos industrializados,
agregando tecnologia para que o Brasil possa alcançar o patamar de Nação desenvolvida que todos nós
brasileiros estamos esperando, e temos esperança,
Senador Valter, que isso ocorra em breve tempo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido –
PI) – Após brilhante pronunciamento de Flexa Ribeiro,
mostrando as potencialidades do seu Estado, convidamos para usar da palavra, como orador inscrito, o
Senador Cristovam Buarque. Ele pertence ao PDT e
representa o Distrito Federal.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – V.
Exª está seguindo a ordem das inscrições, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Estamos seguindo, sim.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Como
estou?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido –
PI) – V. Exª é o sétimo na lista de inscrições.
O Senador Cristovam havia permutado com a
Senadora Marisa Serrano. Então, agora, é a vez de S.
Exª. Depois, é a minha vez. Farei uma comunicação
inadiável. Desde já, convidaria V. Exª para presidir a
sessão. V. Exª fica elegante aqui.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Quero
dizer que não fico contrariado de ser antecedido pelo
Senador Cristovam Buarque. Ao contrário. Sempre que
sobe à tribuna, S. Exª traz contribuições substanciais
para todos nós, já que é dono dos melhores temas que
são abordados nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – O Governo aprendeu. O Brasil não apoiando o
nome dele para a Unesco, não apoiou, o outro brasileiro,
entrou, o Celso Amorim... Lamentamos todos nós.
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Valter Pereira, Romeu Tuma não está, e o Flexa
Ribeiro, que estava inscrito, já usou da palavra. Então,
V. Exª está bem próximo. Mato Grosso do Sul aguarda,
com ansiedade, sua voz.
Com a palavra, Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, o Senador Valter falou que quando
venho à tribuna refiro-me a temas interessantes, Senador Osvaldo. Mas, eu acho que hoje não é tão interessante o que venho falar.
Venho trazer aqui a preocupação com a decisão
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) tomou ontem, em caráter terminativo, do reajuste de salário, do teto no Brasil. O teto do servidor,
do funcionalismo público brasileiro, é o dos juízes do
Supremo. E ontem houve um aumento desse teto sem
ser debatido aqui.
A minha preocupação é que não houve um momento, um espaço, a possibilidade de eu trazer para
esse debate do aumento do teto a necessidade, Senador Valter, de garantir o piso dos professores. Não é
possível que a gente consiga tão rapidamente elevar o
salário do teto e há um ano, quase, corre no Supremo
um pedido de inconstitucionalidade da lei que criou o
piso em julho de 2008. Ou seja: a lei que criou o piso
salarial do professor vai completar um ano e meio em
dezembro; e desde dezembro, quatro Governadores
entraram no Supremo pedindo que essa lei fosse declarada inconstitucional. E até hoje a gente não conseguir um parecer do Supremo Tribunal Federal dizendo:
pague-se o piso; não é o teto, é o piso do professor,
um piso de R$950,00, ou seja, quase 30 vezes menos
que o teto que os membros dos Tribunais Superiores,
os do Supremo Tribunal Federal, vão receber.
Ou seja, um piso insignificante diante do teto, mas
que não é votado pelo próprio Supremo.
Eu queria ter a oportunidade de debater isso,
mas não sou da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. E mesmo que pudesse lá receber a palavra,
como todo Senador tem o direito, seria uma palavra
sem direito ao voto. Eu gostaria de ver esse tema debatido aqui, no plenário, claro que um plenário cheio,
em um Plenário onde todos pudéssemos debater a
tragédia brasileira que se manifesta na desigualdade entre teto e piso, e ainda mais, um piso que não é
posto em execução. Nós não discutimos.
Em consequência disso, o que a gente vê? Os
jornais de ontem e de hoje mostrando que, no Brasil, aumentou – vou repetir –, aumentou o número de
analfabetos adultos. Veja que, no mesmo dia em que
a gente aumenta o teto do salário dos Ministros do Supremo, o Brasil apresenta indicadores estatísticos de
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aumento no número de adultos analfabetos no País.
Mostram também que, mesmo num Estado rico como
São Paulo, houve um aumento no número de crianças
de nove a quatorze anos que estão na escola, mas não
sabem ler. Claro que a gente pode encontrar mil justificativas. A gente dá a justificativa para o fato de que
diminuiu o número de alunos dizendo que diminuiu a
taxa de natalidade. A taxa de natalidade não diminuiu
numa proporção tal que permitisse uma redução do
número de alunos.
Além disso, há um estoque de crianças que não
estão na escola – 5% pelo menos nem se matriculam
neste País. Estes 5%, se fossem trazidos para dentro,
aumentariam o número de alunos matriculados e não
o diminuiria.
Não há hoje país no mundo diminuindo o número
de matriculados. Não há hoje no mundo um país aumentando o número de adultos analfabetos, salvo o Brasil.
E a gente não discute isso à luz da política salarial do
setor público brasileiro, à luz da desigualdade no salário dos professores com as outras categorias e não só
com os Ministros do Supremo, da desigualdade com
que recebem salários hoje, Ministério Público, Polícia
Federal, nós do Congresso, todos os servidores – nós
ainda mais – , a gente não discute isso.
Enquanto não discutirmos essa política salarial,
que relega à categoria dos professores, que relega a
categoria dos servidores administrativos das escolas
no Brasil, nós aumentamos o teto. Isso leva à tragédia
que o Brasil vive. E aí nós nos surpreendemos com
o aumento da violência e com o fato de que, hoje, as
entidades que oferecem emprego têm vagas sobrando, e o desemprego, ao lado, crescendo, porque não
existe uma ponte entre a vaga e o desemprego. E essa
ponte entre vaga e desemprego se chama qualificação profissional. E a mãe da qualificação profissional
é a educação de base. Não estamos discutindo isso
como deveríamos.
Ficar restrito à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), votar em caráter terminativo
e de lá mandar direto para que seja sancionada a lei
pelo Presidente da República, a meu ver, não foi uma
descortesia com os Senadores, não foi uma descortesia apenas com o País. Foi um ato de não permitir
uma reflexão mais profunda sobre a política salarial
do setor público brasileiro para colocar o magistério,
colocar a educação como instrumento de transformação deste País.
Eu deixo aqui registrada essa minha inquietação,
minha insatisfação. Mas, antes, quero passar a palavra
ao Senador Eduardo Azeredo.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Cristovam Buarque, quero concordar com V. Exª
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nessa preocupação com a questão do piso. Veja bem
que as notícias que são trazidas nesses últimos dias
mostram uma diminuição do número de alunos por
força da queda da natalidade. Então, com a queda
da natalidade, com toda criança na escola na idade
escolar, quero dizer, o nosso índice alto de analfabetismo é muito mais pelos adultos. Daí , precisamos de
um programa, uma campanha específica em relação
aos adultos. As crianças, felizmente, na maior parte,
evidente que não são todas, estão na escola. Então,
não dá para entender por que os governos não cumprem essa regra do piso mínimo. Se você tem menos
alunos, não está precisando de contratar mais professores, ou seja, a despesa com educação, na verdade,
está menor. Está menor do que no período em que V.
Ex.ª foi Governador de Brasília e eu, Governador de
Minas. Eu me lembro bem que nós dois, em campanha em 94, nos compromissamos a implantar o piso
salarial naquela época, que era o piso defendido pela
Undime na época – União dos Professores. E o que
aconteceu? Acho que só nós dois implantamos o piso,
ninguém mais implantou. Eu me lembro de um reajuste
de 60% que dei no primeiro ano de governo, logo no
primeiro ano depois da estabilidade econômica, e tivemos até dificuldades financeiras para poder cumprir
esse aumento que foi dado. Cheguei a ter, no caso de
Minas, 45% do orçamento do Estado com a educação,
quando a lei pede 25%. Então, veja bem: já gastamos
muito mais com a educação, já tivemos muito mais
dificuldade, o número de alunos diminui. Portanto é
hora, sim, de os governos que estão em uma situação
melhor hoje, que estão realmente vivendo um período
de melhora financeira no País, possam cumprir esse
piso salarial.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senador, pego uma boa lembrança sua e trago para
uma má lembrança. De fato, é um orgulho ter estado
junto com o senhor e nós dois termos chegado ao piso.
Mas espero que tenha sido pura coincidência, porque
nós dois perdemos a reeleição, o que mostra mais uma
vez que a educação, o investimento, o cuidado com o
magistério, não é bom de voto. Nós dois perdemos a
eleição, apesar de termos feito todo o esforço que fizemos e de termos até cooperado bastante, tanto nos
aspectos educacionais quanto nos outros.
Desculpe eu ter lembrado esse lado negativo...
(Risos.)
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Permite-me
um aparte, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) ...mas não tenho nenhuma aflição de ter perdido a
eleição, porque isso faz parte do processo democrá-
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tico. Ao mesmo tempo, ainda mais porque estava em
boa companhia, como a sua.
Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Cristovam, vou pegar do ponto em que o Senador
Azeredo terminou e V. Exª como que deu um fecho. A
educação pode até, no curto prazo, não dar voto, não
dar eleição, pode até nem em um primeiro momento
produzir conceito, mas é obrigação de homem público que queira o respeito daqueles que o elegeram,
daqueles que respeitam, daqueles que deram a ele
o mandato, a oportunidade de servir. O que o Senador Azeredo falou e V. Exª concluiu me enseja fazer
uma observação ainda muito mais séria para que nós
possamos refletir sobre isso. Mais do que educação
não produzir voto, não se pode é permitir que a educação signifique instrumento para conquista de voto.
Tem muito governador, Senador Cristovam, que troca
no mandato de governo cinco vezes de secretário de
educação com fins político-eleitorais, produzindo, aí
sim, analfabetismo, perda de qualidade de ensino, escola sucateada. Pelo inverso, em vez de a educação
não produzir voto, eleição, vitória, tem homem público,
tem gente por aí usando a educação pelo orçamento
gordo que significa, pela máquina numerosa que envolve, usando a educação como instrumento políticoeleitoral em seu benefício. Isso é crime, isso é perversidade pura. Eu acho que governante que troca três
vezes, quatro, cinco vezes de secretário de educação,
colocando pessoa sem qualificação, merece é o julgamento do povo pelos dados exibidos pelo Estado com
relação à educação. Temos que fazer uma radiografia
deste País para ver. O tema a que V. Exª se refere com
muita propriedade, com muito patriotismo, é um tema
da maior importância. Esse Brasil não vai ser um país
consistentemente sustentável nunca se não evoluirmos
para aquilo que V. Exª prega aqui todo dia: investimento
maciço em educação, investimento físico na escola,
investimento na educação profissionalizante, no ensino universitário, mas fundamentalmente no ensino
básico, na qualificação do professor, na remuneração
correta, que é objeto do discurso de V. Exª, na correta
remuneração, mas na qualificação, na reciclagem, no
prestigiamento aos institutos de professor, para dar
autoestima ao professor, para dar condições de vida
digna, com o salário correto, ao professor, uma escola
limpa, bem decorada, protegida. Do contrário, seremos
maus homens públicos, maus gestores públicos, e vamos pagar um preço muito grande no futuro, se não
assumirmos as nossas responsabilidades por inteiro.
Meus cumprimentos à luta permanente de V. Exª e ao
discurso mais uma vez apropriado que profere nesta
tarde de quinta-feira.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Muito obrigado, Senador José Agripino. Quero agradecer
e dizer que mais uma vez tive uma boa lembrança: é
que o meu Secretário de Educação, do primeiro ao
último dia, foi o mesmo, o Professor Antonio Ibañez,
ex-Reitor da UnB. Então, o senhor me trouxe uma boa
lembrança. Espero que se o senhor for, como falam
por aí, candidato a governador, mais uma vez, do Rio
Grande do Norte, continue com esse discurso, pois eu
vou ser tentado a apoiar o senhor, ou pelo menos pedir
que o meu Partido esteja junto com o senhor.
Espero que tenhamos um bom número de candidatos educacionistas no Brasil. Independente da sigla
partidária a qual pertença, que sejam educacionistas,
que ponham a educação como vetor do progresso. Os
abolicionistas existiam em todos os partidos da época,
que eram poucos, é verdade. Nós podemos – ou pelo
menos devemos – criar uma rede de candidatos educacionistas, transversal às siglas, aos partidos que, a
cada dia, estão significando menos no nosso País.
Eu espero que o Senador José Agripino seja um
candidato educacionista para o cargo que ele escolher
no próximo ano.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para colocar.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Realmente, só para comentar, concordo com
os dois Senadores que, na verdade, educação não dá
voto. Eu também, nessa mesma época, fui candidato
a governador e perdi também e a minha vida toda foi
defender a educação. Portanto, a educação tem que
ser feita com seriedade mesmo, independente do voto
que se quer.
Mas, obrigado, Senador.
Concedo a palavra ao Senador Valter Pereira, de
Mato Grosso do Sul.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no final de 1979,
um poderoso grupo econômico tentou implantar uma
usina de cana na região da Bodoquena, no coração
do Pantanal de Mato Grosso do Sul.
O Governo do Estado, à época, movido por forte convicção desenvolvimentista, empolgou-se com o
projeto. Estimulava-o a perspectiva de inaugurar uma
nova fase na economia regional, até então alicerçada
na atividade primária. Mais receitas tributárias e maior
oferta de empregos era a tônica dos discursos oficiais
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para justificar o tapete vermelho que se estendia aos
empresários que aportavam, que chegavam em Campo Grande.
O que a elite política que comandava Mato Grosso
do Sul não sabia é que a população do recém-criado
Estado já possuía um forte apego às riquezas naturais.
De sorte que esse profundo sentimento ambientalista,
Senador Osvaldo, reagiu in continenti àquelas notícias,
dado que o Pantanal é reconhecido, por todos nós sulmato-grossenses, como um esplêndido, um dos mais
belos santuários da natureza. Na ocasião, um aficionado
pescador esportivo chamado Astúrio Pereira manifestou
a primeira indignação pública contra aquela empreitada que se vislumbrava. Imediatamente, o professor
Arnaldo de Oliveira, titular da cadeira de Botânica da
UFMS, denunciava o fato no 30º Congresso Nacional de Botânica que se realizava em Campo Grande.
Era a repercussão da ira santa do anônimo e humilde
ambientalista que ganhava força e se transformava no
estopim da maior mobilização popular jamais vista até
então, em defesa de um patrimônio da natureza.
Do levante, nascia o “Comitê de Defesa do Pantanal”, entidade que congregava a comunidade acadêmica, profissionais liberais, estudantes, trabalhadores, enfim, toda a sociedade de Mato Grosso do
Sul. Desse “Comitê” ecoava a palavra de ordem que
colocava milhares e milhares de pessoas nas ruas de
Campo Grande. As manifestações da Capital ganharam, também, o interior de Mato Grosso do Sul até
sepultar o projeto que levava um alto risco à fauna
aquática daquele extraordinário bioma. Coube a mim,
Sr. Presidente, na condição de procurador jurídico daquele “Comitê” elaborar a minuta de um projeto utilizado como base para a legislação que, hoje, protege
uma das maiores reservas hídricas de todo o planeta.
Outro episódio emblemático: em novembro de 2005,
quando nova tentativa de abrir a guarda do Pantanal,
Francisco Anselmo Gomes de Barros, ateou fogo ao
próprio corpo como protesto. Não é preciso dizer que
teve uma morte incontinenti.
Não faço esse depoimento, Sr. Presidente, por
acaso. Meu objetivo é explicitar o compromisso que
tenho, de muitos e muitos anos, com a questão ambiental. Mais do que isto: o meu objetivo é o de consignar a determinação do povo de Mato Grosso do Sul,
de preservar o Pantanal e todas as extraordinárias
riquezas naturais do meu Estado. Para nós, sul-matogrossenses, a preservação da natureza não é, portanto,
apenas retórica de oportunistas nem de sonhadores.
É coisa séria e racional! É coisa séria que todos nós
sul-mato-grossenses preservamos. E coisa séria não
é aquela que se faz com pirotecnia de quem busca o
espetáculo nem a que despreza a razão para conquistar
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aplausos, sejam aplausos de pessoas, sejam aplausos
de instituições, sejam aplausos de nações.
Infelizmente, é muito disso o que vem acontecendo na abordagem de tão importante questão.
Por um lado, há os que exploram de forma predatória as riquezas naturais, em prejuízo desta e das
futuras gerações. Por outro, os fundamentalistas, que
querem congelar os potenciais econômicos da natureza. Da mesma forma que é irracional a degradação
do meio ambiente, não é nada racional impedir o desfrute do meio ambiente. O que se impõe, na verdade,
é buscar o ponto de equilíbrio.
Honra-me, Senador Osvaldo.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Senador
Valter Pereira, acompanho atentamente o seu pronunciamento, e também foi motivo de preocupação minha
esta semana na tribuna deste Senado. Na verdade, o
que esse decreto do Presidência da República proporciona é um desastre para a nossa região. Todos aqui
temos consciência do que é preservação. Todos sabemos que é necessário preservar, que o meio ambiente
é intocável, que temos que, na verdade, guardar para
as futuras gerações aquilo que queremos para um
mundo melhor. Na verdade, não podemos de maneira
alguma deixar que certas coisas que vêm acontecendo
continuem a acontecer. Esse decreto do Presidente vai
simplesmente inviabilizar dez Municípios do Estado de
Mato Grosso, que já há mais de 20 anos trabalham na
cultura de cana-de-açúcar, com várias usinas instaladas
naquela região. O que queremos não é muito coisa.
É só 100 mil hectares de terra que vão ser utilizados
para a expansão dessas indústrias. Na verdade, não
é derrubar matas. Não, de maneira alguma! Não são
áreas nobres. São áreas que já estão degradadas com
pastagens, áreas antigas que vão se transformar em
cultura de cana-de-açúcar. Fala-se que o vinhoto pode
atrapalhar. Hoje, há uma nova concepção do vinhoto,
que serve como adubo para a própria cana-de-açúcar
e para o solo também. Então, não corre nenhum perigo,
como não correu até agora o que nós estamos fazendo
em Mato Grosso e o que V. Exª também faz em Mato
Grosso do Sul. Agora, não pode um decreto simplesmente vir para atrapalhar a vida de uma população
que acreditou naquele Estado, que está produzindo,
fornecendo mão de obra especializada para o mercado, proporcionando empregos novos, gerando renda
para a cidade e para a região. Portanto, Senador Valter, preocupa-me muito a situação e eu tenho certeza
de que o seu pronunciamento vai ajudar a clarear a
ideia daqueles que estão instruindo o Presidente sobre
isso, a fim de que possa evitar que esse mal avassale
o nosso Estado do Mato Grosso. Eu, como V. Exª também, não queremos nada que venha atrapalhar o nos-
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so meio ambiente, que venha tirar nossas matas. Nós
queremos apenas deixar o homem trabalhar, com um
crescimento sustentável e em condições, para o Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, de vida e de riqueza
para o seu povo. Congratulo-me com V. Exª. Acho que
V. Exª realmente está no caminho certo.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito
obrigado, Senador Osvaldo.
Quero deixar muito claro que a minha posição
em defesa do Pantanal continua intacta. O Pantanal
tem que ser preservado porque é um patrimônio de
extraordinário valor, um patrimônio que nós herdamos
das gerações passadas e temos o dever de transmitir às futuras gerações, mas o nosso entendimento
é de que é preciso compatibilizar o atendimento das
necessidades humanas com a segurança ambiental.
Esse é o caminho do equilíbrio. E essa convergência,
Presidente José Sarney, tem nome: chama-se sustentabilidade!
Sim, a palavra-chave é sustentabilidade. A sustentabilidade, Sr. Presidente, deve inspirar-se na razão e deve
inspirar as decisões de Governo e guiar as iniciativas do
setor privado. Todavia, a sustentabilidade não pode ser
entendida pela mera suposição ou critérios valorativos
eminentemente pessoais. Ela precisa fundamentar-se
no estudo científico, na pesquisa, na experimentação. E
é exatamente isso o que faz o Governo do Mato Grosso do Sul desde 2007. Naquele ano, Sr. Presidente, o
Governador André Puccinelli decidiu promover os mais
aprofundados estudos com vistas à implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado.
Além da Secretaria do Meio Ambiente, envolveu
quatro outras Secretarias: Desenvolvimento Econômico;
Obras Públicas e Infraestrutura; e de Governo.
Ordenar o desenvolvimento econômico afiguravase indispensável, para buscar a sustentabilidade. E o
inusitado interesse pela exploração da cana já inquietava o Governador e o levava e o induzia a ordenar, a
organizar o setor. Além dos órgãos do Governo a que
me referi, engajaram-se nesses trabalhos nada menos
do que 90 entidades da sociedade civil e do Poder Público. Dos estudos, participaram o setor produtivo, a
área de pesquisas ambientais,...
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...prefeituras, universidades e numerosas instituições técnicas. Para se avaliar a polivalência da participação, é
oportuno nominar algumas delas, por exemplo: Câmara
Setorial da Floresta; CI – Conservation International
do Brasil; Coema – Conselho Temático Permanente
do Meio Ambiente; Cointa – Consórcio Intermunicipal
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio
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Taquari; Embrapa-CNPS – Centro Nacional de Pesquisa de Solos; Embrapa-CPAO – Centro de Pesquisa
Agropecuária do Oeste; Embrapa-CPAP;
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Centro
de Pesquisas do Pantanal; Ibama, do Mato Grosso do
Sul; IASB – Instituto Águas Serra da Bodoquena; OAB/
MS; Reflore – MS, Associação Sul-Mato-Grossense de
Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas;
e a conhecida e notória ONG chamada WWW Brasil
– World Wildlife Fund.
Seria enfadonho, Sr. Presidente, e muito cansativo
descrever, uma a uma, as 90 instituições que participaram desses estudos. De qualquer forma, é preciso
destacar que o Ministério do Meio Ambiente participou
dos trabalhos e ajudou a definir, inclusive...
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...a metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico de Mato
Grosso do Sul. Pelo menos dois renomados especialistas
dessa Pasta, Marcos Estevam del Prette (Coordenador da
ZEE – Brasil) e Roberto Ricardo Vizentin (Diretor de Zoneamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente), ajudaram a definir as diretrizes, as metas desse zoneamento
conduzido pelo Governo de Mato Grosso do Sul.
O site do Ministério do Meio Ambiente chegou a
publicar entrevista de um deles, Roberto Vizentin, em
que afirmara sobre a iniciativa do Governo de Mato
Grosso do Sul:
É um exemplo de como o ZEE pode ser
feito de forma hábil, na medida em que isso
se torna uma prioridade para o Estado. Lá o
Governador estabeleceu o zoneamento como
instrumento estratégico.
Assim disse o técnico, o especialista do Ibama. E
veja, Sr. Presidente, o que se concluiu foi apenas uma
etapa do ZEE/MS, denominada “primeira aproximação”.
Além dessa, há mais duas etapas a percorrer.
Pois bem, Sr. Presidente, mesmo sabendo que os
estudos se desenvolviam com a maior transparência e
a mais ampla participação, inclusive do seu Ministério,
o que fez o Ministro Minc? Elaborou decreto sobre o
plantio da cana, sobre o qual se manifestou o Senador Osvaldo Sobrinho. Nesse decreto, Sr. Presidente,
utilizou-se de vedações gerais sobre a Amazônia, o
Pantanal e a Bacia do Alto Paraguai – BAP, desprezando os estudos técnico-científicos a que me referi. E o
mais grave de tudo: o Presidente Lula embarcou, mais
uma vez, na conversa do Sr. Ministro. Assim, pôs em
risco a sustentabilidade que racionaliza, priorizando o
fundamentalismo que amesquinha a inteligência.
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A discussão que o Ministério do Meio Ambiente
não travou para aprofundar o assunto vou trazer aqui
para o Senado, para a Comissão de Agricultura em
audiência pública que pretendo convocar junto com
a Comissão de Meio Ambiente. Afinal de contas, toda
a gama de repercussões dessa medida precisa ser
avaliada pelo Senado. E nela vamos promover o contraditório, para que a sensatez prevaleça em matéria
de tamanha envergadura.
Era a nossa intervenção nesta tarde, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valter Pereira, o Sr. Osvaldo Sobrinho, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Antes de dar a palavra ao Senador José Agripino,
quero dar aos Srs. Senadores e Srªs Senadoras notícia
sobre o acompanhamento do que estamos desenvolvendo na área administrativa desta Casa.
A Fundação Getúlio Vargas concluiu seu trabalho.
Ele foi submetido ao Conselho Diretor da Casa, dos
funcionários, que terminaram de examiná-lo, há dois
dias. Agora o estamos examinando na Mesa Diretora
e vamos trazê-lo, em seguida, para distribuí-lo aos Srs.
Senadores para exame do Plenário.
Posso adiantar que esse trabalho oferece o enxugamento de 40% da máquina administrativa nossa
e reduz a sete Diretorias apenas a Direção da Casa.
Além de toda uma organização modernizante, vai, sem
dúvida, ser um exemplo para a organização administrativa no Brasil.
Por outro lado, quero também comunicar à Casa
que hoje, por meio de um ato da Mesa, eu extingui 511
cargos do Senado Federal do Quadro de Pessoal, de
acordo com o anexo que está junto desse ato. Fiz ad
referendum da Mesa, e a Mesa Diretora, hoje pela
manhã, aprovou o ato da Presidência.
Assim, estamos nas etapas seguidas, já colhendo
os resultados dos trabalhos de organização da Casa,
que foram tão solicitados e que nós temos tanto interesse em terminar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Posso trazer só um questionamento, Sr. Presidente, com relação ao anunciado por V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Pois não!
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – O que virá ao plenário, que eu não entendi, é o
trabalho da Fundação Getúlio Vargas?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É todo o trabalho de reorganização da Casa feito
pela Fundação Getúlio Vargas.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Mas esse vai vir em forma de projeto de resolução ou vai precisar...?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Vem em termos de projeto de resolução, mas antes
nós vamos mandar para cada um dos Senadores a fim
de que, em um prazo de duas semanas ou três semanas, eles possam examinar e nós possamos submeter
à apreciação da Casa.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Pelo que eu vi anunciado, Sr. Presidente, só abusando um pouquinho mais do tempo, houve a extinção
dos 511 cargos que estavam vagos, que eu achei uma
medida adequada com relação a esse assunto, mas
nós temos outras medidas, algumas com relação a
possibilidade de retorno de cargos nos Estados pelas
Lideranças. Tivemos outras medidas com relação à
Mesa hoje, tratando também das questões administrativas internas. Não só a extinção dos cargos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Não, o que acontece é que a Mesa tinha proibido
que, nos escritórios regionais permitidos, fossem utilizados funcionários das Lideranças. Mas recebemos
um abaixo-assinado de todos os Líderes da Casa, pedindo que fosse aberta uma exceção de três cargos,
para que eles pudessem utilizar esses funcionários nos
seus gabinetes, nos seus Estados. E a Mesa aprovou
esse pedido.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
gostaria inicialmente de cumprimentar V. Exª pelo fato
de ter dado o start nas providências de fôlego de ordem
administrativa, moralizadora, relativas à administração
da Casa. Eu acho que o que tem que ser feito vai ter
que ser feito, com a devida profundidade, e urge que
o façamos o mais rápido possível.
Acho que a Fundação Getúlio Vargas é uma boa
conselheira, acho que a iniciativa de colocar individualmente a cada Senador a proposta que está chegando, ainda que de forma parcelada, é conveniente. Até
porque a questão administrativa ou a administração
da Casa não é dominada individualmente pelos Senadores. Eu, por exemplo, confesso a V. Exª que nunca
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mergulhei na questão administrativa da Casa, mas é
importante que cada um de nós tenha, assuma a sua
parcela de responsabilidade sobre aquilo que a Casa
faz como instituição.
Cumprimento V. Exª pela iniciativa de colocar essa
primeira etapa do estudo da FGV ao conhecimento
individual de cada Senador, para que nós possamos,
Senador Casagrande, manifestar a nossa posição e
formar a nossa consciência individualmente, como o
caso, por exemplo, a que V. Exª se referiu da designação de funcionários das Lideranças para os Estados.
Eu não fui consultado sobre esse fato. Não fui, não
concordo, não tenho nenhum. Na Liderança do Democratas, não há nenhum funcionário lotado no meu
Estado, e eu acho que é desinteressante. Eu não assinei esse documento, eu não me lembro de me terem
sido sugeridos, mas são casos para serem apreciados
e serem definidos.
Parece-me que V. Exª deseja um aparte.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Se for possível, Senador Agripino. Primeiro, para dizer
que essa questão da gestão do Senado não é mais
uma questão que a gente possa deixar de acompanhar. É uma tarefa da Mesa diretamente, mas é uma
tarefa de todos os Senadores esse acompanhamento,
tanto é que eu já combinei com o Senador Heráclito
Fortes e com o Diretor-Geral da Casa que a Comissão
de Fiscalização e Controle vai fazer, de certa forma,
de seis em seis meses, uma rotina para levá-los até a
Comissão, convidá-los a ir até a Comissão para que
eles possam prestar conta, de alguma forma, do que
tem sido conquistado de resultado nessa organização
administrativa e daquilo que se está programando fazer
para a frente. Acho que é uma forma de a Comissão
também acompanhar todo esse procedimento. Eu acho
importante a gente votar as resoluções aqui na Casa.
Eu mesmo tenho uma proposta aprovada na Comissão
de Constituição e Justiça, Presidente José Sarney, que
institucionaliza o Portal da Transparência, já colocado
em prática por V. Exª e pela Mesa Diretora, e que está
na Mesa Diretora. Se fosse aprovada, seria bom para
institucionalizar. Fiz uma proposta de criação do controle interno do Senado para organizar essa questão
do controle interno. E, de fato, nós não podemos dar
passos atrás. V. Exª está dizendo que não assinou o
documento criando os cargos nos Estados. Acho que
esse é um assunto que pode parecer que estamos
dando passos para trás. E agora nós temos que, de
fato, dar passos adiante no sentido de organizar, de
fato, a Casa e torná-la cada vez mais transparente.
Obrigado, Senador Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Senador
Casagrande, eu acho que é responsabilidade individu-
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al, até porque os fatos recentes mostram que, sem o
nosso conhecimento e até muitas vezes à nossa revelia, como aqui foram mencionados, ocorrem fatos que
nos atingem individualmente, fatos administrativos, de
gestão. Então, se nós não nos debruçarmos sobre as
mudanças, se não opinarmos, se não dermos a nossa contribuição e a nossa presença na discussão, nós
poderemos pagar o preço da omissão.
Os fatos recentes mostraram que a responsabilidade administrativa é do 1º Secretário, é do Presidente, mas, em último caso, recai sobre cada um de
nós. E, se recai, é preciso que cada um de nós dê a
sua quota de participação e coloque a sua digital, de
forma muito clara, naquilo que vai ser definido como
norma da Casa.
Mas, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Só para esclarecer.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Claro,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– É desejo da Presidência e da Mesa que todas as resoluções relativas às mudanças administrativas sejam
aprovadas por este Plenário. Isso nós vamos ter como
norma, e sempre distribuindo com certa antecedência, como fizemos com a primeira proposta da FGV,
que distribuímos aos Srs. Senadores, e tivemos até a
colaboração do Senador Casagrande, que foi a única
que recebemos concretamente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Acho oportuno, Presidente. Oportuno, correto e apropriado.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr.
Presidente Sarney, eu gostaria muito que esta sessão
presidida por V. Exª fosse a sessão do Congresso a
que V. Exª acedeu na tarde de ontem, para que nós
pudéssemos estar aqui votando o projeto de lei de
suplementação orçamentária que possibilitasse hoje,
quinta-feira, fosse votado por unanimidade, pela concordância geral dos Líderes com um fato que não pode
ter contestação.
Não compreendo como uma suplementação orçamentária, destinada a honrar a palavra dada pelo Presidente da República junto aos Prefeitos Municipais, que
estão em muitas regiões do País fechando as portas
de suas prefeituras por falta de recursos, pela subtração de boa parte de sua receita decorrente do Fundo
de Participação, que foi solapado pela liberação feita
pelo Poder Executivo central, pelo Governo Federal,
de expressiva parcela do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), aquela recolhida por automóveis,
geladeiras, fogões, eletrodomésticos, que, por decisão
do Governo Federal, deixaram de contribuir com o IPI,
diminuindo, portanto, a cota parte do Fundo de Parti-
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cipação de Estados e Municípios. Que estivéssemos
aqui, como era desejo de V. Exª, e ficou claro ontem,
que estivéssemos aqui fazendo uma reunião do Congresso para até simbolicamente votar uma coisa que
se impõe, ou seja, dar fôlego aos Municípios.
Eu queria fazer um relato muito sucinto. Conversei
com V. Exª e V. Exª de plano concordou em convocar a
reunião que foi anunciada ontem, reunião do Congresso,
para que ela se realizasse hoje. Com a concordância
de V. Exª para que não pudéssemos ou não avançássemos em algo que não pudesse se realizar, agindo
com pragmatismo, com o “de acordo” do Presidente do
Congresso, solicitei à Mesa minuta de um requerimento
de urgência dos Líderes da Câmara e do Senado para
que fosse dispensada a apreciação deste projeto de
lei de suplementação orçamentária na Comissão de
Orçamento, já que é uma coisa pacífica.
Era uma matéria positiva. E, de plano, consegui
as assinaturas do Líder do PT no Senado, Senador
Mercadante; do Líder do Governo no Senado, Senador Romero Jucá; do Vice-Líder do PMDB nesta Casa,
Senador Wellington Salgado, tendo em vista que o
Senador Renan não se encontrava presente; do Líder
Arthur Virgílio, que foi o primeiro a assinar logo após
a minha assinatura; dos Líderes da Casa. Adentrou o
recinto o Deputado Henrique Fontana, Líder do Governo na Câmara, e eu solicitei de S. Exª a aposição de
sua assinatura. De imediato, ele assinou.
Entendi que estivéssemos com um consenso.
Entrei em contato com o Deputado Ronaldo Caiado, Líder do meu Partido na Câmara, e mandei para
ele o original do documento, com as indicações de que
o Presidente do Congresso havia anunciado, com o
“de acordo” do Líder do Governo no Senado, Senador
Romero Jucá, a convocação de uma reunião do Congresso para a tarde de hoje, e que ele poderia pegar
as assinaturas que eu julgava pacífica, dos Líderes
da Câmara, para que pudéssemos fazer uma sessão
simbólica hoje e aprovar hoje, dia 24, a suplementação
orçamentária. Assim, decorridos os cinco dias – prazo
regulamentar de, aprovado o projeto, poder haver movimentação da conta –, antes do dia 30, os prefeitos
poderiam receber a compensação do Fundo de Participação e pagar as suas folhas de pessoal.
Muitos prefeitos, Presidente Sarney – e eu tive
reunião com eles ontem, hoje e terei amanhã e segunda-feira –, muitos prefeitos não têm condição de
pagar a folha de pessoal. Vão, pela primeira vez em
suas administrações – alguns foram reeleitos, alguns
foram eleitos agora –, incorrer no pecado do atraso
do pagamento.
Por culpa deles? Eu não diria. Por subtração de
receita feita pela União, que se comprometeu em fazer
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a compensação; por pressão nossa, mandou o diploma legislativo e lamentavelmente frustrado, frustrado
porque, quero dizer a V. Exª, no plenário do Senado
ontem, quando o Deputado Ronaldo Caiado aqui chegava e entregava aquele documento, o Deputado Gilmar
Machado, do PT – não sei de que Estado, acho que é
Vice-Líder do Governo no Congresso –, colocou uma
condição para que o Governo apoiasse a matéria que
o Governo mandou. A condição para que o Governo
apoiasse a matéria que o Governo mandou era que
nós concordássemos em colocar outras matérias em
apreciação na mesma sessão do Congresso.
Eu disse a S. Exª que aquela matéria... Eu não
conhecia as demandas, mas eu não podia concordar
com uma barganha, porque aquela matéria não era de
interesse do meu Partido; era de interesse dos Municípios do Brasil. Nós éramos arautos de uma aflição
dos Prefeitos e dos Municípios do Brasil, e não tinha
por que haver negociação, que eu não sabia se meu
Partido concordaria ou não.
Ato contínuo, entrei em contato com a Líder do
Governo no Congresso, a Senadora Ideli Salvatti, que
se mobilizou, mas hoje me disse que não tinha conseguido superar dificuldades. E propôs que somente
na próxima semana nós voltássemos a discutir essa
matéria.
Eu disse à Senadora Ideli, em quem encontrei
boa vontade – preciso dizer –, mas que não conseguiu
superar dificuldades, dificuldades que não consigo enxergar. Diante da necessidade dos Municípios, eu não
consigo nem enxergar, nem considerar, qualquer tipo
de necessidade que possa ter evitado a votação da matéria que V. Exª queria votar, que os partidos queriam
votar e que não vai ser votada por responsabilidade
exclusiva da Base do Governo no Congresso!
A responsabilidade, Sr. Presidente, de não se votar hoje não é de V. Exª, não é minha, não é da Maioria. É da Base do Governo que se negou a votar essa
ajuda aos Municípios do Brasil.
Muito bem, o que me resta é tomar uma atitude,
que tomo em defesa dos Municípios. Eu havia dito... Não
é que eu queira afrontar, nem desafiar, mas é minha
obrigação falar pelos Municípios. É minha obrigação!
Não estou fazendo favor nenhum: é minha obrigação
falar pelos Municípios. Se há forças que se movem
contra um projeto de lei mandado pelo Presidente da
República, para que ele possa cumprir sua palavra,
e a Base do Presidente da República, no Congresso,
obstaculiza a aprovação dessa matéria, eu não tenho
outro caminho senão dizer que, enquanto essa matéria
não for votada, o meu Partido obstruirá as votações
que nós pudermos obstruir no Senado. E o meu Par-
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tido fará o mesmo na Câmara dos Deputados. Esse é
o compromisso do Deputado Ronaldo Caiado.
Tenho a certeza de que o Senador Arthur Virgílio se
associa a essa iniciativa, porque, infelizmente, procuramos
de todas as formas ontem – pela força do convencimento,
da articulação política, da tentativa de mostrar a urgente
necessidade de os Municípios serem atendidos, da necessidade de se votar hoje... Porque, em se votando hoje, até
o dia 30, esse dinheiro estaria na conta dos Municípios. O
que o IPI de automóveis e eletrodomésticos foi surrupiado dos Municípios o Presidente Lula compensaria com a
transferência que está incluída nesse projeto de lei de R$1
bilhão. Ele tem dinheiro! A não ser que não tivesse dinheiro... Ele tem dinheiro e tem uma palavra empenhada. Está
precisando do diploma legislativo que nós queremos dar.
Se nós queremos dar, e a Base do Governo não quer dar,
só nos resta obstaculizar. E é o que nós faremos.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, eu vou ter de fazer
aquilo que eu não queria fazer, até que essa matéria seja
votada, como é o desejo do País. Não vai fazer mal a ninguém, não ofende ninguém. É por capricho de segmentos
do Governo que não se vota. Até que essa matéria seja
votada, o meu Partido obstruirá toda e qualquer votação.
Nós entraremos em obstrução, e tenho certeza absoluta
de que o Líder Arthur Virgílio, que já se manifestou nesse
sentido, dará apoiamento à iniciativa, até que nós votemos
em favor dos Municípios e possamos contribuir com o nosso gesto à abertura das portas de várias prefeituras que
trancaram as portas por falta de meios para operar.
É a palavra que eu gostaria de fazer. Não gostaria
de comunicar, mas que comunico, por dever de falar
em nome dos Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª fez um relato que é absolutamente verdadeiro,
e eu quero também dizer que chegamos a preparar
o expediente de convocação do Congresso para esta
manhã. Mas hoje, pela manhã também, a Câmara dos
Deputados nos informou que não poderia dispor do
seu plenário para reunião do Congresso, porque teria
sessão pela manhã e teria sessão pela tarde. Eu comuniquei imediatamente a V. Exª. E, ao longo de todo
o dia de ontem, também tivemos uma oportunidade
de negociar. E eu desejava, como V. Exª, que nós votássemos hoje essa matéria.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, matérias que estão trancando a
pauta. Os Relatores ainda não apresentaram relatórios, de maneira que estão adiadas.
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Temos três requerimentos que eu acho que nós
podemos votar. Um, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja apresentado voto de censura e repúdio ao cerco militar à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa e à repressão do
governo golpista contra as manifestações pacíficas
dos partidários do governante legítimo de Honduras,
Manuel Zelaya.
Item 61:
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.276, de 2009, de iniciativa da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, solicitando seja apresentado voto de censura e
repúdio ao cerco militar à Embaixada do Brasil em Tegucigalpa e à repressão do governo
golpista contra as manifestações pacíficas dos
partidários do governante legítimo de Honduras, Manuel Zelaya.
Em votação o requerimento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PI)
– Com a palavra, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu solicitaria a V.
Exª que essa matéria fosse retirada de votação. Não
há consenso.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG. Fora do
microfone.) – Foi aprovada na Comissão.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
sei. Exatamente. Foi aprovada na Comissão, mas essa
matéria foi aprovada na Comissão antes de nós termos
tomado conhecimento de fatos novos que aconteceram.
De forma que eu gostaria que nós estivéssemos, aqui,
um Plenário mais completo, com vários Líderes, para
que todos assumam a responsabilidade desse voto.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª será atendido na forma regimental. É evidente que...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Com a palavra, o Senador José Agripino pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como acabei
de comunicar, eu gostaria da compreensão de V. Exª.
O quórum está baixo e, se for votada alguma matéria,
eu serei obrigado, até para cumprir com o que acabei
de falar, a pedir verificação de quórum.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nós tínhamos aquele acordo de que, no que se referisse a requerimentos e acordos internacionais, nós
poderíamos votar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – V. Exª
tem toda a razão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Mas eu concordo com V. Exª. O quórum está baixo,
e não há unanimidade a respeito do requerimento. De
maneira que eu suspendo a votação para a próxima
semana.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM –RN) – Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra, o Senador Mão Santa.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, ainda sobre a matéria: nada contra a solidariedade e o repúdio ao cerco à nossa Embaixada. O
problema é que esse documento tem características...
Nós, depois, tomamos conhecimento de novos fatos.
Por exemplo, 70 ou 110 – como queiram – pessoas
dentro da Embaixada. Eu quero sugerir aqui inclusive
o apoio ao nosso Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; que a gente, talvez,
pudesse até rediscutir esse documento, porque é um
documento que foi aprovado no Plenário.
Nós temos de ser solidários com o asilado, mas
nós não podemos ser solidários com o uso da Embaixada como base para a retomada do poder. Nada
contra, sou a favor de que o Sr. Zelaya, eleito legitimamente, retorne ao poder de Honduras, mas o Brasil não tem a tradição de envolver-se nas questões
internas dos países.
Tenho, além do mais, Sr. Presidente, uma preocupação muito grande com esse caso. Os ânimos
estão se acirrando a todo momento, e eu perguntaria:
se houver uma invasão motivada pelos ânimos acirrados, como estão, uma invasão ao prédio da Embaixada brasileira em Honduras, em Tegucigalpa, como é
que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Acho
que nós estamos numa bananosa. O que nós temos
é que rezar para que esse impasse tenha fim o mais
rápido possível, e a plenitude democrática volte a reinar naquele País.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, eu posso...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Se V. Exª quiser, poderá apresentar requerimento
de reexame, e a matéria voltará à Comissão para ser
rediscutida.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, sobre o assunto...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu apresentei apenas porque se tratava de um requerimento da Comissão de Relações Exteriores, era
da própria Comissão. Foi por isso que eu submeti a
matéria ao plenário.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, eu quero apenas...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– V. Exª está com a palavra.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Sem
revisão do orador.) – Eu quero fazer um esclarecimento
ao Senador Heráclito, trata-se de algo que já comuniquei ao plenário da Comissão.
Eu tinha buscado um contato com o Ministro e,
hoje de manhã, o Ministro Celso Amorim me ligou e
disse que, primeiro, agradecia a manifestação da Comissão de repúdio a esse cerco militar. Em segundo
lugar, pediu que assegurássemos a todos os Senadores que o Governo brasileiro não teve conhecimento
das tratativas anteriores, não teve conhecimento da
ida do Presidente Zelaya antes que ele aparecesse
na Embaixada.
Em terceiro lugar, como coloquei ontem da tribuna,
falei com ele sobre a preocupação da oposição com
a ocupação da Embaixada por mais de uma centena
de pessoas, e ele concordou que essa preocupação
é relevante, mas que hoje esse número já teria baixado para sessenta pessoas, que ainda é alto evidentemente. De forma que ele concorda que, realmente,
não se deve fazer uso político da Embaixada, mas
que está aguardando ainda que a OEA reassuma as
negociações.
Esse é o esclarecimento que queria trazer ao
meu colega Heráclito e aos Senadores.
Uma coisa é repudiarmos a agressão à Embaixada, outra coisa é a permanência de um número excessivo de pessoas – a Embaixada não tem condições,
evidentemente, de abrigar esse número tão grande – e
o eventual uso político.
Esse é o ponto que foi colocado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento do Senador Heráclito Fortes, pedindo, de acordo com o art. 315, III, do
nosso Regimento Interno, combinado com o art. 279,
o reexame da matéria pela Comissão de Relações
Exteriores.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.289, DE 2009
Adiamento da votação para reexame
de Comissão.
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Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
II do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento
da votação do Requerimento nº 1.276, de 2009, a fim
de que seja reexaminado pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Heráclito Fortes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará à Comissão de Relações Exteriores.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 14, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 464, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 14 de 2009, que dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro
pela União aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, no exercício de 2009, com o
objetivo de fomentar as exportações do País,
e sobre a participação da União em fundos
garantidores de risco de crédito para micro,
pequenas e médias empresas e altera as Leis
nºs 11.491, de 20 de junho de 2007, 8.036, de
11 de maio de 1990, e 8.001, de 13 de março
de 1990 (proveniente da Medida Provisória nº
464, de 2009).
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 15, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 465, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 15, de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, em operações
de financiamento destinadas à aquisição e
produção de bens de capital e à inovação
tecnológica; altera as Leis nºs 10.925, de
23 de julho de 2004, 11.948, de 16 de junho
de 2009, 9.818, de 23 de agosto de 1999,
e 6.704, de 26 de outubro de 1979; revoga
dispositivos da Medida Provisória nº 462, de
14 de maio de 2009, e do Decreto nº 70.235,
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de 6 de março de 1972; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória
nº 465, de 2009).
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2003, tendo como primeira signatária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova redação
ao art. 193 da Constituição Federal (trata da
ordem social).
Parecer sob nº 187, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa, oferecendo a redação para o segundo
turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008,
tendo como primeiro signatário o Senador
Gim Argello, que altera os arts. 21, 22 e 48
da Constituição Federal, para transferir da
União para o Distrito Federal as atribuições
de organizar e manter a Defensoria Pública
do Distrito Federal.
Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
tendo como primeiro signatário o Senador
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas
considerados patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 269, de 2004,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 100, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro Dias, que dá nova redação às alíneas b
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição
Federal, para autorizar a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para
a pesquisa e uso médicos.
Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador César Borges.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
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VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2009
Quinta sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 28, de 2009 (nº 413/2005, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Antonio Carlos Biscaia), que dá nova
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição
Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade
do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o
requisito de prévia separação judicial por mais
de um ano ou de comprovada separação de
fato por mais de dois anos.
Parecer favorável, sob nº 863, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 34, de 2001 (nº 3.388/97, na
Casa de origem, do Deputado Jaques Wagner), que dispõe sobre a construção de muro
de proteção contínuo nas pontes, viadutos e
curvas perigosas em rodovias federais.
Pareceres sob nºs 162 e 1.146, de 2003;
e 694, de 2009, das Comissões
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- de Serviços de Infra-Estrutura, Relatora: Senadora Heloisa Helena, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CI, que apresenta,
com voto contrário vencido do Senador Leomar Quintanilha; e
- de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº 269, de
2003), 1º pronunciamento: Relatora: Senadora
Serys Slhessarenko, solicitando informações
ao Ministério dos Transportes para instruir a
matéria; 2º pronunciamento: Relator: Senador
Osmar Dias, favorável, nos termos das Emendas nºs 2 e 3-CAE, que apresenta.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 69, de 2001 (no 4.594/94,
na Casa de origem, do então Deputado Paulo Paim), que dispõe sobre o atendimento de
emergência de acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do Sistema
Único de Saúde - SUS.
Pareceres sob nºs 12, de 2003; e 1.428,
de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais,
1º pronunciamento: Relator ad hoc: Senador Tião Viana, favorável; 2º pronunciamento
(em reexame, nos termos dos Requerimentos
nºs 241, de 2003): Relator: Senador Expedito
Júnior, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 35, de 2003 (nº 3.055/2000,
na Casa de origem, do Deputado Bispo Wanderval), que altera a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para incluir, na categoria de
intérpretes ou executantes, os dubladores.
Pareceres sob nºs 776 e 777, de 2009,
das Comissões
- de Educação, Cultura e Esporte (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
1, de 2007), Relator: Senador Antônio Carlos
Valadares, favorável; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
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15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, na
Casa de origem, do Deputado Bernardo Ariston),
que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências (dispõe sobre a representação nas
causas de valor até vinte salários mínimos).
Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
16
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
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.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 38, de 2007 (nº 6.672/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 1.526 da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -Código
Civil, determinando que a habilitação para o
casamento seja feita pessoalmente perante o
oficial do Registro Civil.
Parecer sob nº 1.088, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Inácio Arruda, favorável, com a
Emenda n° 1-CCJ, de redação, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 48, de 2007 (nº 6.048/2002,
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fraga), que acrescenta o § 3º ao art. 83 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução
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Penal, determinando que os estabelecimentos
penais destinados às mulheres tenham por
efetivo de segurança interna somente agentes
do sexo feminino.
Parecer favorável, sob nº 1.212, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 60, de 2007 (nº 3.688/2000,
na Casa de origem, do Deputado José Carlos
Elias), que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas
escolas públicas de educação básica.
Pareceres sob nºs 298 e 299, de 2009,
das Comissões
- de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador Cícero Lucena, favorável ao Projeto,
com a Emenda nº 1-CE, que apresenta; e
- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, nos termos da
Emenda nº 2-CAS (Substitutivo), que oferece.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 126, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 126, de 2007 (nº 7.252/2006,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dá nova redação à alínea
“o” do inciso VII do caput do art. 27 da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe
sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios (altera competências do
Ministério da Defesa).
Parecer favorável, sob nº 525, de 2008,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2008 (nº 3.246/2004,
na Casa de origem, do Deputado Dr. Rosinha), que altera o art. 13 da Lei n° 5.700, de
1° de setembro de 1971 (inclui a bandeira do
Mercosul nos casos de hasteamento diário da
Bandeira Nacional).
Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 47, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 47, de 2008 (nº 5.139/2001,
na Casa de origem, do Deputado Osmar Serraglio), que altera os arts. 12 e 21 da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992 -Lei de Improbidade Administrativa (permite a aplicação de
sanções, isolada ou cumulativamente, ao responsável por ato de improbidade, e restringe a
aplicação da pena de ressarcimento).
Parecer favorável, sob nº 1.056, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Neuto de
Conto.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
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Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especifica.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 130, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 130, de 2008 (nº
3.452/2008, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a criação da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais, sobre a criação
de cargos de Analista Técnico e de Agente
Executivo da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, sobre a transformação
de cargos na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, altera o Anexo I da Lei nº
10.871, de 20 de maio de 2004, para adaptar os quantitativos de cargos da ANVISA,
a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007,
que dispõe sobre a Carreira de Analista de
Infra-Estrutura e sobre o cargo isolado de
provimento efetivo de Especialista em InfraEstrutura Sênior, e altera a Lei nº 11.526, de
4 de outubro de 2007, para prever a fórmula
de pagamento de cargo em comissão ocupado por militar, e a Lei nº 10.683, de 28 de
maio de 2003.
Parecer favorável, sob nº 1.199, de 2008Plen, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romero Jucá.
27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 136, DE 2008 - COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 136, de 2008 - Complementar (nº 375/2006-Complementar, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que dispõe sobre a composição
do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus; revoga a
Lei Complementar nº 68, 13 de junho de 1991;
e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 953 e 954,
das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora ad hoc: Senadora Serys Shessarenko; e
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- de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator: Senador Jefferson Praia.
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
- da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao Projeto e as emendas oferecidas
pela CCJ.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007,
na Casa de origem, do Deputado Mauro Nazif),
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7
de junho de 1993, para dispor sobre a duração
do trabalho do Assistente Social.
Parecer favorável, sob nº 582, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad
hoc: Senador Flávio Arns.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 154, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 154, de 2008 (nº 1.246/2007,
na Casa de origem, do Deputado Márcio França), que altera a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da administração pública federal.
Parecer sob nº 691, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com a Emenda n° 1-CCJ, de
redação, que apresenta.
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31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 173, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 173, de 2008 (nº 1.036/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que institui o exercício da profissão de Instrutor de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 1.429, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mozarildo Cavalcanti.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 187, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 187, de 2008 (no 1.681/1999,
na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que regula o exercício da profissão
de Técnico em Imobilização Ortopédica e dá
outras providências.
Parecer sob no 1.430, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Renato Casagrande, favorável, nos termos da Emenda
no 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007,
na Casa de origem, do Deputado Alexandre
Silveira), que inclui as vacinas contra hepatite
A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação
da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que fixa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
37
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do Regimento Interno)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 226,
de 2006, de iniciativa da Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito dos Correios, que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, e à Lei nº
1.579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito
(tipifica as condutas de fazer afirmação falsa ou
negar a verdade, na condição de indiciado ou
acusado, em inquéritos, processos ou Comissões Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008
(em audiência, nos termos do Requerimento nº
29, de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
38
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2003
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Recurso
nº 7, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 382, de 2003, de autoria do
Senador Rodolpho Tourinho, que dispõe sobre
o percentual dos cargos e empregos públicos
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para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
Pareceres sob nºs 964 a 966, de 2008,
das Comissões - de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Mozarildo
Cavalcanti, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta; - de Assuntos Sociais
(em audiência nos termos do Requerimento
nº 510, de 2007), Relator “ad hoc”: Senador
Jayme Campos, favorável, com as Emendas
3 e 4-CAS; e - de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Flávio Arns,
favorável, nos termos da Emenda nº 5-CDH
(Substitutivo), que oferece.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso
nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipificar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráfico
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
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- de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2007 COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os
dados financeiros não sigilosos, para fins de
investigação de ilícito penal.
Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º
pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen):
favorável, nos termos de Subemenda, que
oferece.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oficiais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
43
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 183, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 183, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Assuntos Econômicos, que
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de
1979, que dispõe sobre o parcelamento do
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solo urbano e dá outras providências, para
regulamentar a implantação de equipamentos urbanos.
Parecer sob nº 1.388, de 2009, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo,
Relator ad hoc: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CDR, que oferece.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 320, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 320, de 2009, de iniciativa
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
que altera a Lei nº 10.891, de 2004, que institui
a Bolsa-Atleta, para permitir a concessão do
benefício aos atletas-guias dos para-atletas
das categorias T11 e T12.
46
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, §
2º, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 527, de 2009, do Senador Marconi Perillo,
solicitando voto de aplauso ao Governador do
Distrito Federal, José Roberto Arruda, pela
festa realizada na Esplanada dos Ministérios
no dia 21 de abril.
Parecer favorável, sob nº 1.484, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
47
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, §
2º, do Regimento Interno)
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Votação, em turno único, do Requerimento nº 545, de 2009, do Senador Arthur
Virgílio, solicitando voto de repúdio à tentativa de intimidação contra o Secretário-Geral
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Amazonas, jornalista Cristóvão Nonato, no dia
08 de maio de 2009, em Manaus.
Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
48
REQUERIMENTO Nº 1.093, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.093, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 238, de 2006, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de
Infraestrutura (prorrogação da não incidência
do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante).
49
REQUERIMENTO Nº 1.094, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.094, de 2009, do Senador Paulo Paim,
solicitando o desapensamento da Proposta de
Emenda à Constituição nº 50, de 2006, das
Propostas de Emenda à Constituição nºs 38,
de 2004, e 86, de 2007, a fim de que tenha
tramitação autônoma (voto secreto).
50
REQUERIMENTO Nº 1.102, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.102, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 301, de 2009, com os Projetos de Lei do Senado nºs 212, de 2005; 67,
199, 239 e 342, de 2006; e 287, de 2008, que
já se encontram apensados, por regularem a
mesma matéria. (porte de arma de fogo)
51
REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.112, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006,
e 63, de 2007, por regularem a mesma ma-
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téria (concede benefício no imposto de renda
para empresas).
52
REQUERIMENTO Nº 1.149, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.149, de 2009, do Senador Tião Viana,
solicitando o desapensamento da Projeto de
Lei do Senado nº 259, de 2006, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 184, de 2004, e 258, de
2006, a fim de que tenha tramitação autônoma
(Código Brasileiro de Aeronáutica).
53
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.157, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 4, de 2008, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (institui o regime de dedicação
exclusiva para os profissionais da educação
básica pública).
54
REQUERIMENTO Nº 1.158, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.158, de 2009, do Senador Jefferson
Praia, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 510, de 1999, e
505, de 2007, com o Projeto de Lei da Câmara
nº 35, de 2000, que tramita em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 25, 165, 182,
242, 308 e 355, de 2003; 352, de 2004; 370,
de 2005; 151 e 531, de 2007, por regularem a
mesma matéria. (propaganda de bebidas alcoólicas, alimentos, produtos fumígeros, medicamentos, terapias e defensivos).
55
REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.159, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 426, de 2008,
com o de nº 202, de 2008, que já se encontra
apensado aos Projetos de Lei da Câmara nºs
19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 2005;
6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 135,
165, 172 e 198, de 2008; e com os Projetos de
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Lei do Senado nºs 141 e 322, de 2003; 167 e
208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97,
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594,
613 e 645, de 2007; 19, 253 e 280, de 2008,
por regularem a mesma matéria (mudanças
na Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro).
56
REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.198, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 369, de 2008, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (proíbe concurso público para
cadastro de reserva).
57
REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.217, de 2009, de autoria do Senador
Valter Pereira, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei da Câmara n°s 49, de 2003;
e 86, de 2004, e dos Projetos de Lei do Senado
nºs 115 e 134, de 2005; 223 e 285, de 2006; e
558, de 2007; e a tramitação conjunta, dividida
em dois blocos, por afinidade, das seguintes
matérias: - Projetos de Lei do Senado nºs 410,
de 2003; e 224, de 2004 (gratuidade no transporte coletivo para idosos); e - Projetos de Lei
do Senado nºs 249, de 2004; e 135, de 2008
(isenções fiscais para doações a instituições
filantrópicas e pensão alimentícia).
58
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.234, de 2009, do Senador Tião Viana,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 25, de 2007, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 221 e 268, de 2006, a
fim de que tenha tramitação autônoma (amazônia legal).
59
REQUERIMENTO Nº 1.238, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.238, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 232, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
60
REQUERIMENTO Nº 1.263, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.263, de 2009, do Senador Wellington
Salgado, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 81, de 2008, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (dispõe sobre a comercialização
e o uso de óleo de origem vegetal).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com a palavra o ilustre Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (Sem Partido – PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Sarney, que preside esta sessão, Srªs e Srs.
Parlamentares, brasileiras e brasileiros presentes no
plenário do Senado e os que nos assistem pelo fabuloso
sistema de comunicação do Senado, a gente aprende
na vida. Deus me permitiu conviver com grandes homens na política do Piauí. Petrônio Portella – às vezes,
eu nem o entendia, Sarney – balbuciava: “Não agredir
os fatos, não agredir os fatos”. E um dos pensamentos
dele, Pedro Simon, é o seguinte: “Só não muda quem
demite seu direito de pensar”.
Tenho uma satisfação a dar à Nação e ao Piauí.
Mudamos de partido. Meu mandato está aí, mas tenho
o entendimento de que aqui é que está a sabedoria.
Os três Poderes estão aí, e está aí Honduras. Isso se
deu porque faltou esse entendimento que tivemos e
essa coragem.
Pedro Simon, democracia, em primeiro lugar, é
divisão de poder e, em segundo lugar, é alternância no
poder. Presidente Sarney, democracia é isto: divisão
de poder e alternância no poder. Felizes somos nós,
porque este Senado da República nos ensina isso.
Esse é nosso modelo democrático, que é bom. A democracia é isto mesmo: é complicada, a gente tem de
aguar, tem de aperfeiçoar, tem de aprimorar. Winston
Churchill disse que ela é ruim, mas que não conhece
outro regime melhor.
Apesar dessa complicação, até que fomos bem.
Lá, onde ela começou mesmo, na prática, onde o povo
insatisfeito com o absolutismo gritava “liberdade, igualdade e fraternidade”, Sarney, lá rolaram muitas cabeças. As cabeças daqueles que a imaginaram rolaram.
Depois de as cabeças rolarem, veio a inteligência forte
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e privilegiada de Napoleão Bonaparte. Embora o grito
só cem anos depois chegasse aqui, agimos do nosso
jeito, graças ao Senado da República. E não rolaram
cabeças! Nada! Aqui está o Senado. Foram elaboradas
essas Constituições.
A República é a do Governo do povo, pelo povo
e para o povo. Atentai bem para aquele que está ali!
A gente fala muito desses militares recentes, que o
Médici foi duro, mas diz a história que o Marechal Floriano era mais duro, era o Marechal de Ferro. E devia
ser mesmo, porque nosso Rui Barbosa teve medo, foi
para a Argentina, não gostou do tango e do espanhol
e acabou na Inglaterra. Ele é que nos trouxe tudo. Ele
é um de nós, é nosso patrono. Evidentemente, ele já
sabia falar francês, que era a língua universal, mas
precisava aprender Inglês – passou dois anos lá. Ele
viu o Parlamento que foi o mais forte no mundo, o Parlamento inglês monárquico e democrático.
Houve, aliás, um rei que fechou aquele Parlamento, o Rei Carlos I. Somos tão fortes, tão fortes, tão
fortes, Sarney, que dá inveja e suscita mágoa. O Rei fechou o Parlamento, mas, de repente, eles entraram em
uma guerra contra a Escócia e a Irlanda. O Rei estava
perdendo e só viu uma maneira de agir: “Vou reabrir o
Parlamento, porque eles é que têm credibilidade”. Aí
um deles liderou, Oliver Cromwell, e disse: “Eu o abro,
eu o convoco. Nós, que somos povo, temos sabedoria.
Vamos arrumar dinheiro, ô Rei, para você enfrentar
essa guerra contra a Irlanda e a Escócia”. Atentai bem,
Rei Carlos I, nunca, jamais, um rei vai estar acima da
lei. Está vendo, Sarney? É isso, é o entendimento da
força disso. O Rei se curvou à lei. Aí eles voltaram e
instalaram aquela democracia monárquica bicameral.
Aí Rui Barbosa foi lá e, achando bonitos aqueles escritos do John Locke, copiou-os. E observou o filhote
da Inglaterra, os Estados Unidos, também democrático, não monárquico, mas presidencialista, bicameral,
e trouxe o regime para cá. É o que somos.
Então, essa é a nossa cultura. Queiramos ou não,
nossa cultura é essa, é a da Grécia. Aristóteles disse:
“O homem é um animal político, buscando forma de
governo”. E lá havia a democracia direta. A confusão
era muito grande na praça, na ágora. Já imaginaram
o povo todo tendo direito a falar? Reuniam-se às 5
horas da manhã, à meia-noite, e, naquele tempo, já
havia álcool, vinho, cerveja. Então, a democracia direta não deu certo.
Passou-se pela inteligência da Itália, do Renascimento, e eles fizeram uma democracia representativa, simbolizada pelo grande Senador Cícero, que,
todas as vezes, dizia: “O Senado e o povo de Roma”.
Nós podemos dizer: “O Senado e o povo do Brasil”.
Nós somos povo. Nós somos filhos da democracia e
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do voto, igualzinho ao Presidente da República, com
a diferença que aqui há mais voto do que os que o
Luiz Inácio obtém. É fácil somar: são oitenta milhões
de votos aqui.
Queremos dizer o seguinte: essa é nossa cultura.
E, graças ao Senado, não estamos aqui como se está
em Honduras. Ouviu, Pedro Simon? A nossa cultura é
esta: é a grega, democrática, de Sócrates, de Platão,
de Aristóteles; é a italiana, do Senado Romano, do Direito Romano; é a francesa, do Liberté, Egalité et Fraternité; passando pela da Inglaterra, de que falamos
há pouco, e pela dos Estados Unidos. E a trouxemos
para cá. É essa nossa cultura. Nós somos isso. Ouviu,
Eduardo Azeredo?
Nada temos a ver com a história de Cuba. Nada
temos a ver com a história do Chávez. Esses meninos
estão fazendo a História. E aí vem ai o Equador, com
o menino Correa; o índio Morales, na Bolívia; o Padre
reprodutor do Paraguai; a Nicarágua. E, agora, deu
isso em Honduras. Todos querem se perpetuar no poder. Todos eles querem isso. Cuba existe, Fidel existe,
Chávez existe, os outros estão aí. Esse de Honduras, o
que ele queria era isso. Aqui, não houve isso, porque,
aqui, há o Senado, brasileiros e brasileiras. Eles quiseram isso, eles planejaram isso, eles cooptaram todo
mundo, todo o Brasil, mas o Senado resistiu. Por isso,
somos orgulhosos de fazer parte deste Senado.
Vocês iam para o terceiro mandato, e quem quer
o terceiro mandato quem quer o quarto. Pergunte a Fidel Castro se isso é bom. Pergunte isso ao Chávez. E
essa ameaça de guerra interna em Honduras foi feita
pelo Exército, e o Presidente de lá queria o terceiro
mandato também. Aqui, não; aqui, freamos isso. Fomos nós que o fizemos, nós não deixamos isso acontecer. Luiz Inácio, num banquete, disse: “Vou botar o
PMDB na Câmara e vou botar o Tião Viana no Senado”. Ele deve ter tomado umas. Não é nada mal tomar
umas; eu também as tomo. Mas todo mundo sabe
que a coisa não funcionou assim. Não deixamos isso
acontecer, porque entendemos e sabemos o nosso
compromisso com a democracia, ouviu, Presidente?
Essa é a verdade.
Atentai bem! O Poder Executivo está com o PT.
Ganharam as eleições. Em 1994, votei no Luiz Inácio.
O Judiciário, ô Pedro Simon, por uma anomalia... A
democracia tem de ser aperfeiçoada. V. Exª é o Rui
Barbosa de nossos dias. Está nesta Casa há 32 anos;
assim, pelo menos, já tem um mandato de trinta anos,
como ele. Não é que houve erro, mas a democracia tem
de ser aperfeiçoada. A nossa Constituição atendeu o
povo. Eles gostaram do povo e deram uma satisfação
ao povo, que é presidencialista. Por várias vezes, este
País foi ao plebiscito. Deram um direito que não existe:
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o Presidente da República nomear a Corte Suprema.
Isso não existe, não. Isso não existe, viu, Pedro Simon?
Dessa maneira, de onze, já há nove. Os Constituintes
imaginaram quatro anos. Então, o Presidente colocaria
dois ou três. Mas há nove, de onze, alguns deles filiados, fichados, ferrados no PT há mais de vinte anos.
É isso mesmo. Falo com psicologia. Não vão mudar,
não é, Pedro Simon?
Olhem o cuidado: nosso Judiciário não pode ser
um clube do PT. E, se o Presidente estivesse aqui – ô
Renan! –, eles teriam os três Poderes. É por isto que
ele é o Líder: só pelo gesto! Ele, lá no Palácio, foi o
único que disse: “Isso não é bem assim”. E não deu
certo, não. O Tião não ganhou, porque aqui somos os
pais da Pátria.
Da divisão de poder, da alternância do poder, não
podemos abrir mão. Entendo, e entendo bem, que a
democracia foi a melhor criação do mundo civilizado,
com direito da liberdade, com direito de escolher o governo. Entendo, Pedro Simon, que V. Exª, que está aí,
é homem que simboliza todas as virtudes desta Pátria,
é temente a Deus, às leis de Deus, e ama a família,
que é a maior instituição. Tanto isso é verdade, que Rui
disse que a pátria é a família amplificada. Deus colocou seu Filho em uma família, para protegê-lo. Então,
a família é a maior instituição; e o amor é o cimento.
Mas, às vezes, eles se separam.
Então, Pedro Simon, é legítimo meu direito de
sair do PMDB. Primeiro, se o pai ou a esposa não se
entendem, há o direito de se separar. O nosso Partido
não é aquele, Pedro Simon. Em 1972, Elias Ximenes do
Prado lutava com outros companheiros, no MDB, para
conquistar uma prefeitura da ditadura. O Governador
era Alberto Silva, que era duro, e nós ganhamos. Em
1974, depois, Ulysses tomou coragem e nos ensinou.
Ele foi o anticandidato, sem nenhuma perspectiva de
vitória, pois era um colégio eleitoral, mas, com muita
coragem, levou os ideais do renascer da democracia.
Não foi em 1974, Pedro Simon? Em 1974, este Partido já tinha coragem de ter candidato a Presidente da
República.
Sem chances. Tancredo também foi. Em um ato
meio tresloucado e corajoso, deixou o Governo de Minas, num ideal. Era meio aventura. Contra um Colégio
Eleitoral, contra a estrutura militar, ele foi e mostrou
a coragem.
O PMDB não é mais aquele, ô Pedro Simon,
de Ulysses, que está encantado no fundo do mar, de
Tancredo, que se imolou pela democracia, de Juscelino, cassado e humilhado aqui, de Ramez Tebet, de
Teotônio Vilela, seu amigo, que, moribundo, com câncer, dizia que uma das funções do Senador é resistir
falando e falar resistindo.
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Não é mais aquele, Pedro Simon. É um partido
que vence eleições com mais de seis milhões, que tem
o maior número de Governadores, o maior número de
Prefeitos, o maior número de Vereadores, o maior número de Deputados Estaduais, Federais, ô Pedro Simon,
mas diz que não tem gente capaz de ser candidato.
Então, me constrangem essas coisas. Isso foi no Piauí
e no Brasil. Olha, Pedro Simon, constrangem.
Nas eleições passadas para Presidente, depois
de nomes como Rigotto, como Garotinho, Pedro Simon
foi aclamado para ser candidato. Garotinho é um grande homem. Ele desistiu de ser candidato a Presidente
– essa é a verdadeira história – depois daquela greve
de fome. E Pedro Simon foi aclamado, mas o partido
não deixou Pedro Simon ser candidato. Eu sou testemunha, eu estava do lado dele. Foi muita ingratidão.
Foi muita covardia. Foi muito constrangimento. Mas piorou. O partido não tem condições de ter candidato na
Capital da República? Todo mundo sabe que Deus fez
o mundo, mas todo mundo sabe, todos os brasileiros
e brasileiras, que quem fez Brasília foram Juscelino e
Roriz. Esse partido, por negociações, não deixa ter...
Olha, ô Pedro, tem muito que aprender. A Rui Barbosa foi oferecido... Quando ele viu um militar suceder
ao outro, Heráclito – Deodoro, Floriano e o Marechal
Hermes –, ele não concordou em fazer a República e
entrou na campanha civilista. Foram lhe dar, de novo,
o Ministério da Fazenda. Simon, ele disse: “Não troco
a trouxa das minhas convicções por um ministério”. É!
Como atual é isso e quanto ensinamento!
O fato, Pedro Simon, é que estou com o coração
partido, mas, como Petrônio disse, só não muda quem
se demite do direito de pensar. Descartes, Heráclito:
“Penso, logo existo”. Eu pensei e, realmente, Simon,
fiz uma carta de despedida ao meu partido. Recebi
muitos pedidos para relê-la, e V. Exª, que está aqui
hoje, é citado.
“Irmãs e Irmãos do Piauí.
Piauí terra querida, Filha do sol do equador. Pertencem-te a nossa vida, nosso sonho,
nosso amor ...”
Agradeço a Deus ter nascido no Piauí,
casado no Piauí, ter filhos no Piauí e fazer
amigos no Piauí.
Ausentei-me do Estado na juventude, de
1958 a 1968, para buscar ciência para com
consciência servir a nossa gente. Sou orgulhoso de ter exercido bem a minha profissão de
médico e cirurgião e ter recebido dos pobres
o aposto de Mão Santa.
O destino levou-me a exercer a política.
Afirmo que não me envergonho de nenhum ato
nos mandatos que recebi do povo: Deputado
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Estadual, Prefeito de Parnaíba, 1º Suplente
de Deputado Federal, duas vezes Governador
pelo voto direto. Em 2002, em condições adversas, o povo do Piauí nos elegeu Senador
da República com 664.600 votos, mandato
que estamos exercendo com a grandeza que
o Piauí merece.
Recentemente foi gratificante ouvir de um
Presidente de outro partido (DEM) , o Deputado Federal Mainha, dizer: “Tenho percorrido
o Brasil e emocionado senti que o país quer o
Mão Santa no Senado da República. O Piauí
não pode decepcionar o Brasil”.
A nossa luta foi inspirada nos grandes
líderes que não hesitaram em ter a necessária coragem de ser oposição. São eles: Juscelino Kubitschek [médico como eu, cirurgião
como eu, de Santa Casa, prefeitinho, Governador, cassado bem daqui, humilhado e tirado da vida pública por um período], Ulysses
Guimarães,Tancredo Neves, Teotônio Vilela,
Pedro Simon [V. Exª está na minha carta, aqui],
Celso Barros [esse é do Piauí], Chagas Rodrigues, Wall Ferraz, Severo e Oscar Eulálio.
Hoje, sou condenado em meu Estado
pelo meu partido, por fazer uma oposição responsável em defesa de uma melhor SEGURANÇA PÚBLICA, da SAÚDE para todos,
de uma EDUCAÇÃO PÚBLICA de qualidade,
oportunidades de EMPREGOS para jovens e
adultos, queda da CPMF, fim das injustiças aos
APOSENTADOS e combate à CORRUPÇÃO
que Ulysses Guimarães chamava de cupim
[que corrói] da democracia. Foi ao PMDB defensor desses e de outros ideais, a que me filiei.
Destinei em Emendas Orçamentárias mais de
122 milhões para obras no Piauí.
Hoje, publicamente, membros do partido
ligados ao PT reprimem e ameaçam com legenda a ser negada quem se mantém fiel ao
programa do partido e aos princípios democráticos de liberdade. Declaram claramente nos
órgãos de comunicação que o PMDB não terá
candidato a Senador.
Estou mudando de sigla partidária para
ter o direito de ser candidato e continuar sendo a voz do Piauí no Senado. Como sempre
a minha confiança está no povo. Durante minha vida política juntos cantamos “o povo é
o poder”.
Saio de coração partido, agradecendo a
todos, filiados ou não, que no passado até em
condições adversas, apoiaram-me e receberam

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o meu irrestrito apoio. Não podendo citar todos,
vou simbolizá-los nas lideranças dos Deputados Estaduais Mauro Tapety, João Madison,
Moraes Souza Filho e Ana Paula Carvalho.
Concluo com o cântico bíblico do rei Davi:
“O Senhor é meu pastor e nada me faltará”.
Mesmo com a alma ferida,continuo acreditando no filósofo que diz: “Muitas são as
maravilhas da natureza, mas a mais maravilhosa é o ser humano”. Inspirados no rei Roberto Carlos, da minha geração, eu e Adalgisa
abraçamos todos os piauienses cantando “eu
quero ter um milhão de amigos...”
Oh Deus! Abençoe o Piauí e a nossa
gente.
Um aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª não
calcula a profunda mágoa com que recebo o pronunciamento de V. Exª. Eu estava em Montevidéu, participando do Congresso do Mercosul, quando a imprensa
me telefonou perguntando o que eu achava da notícia
de que V. Exª estava saindo do PMDB. Eu, que não estava a par da situação, disse que não acreditava: “Primeiro, não acredito que o Mão Santa saia do PMDB.
Segundo, eu não acredito que o PMDB permita que
o Mão Santa saia do PMDB.” Ontem, chegando aqui,
recebi cópia da carta que V. Exª terminou de ler desta
tribuna. Olha, é difícil de entender. Uma pessoa como
V. Exª, com o seu passado, com a sua biografia, com
a sua atuação brilhante e excepcional, mudando os rumos da vida diária deste Senado, ter de sair do PMDB,
como expõe V. Exª, porque o PMDB, a rigor, determinou que isso acontecesse. V. Exª – Prefeito, Deputado
Federal, Governador por duas vezes e Senador – tem
sido a grande referência deste Senado em âmbito
nacional. O seu linguajar, o seu estilo, as referências
que V. Exª faz a autores, a sábios, a gênios da política
internacional com as suas frases que marcaram suas
biografias, a oportunidade dos pronunciamentos de
V. Exª, a simpatia pessoal de V. Exª. V. Exª é o grande
líder de audiência da TV Senado. É impressionante!
Lá no Rio Grande do Sul, todas as pessoas que me
abordam, que conversam comigo, perguntam por V.
Exª e contam nos detalhes o último pronunciamento
de V. Exª a que assistiram. Que fase triste vive o nosso
País! E que fase triste vive o nosso partido! De repente, sem mais nem menos, um membro do partido que
tinha o Governador eleito reeleito, um Senador eleito
com uma multidão de votos, uma candidatura tranquila
a Governador ou a Senador, fica informado de que o
partido lhe negará legenda, porque o partido resolveu
não ter candidato nem a Governador, nem a Senador.
O partido, lá, decidiu ser uma sublegenda de aluguel
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do Partido dos Trabalhadores. Nenhuma aliança, nenhuma coligação, nenhum entendimento respeitoso.
Quando tem um cargo a Governador a ser disputado,
um cargo a Vice-Governador e duas vagas ao Senado, nem assim acharam eles que V. Exª pudesse ser
candidato, digamos assim, a uma vaga de Senador.
É muito triste! É muito triste que o PMDB do Piauí – e
V. Exª, na sua carta, se refere a Chagas Rodrigues, e
fui seu amigo, e ele morando aqui em Brasília, ainda
que fora da política, contava as suas histórias e a sua
luta –, é muito triste um partido do tamanho do nosso
praticamente determinar a saída de V. Exª. Há dias, a
direção do PMDB lançou uma carta, uma nota, convidando, apelando, eu diria, para que os descontentes
saíssem do partido: “Quem quiser sair, saia, porque
não faremos nada. Saia sem nenhuma preocupação
de que vamos solicitar que o mandato, como disse o
Supremo Tribunal, é do partido e não do parlamentar.
Saia e o PMDB não vai fazer nada”. Foi o apelo que
ela fez. É realmente muito triste! Na segunda-feira, foi
o ex-Governador Roriz.
Três vezes Governador de Brasília, um forte homem público, candidato, que o Partido simplesmente
excluiu, dizendo que, no PMDB, ele também não teria lugar nem a Governador, nem a Senador, nem a
coisa nenhuma. E ele teve que sair do Partido pelo
mesmo motivo que V. Exª lá no Piauí. Não é candidato a nada. Talvez a Deputado ele desse uma legenda,
talvez. Olha, que política é esta? O que o PMDB fez
para merecer uma direção que nem essa que ele tem?
Há uma decisão do Partido determinando a realização
de congressos em todos os Estados. Nós fizemos o
nosso no Rio Grande do Sul para discussão sobre o
programa partidário para Presidente da República e
para saber se PMDB quer ou não quer candidato próprio a Presidente da República. O Rio Grande do Sul
foi unanimidade; milhares de pessoas no nosso congresso. Goiás também fez, Santa Catarina também
fez, vários Estados estão fazendo. Em meio a isso, o
presidente “licenciado”, porque ele é quem continua
dando as ordens, informa que está querendo fazer
imediatamente um acordo com o PT. Quatro anos
atrás o PMDB chegou a fazer uma prévia. Concorreram o Governador Rigotto, do Rio Grande do Sul, e o
Governador Garotinho, do Rio de Janeiro. A tese amplamente vencedora era a de que o PMDB tivesse um
candidato próprio para Presidente da República. O que
aconteceu? O comando nacional, com a maior cara
de pau, não convocou a convenção, nobre Senador,
para a escolha de candidato. Não saiu a convenção! E
o PMDB abriu mão, não teve candidato a presidente,
também não teve vice nem do PT, nem do PSDB, não
teve nada. O tempo de televisão a que o PMDB tinha
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direito para Presidente da República desapareceu, foi
distribuído entre os outros partidos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Metade ficou
com o Lula, metade ficou com o Serra, com o compromisso assinado entre eles: quem ganhasse trazia o
outro grupo para o lado do governo. E foi o que aconteceu. O Senador Renan, que foi Ministro da Justiça do
Presidente Fernando Henrique, foi levado de volta para
o PT pelos que estavam do lado do PSDB. E agora,
quando esperávamos a convocação de uma convenção
nacional para discutir o nosso plano de governo e a
candidatura própria, sim ou não, o presidente licenciado, mas mandando, Presidente da Câmara, que está
com a mosca azul de ser Vice-Presidente da República,
quer fechar o acordo imediatamente com a...
(Interrupção do som.)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ...o ex-Governador Roriz; vale deixar V. Exª no vazio, vale o que
for necessário. Mas V. Exª, Senador Mão Santa, está
acima disso. Eu me comprometi com V. Exª a, com muita honra, ir ao Piauí fazer a campanha de V. Exª para
o Senado, no ano que vem. Se V. Exª for candidato ao
Senado, estarei lá para defendê-lo. Quero aqui trazer
o meu testemunho. Não pense a direção nacional do
PMDB e não pense o comando do PMDB, o triste comando do PMDB lá no Piauí...
(Interrupção de som)
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ...que V. Exª
não tem a capacidade e que não tem o respeito não
apenas da bancada do PMDB, mas de todo o Senado
Federal. V. Exª aqui é um vencedor. Dessa tribuna de
onde V. Exª tem sido o campeão de uso durante esses
anos todos, aquela Presidência onde V. Exª esteve mais
tempo do que o próprio Presidente efetivo, a franqueza
com que V. Exª expõe a realidade deste País... V. Exª,
ao que sei, apoiou o Presidente Lula para Presidente.
Tinha todas as condições de acomodar-se, de pegar
os cargos, as vantagens que eles estão dando. A rigor, V. Exª é até meio responsável com relação a ter
se acomodado, pegado um cargo aqui, outro ali. No
PMDB está todo mundo cheio disso. Um é Diretor da
Petrobrás, outro é Diretor do Banco do Brasil, outro é
ministro disso, outro é ministro daquilo. Cargo é o que
não falta. V. Exª resolveu ser um Senador – digamos
assim – independente e, da tribuna, onde V. Exª está
neste momento, disse o que achava que deveria dizer.
Criticou quando achou que deveria criticar, expondo as
linhas de V. Exª, que são as linhas da existência de V.
Exª. Homem simples. Como diz a sua carta, belíssima
carta, emocionante a carta de V. Exª, só saiu do seu

Setembro de 2009

Piauí para fazer a sua graduação em Medicina. E com
que honra V. Exª disse que, nos longos anos em que
exerceu a Medicina como cirurgião especialista, para o
povo, é Mão Santa. Mão Santa! Ontem, como médico
cirurgião, Mão Santa. Hoje, como político, que usa as
suas mãos, a sua mentalidade, a sua capacidade, o
seu esforço e a sua resistência a favor da dignidade,
da honra, da seriedade. Eu lhe trago o meu abraço, o
meu carinho. E lamento profundamente. Em primeiro
lugar, quando eu o procurei hoje, eu achei que isso estava ainda em andamento. Eu tentava até convencê-lo
a fazermos um movimento no sentido de exigir a sua
permanência. Para mágoa minha, fiquei sabendo que
V. Exª já assinou ficha no outro Partido. Eu felicito esse
novo partido. Eles nem imaginam a aquisição que fizeram. Eles nem imaginam o que V. Exª representará
para esse novo partido não apenas no Piauí, mas no
Brasil inteiro. V. Exª muda de partido para não mudar
as suas idéias, a sua ideologia, o seu pensamento,
a sua maneira de ser, a sua maneira de proceder. A
sua consciência não está à venda. V. Exª não está à
procura de quem dá mais. V. Exª está sendo coerente.
Aquele jovem esperançoso, aquele médico iniciante
que se transformou em um famoso cirurgião, aquele
político que se consolidou pela dignidade e pela honradez vive uma hora muito, muito feliz.
(Interrupção do som.)
O Sr Pedro Simon (PMDB – RS) – Às vezes é
preciso, para manter o rumo, mudar a rota. Às vezes é
preciso, para manter as idéias, buscar outras formas.
Eu continuo seu amigo, seu irmão e seu admirador –
seu, da sua querida esposa e da sua querida filha, que
lá no Rio Grande do Sul faz um curso de especialização na Medicina. Continuo confiando que o destino lhe
reserva grandes planos, grandes trabalhos e postos
muito importantes não apenas no Piauí, mas no Brasil.
Meu carinho, e que Deus seja pródigo com V. Exª ao
distribuir felicidades.
O SR. MÃO SANTA (S/Partido – PI) – Pedro Simon, eu agradeço a Deus suas palavras. É como se
fosse minha mãe, porque que minha mãe é terceira
franciscana e o Pedro Simon é franciscano. “Onde há
desespero, que eu seja a esperança”.
Mas, Pedro Simon, na minha vida eu acreditei
sempre no estudo. Eu me lembro de ter lido Benjamin
Disraeli, que disse: “Não se queixe, não se desculpe,
não se explique. Aja ou saia”. O que importa são os
resultados. Então, eu me sinto honrado em ingressar
nesse partido que eu escolhi, que é meu perfil. E muitos
opinaram aqui. O Magno Malta foi um que disseram:
Vá, é bom. PSC, está aqui, conheci. É o nosso perfil:
cristão. Nós acreditamos em Deus, é o nosso perfil. E
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a sua origem é lá em Minas, é o Pedro Aleixo, aquele
que foi Vice-Presidente de Costa e Silva; não assumiu,
veio uma junta militar... Atentai bem, Azeredo, porque
eles se negaram a assinar os atos institucionais.
Então é esse grupo idealista que o comanda, por
meio do Presidente Vitor Nósseis e do Pastor Everaldo
Pereira. Eu agradeço a todos eles. Todos os Deputados
estiveram presentes na nossa assinatura: Hugo Leal,
do Rio de Janeiro; Cadoca, do Pernambuco; Deley, do
Rio de Janeiro; Eduardo Amorim, de Sergipe; Felipe
Pereira, do Rio de Janeiro; Jurandir Loureiro; Mário
Oliveira; Ratinho Júnior; Régis Oliveira; Silas Câmara;
Takayama e outras lideranças agora.
Mas eu queria agradecer aos Senadores que foram lá prestigiar e que discursaram e nos emocionaram,
como V. Exª, o Arthur Virgílio, o José Agripino, o Paulo
Duque, o Delcídio Amaral, o Mário Couto e o Heráclito Fortes – Heráclito, na carta, na outra, eu vou botar
“meu irmão camarada”, do Roberto Carlos também –,
que fez um discurso emocionante, traduzido.
Então, nós estamos nesse Partido, que tem um
símbolo, com o qual já estou, que é um peixe, um símbolo cristão que lembra Pedro, o pescador. Esse Partido
tem um slogan, que é “fé e ética na democracia”, e um
programa, em que nós acreditamos, que é a promoção
do ser humano – sempre acreditei que, na natureza,
muitas são as maravilhas, mas a mais maravilhosa é
o ser humano –, e uma doutrina,...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (Sem Partido – PI) – ...a
doutrina cristã.
Então, eu quero dizer que eu ingresso nesse Partido inspirado em Cristo: eu não vim para ser servido,
mas para servir o Partido, o Piauí e a democracia.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. PTB –
MT) – Parabenizo V. Exª pela decisão que tomou. Sei
que ganhará o Partido que recebe V. Exª, pelo seu
exemplo, pela sua luta, por tudo aquilo que tem feito
pelo Brasil. Desejamos feliz estada nesse partido. Que
V. Exª possa lá desenvolver as suas ideias e pregar a
democracia que V. Exª sempre pregou.
Portanto, em nome de todos os trabalhistas, eu
quero dizer que nós nos congratulamos com V. Exª e
desejamos felicidade nessa nova etapa da sua vida.
Com a palavra o Senador Eduardo Azeredo, de
Minas Gerais, do PSDB.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Mão Santa
lembrou aqui, agora, Pedro Aleixo, e o assunto que me
traz à tribuna diz respeito exatamente a Pedro Aleixo.
É um projeto de lei que apresento para fazer valer uma
homenagem que Pedro Aleixo merece.
Trata-se de projeto de lei que inclui o nome do
cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que foram ungidos
pela Nação brasileira para a Suprema Magistratura.
Na justificativa, Sr. Presidente, quero lembrar
que Pedro Aleixo foi um político mineiro extremamente
preparado. Era da antiga UDN. A minha origem, assim
como a origem do meu Pai, era o PSD, o que não nos
impede de reconhecer em Pedro Aleixo todo o preparo
que teve, toda a sua luta pela vida pública.
Dessa maneira, a justificação que apresento é no
sentido de que uma das informações mais importantes
para a história política de um país é a lista daqueles
que ocuparam a Presidência da República. De certa
forma, a relação dos primeiros mandatários de uma
nação expressa a trajetória de um povo na concretização de seus anseios democráticos, ou, por vezes, na
luta contra os excessos autoritários das elites.
Em nosso País, figuras da mais elevada expressão política e cultural, talhadas para o exercício da
Presidência e preparadas para exercer o cargo com
competência, não chegaram a fazê-lo por circunstâncias históricas específicas. O caso mais conhecido é
o do Presidente Tancredo Neves, que, eleito em 1985
para a Presidência da República, foi acometido de
grave enfermidade e veio a falecer, não chegando a
tomar posse no cargo.
Examinando nossa história, percebemos que
esse não foi o único caso em que um personagem
destacado da política se viu, em virtude de situação
atípica, impedido de exercer a Suprema Magistratura
do País.
Durante os anos difíceis do regime militar, uma
figura lutou incansavelmente, por dentro das estruturas
do poder, para que se retornasse o mais rapidamente
possível à normalidade democrática. Falo do cidadão
Pedro Aleixo, que, após ter exercido os principais cargos eletivos na República, ocupou a Vice-Presidência
no período em que o País esteve sob o comando do
Presidente Costa e Silva.
O Vice-Presidente Pedro Aleixo tem seu nome
associado à luta pelo retorno à democracia. Pugnava,
abertamente, pelo fim do período militar e pela restauração da normalidade institucional. Esse posicionamento, de todos conhecido, provocou o impedimento
de ocupar a Presidência da República, quando esse
seria o desdobramento natural dos fatos.
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Veja-se, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, o
que os historiadores diziam a respeito na época:
“O Presidente amanheceu gravemente
enfermo na sexta-feira, 29 de agosto [de 1969].
Pedro Aleixo viu-o, por vez última, no Aeroporto
de Brasília, minutos antes de embarcar – pálido, mudo e com olhos marejados de lágrimas
– no BOAC One Eleven. Pelas dez horas da
manhã já estava no Rio de Janeiro. Domingo,
31 de agosto, foi a vez de Pedro Aleixo, apreensivo, viajar para a ex-capital. Lá ouviu dos
Ministros Militares que não assumiria a Presidência da República. Fora contra o AI-5 e era a
favor, como Costa e Silva, e provavelmente até
mais, como Presidente que era do Congresso,
da reabertura desta Casa e da promulgação
da Emenda nº1. À noite do mesmo dia 31, a
Junta Militar trina editou, sem qualquer base
legal, o famigerado AI‑12 e, sem mandato do
povo, assumiu as funções da Presidência da
República”.
É um texto de Simone Vieira em A Constituição
que não foi. história da Emenda Constitucional nº 01,
de 1969.
Assim, Sr. Presidente, Srs Senadores, não se
pode mudar a história. É possível, entretanto, preservar para as gerações vindouras a verdade dos fatos e
resgatar a participação heróica de personagens que
devem servir de exemplo para todos que lutam por um
País mais humano e fraterno.
Pedro Aleixo, com sua abnegada dedicação à causa democrática, deixou-nos um legado que precisa ser
preservado. E sua inclusão na galeria dos Presidentes
da República do Brasil é fundamental para a valorização de sua contribuição à história nacional.
A proposição legislativa que ora apresentamos
tem por objetivo, portanto, reparar uma injustiça, a
exemplo do que fez a Lei nº 7.465, de 21 de abril de
1986, que incluiu o nome de Tancredo Neves na galeria daqueles ungidos pela Nação brasileira para a
Suprema Magistratura.
Repito: Pedro Aleixo, no domingo, 31 de agosto,
veio para Brasília e aqui ouviu dos ministros militares
que ele não assumiria a Presidência da República,
apesar de ser o Vice-Presidente e de o Presidente
em si, que era o Presidente Costa e Silva, não poder
mais continuar.
Foi dessa maneira que vimos, portanto, mais um
ato do regime militar contrário às liberdades. Foi assim
que Pedro Aleixo deixou de ser Presidente da República. Ele estava ali como sucessor, dentro das regras
que vigoravam na Constituição da época. Entretanto,
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de maneira arbitrária, não permitiram que Pedro Aleixo
assumisse a Presidência, porque temiam que ele fosse
liberal, temiam a sua crença na democracia. Ele, então,
teve que sair. Não assumiu e foi à luta pela criação de
um novo partido, que V. Exª agora acaba de assumir.
Veja a coincidência: V. Exª trazendo a notícia e eu trazendo aqui um projeto que resguarda, que restaura
o nome de Pedro Aleixo, que relembra à população
brasileira que tivemos um grande homem público que
lutou pela democracia, por dentro da estrutura militar,
por dentro do governo, assim como tantos outros lutaram fora da estrutura.
E eu, orgulhosamente, lembro meu pai, Renato
Azeredo, que foi oposição, foi um dos criadores do MDB
desde o princípio. Foi assim que conseguimos, portanto,
restituir as liberdades democráticas no Brasil, a partir
das eleições diretas de 85, com Tancredo Neves.
São, assim, dois os mineiros que não chegaram
a assumir a Presidência da República: Tancredo Neves, eleito e, por questão de doença, não assumiu; e
Pedro Aleixo, legalmente Presidente da República,
pela arbitrariedade do poder militar da época, também
não assumiu.
Por essas razões e em nome da reabilitação da
importância histórica de um brasileiro exemplar, contamos com o apoio dos nobres Pares para a proposição
que ora apresentamos e que resgata a história e faz
justiça a um grande homem público: Pedro Aleixo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Pedro Simon, é como diz no Livro de Deus: Deus
escreve certo por linhas tortas. No momento em que
ingresso no PSC, que foi criado pela inspiração de
Pedro Aleixo, esse grande político mineiro, que, por
circunstâncias da tradição libertária de Minas, não assumiu a Presidência, V. Exª continuou nosso discurso
prestigiando o fundador do partido. Então, eu gostaria
de ter uma cópia de seu pronunciamento para que,
na primeira reunião em que eu faça parte do PSC, eu
possa exaltá-lo – tanto Pedro Aleixo como Tancredo
Neves e V. Exª, que traz à tona a grandeza desses homens na política brasileira.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – E
vou contar com o apoio de V. Exª para a aprovação
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – Pois não. Nós já estamos lutando. Nosso partido
todo... Eu vou chamar... Agora, filiou-se também o exSenador, vibrante, homem intelectual do Nordeste, o
Gadelha, que foi Senador, Deputado Federal, Secretário. Filiou-se conosco. E aí tem uma coisa a ver. Todos nós sabemos que Deus fez o mundo e quem fez
Brasília foi Juscelino Kubitschek, que é mineiro. E o
Roriz está indo também para esse partido.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, Sr. Presidente. E eu queria até, pois ainda tenho
um pouquinho de tempo, lembrar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– O Magno Malta me influenciou.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas,
dentro da fala de V. Exª, e ele diz que foi uma feliz
coincidência...
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim. Sim, foi.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Então, não foi coincidência. Se é um partido cristão, foi
“Jesuscidência”.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Olha, aí, viu. E Magno Malta foi um dos que me aconselharam. Eu acho que foi a Dona Dada que o mandou
me orientar, porque estou muito feliz no partido.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr.
Presidente, já que V. Exª lembrou de Juscelino Kubitschek, quero lembrar a instalação de uma Comissão do
Senado que vai acompanhar o Cinquentenário de Brasília. O Senador Adelmir Santana será o Presidente; eu
fui eleito Vice-Presidente, exatamente representando
meu Estado, Minas Gerais.
E trago também aqui, neste momento, um assunto que, por várias vezes, já me fez ocupar a tribuna,
mas é que vejo a manifestação do Governador Aécio
Neves, reclamando da pouca atenção com as estradas
federais de Minas Gerais.
Eu saúdo que o Governador faça essa reclamação, porque essa era uma demanda. Que nós tenhamos,
realmente, uma atenção maior em relação às estradas
que cortam Minas Gerais. Minas Gerais, pela característica de ser um Estado central, concentra quase
um quarto da quilometragem de rodovias federais do
País. E nós temos rodovias com mais de 50 anos de
construção, que são verdadeiras vias de carnificina.
São estradas em que os acidentes acontecem semanalmente ou diariamente. Assim é o caso da estrada
que liga Belo Horizonte ao Vale do Aço, à Vitória do
nosso Senador Magno Malta. Especialmente nesse
trecho inicial, é permanente e é inacreditável que, até
hoje, não se tenha sequer um projeto de duplicação
dessa estrada.
Por várias vezes, já questionamos. Ainda na época
em que eu era Governador, nós reservamos os recursos, que era o da privatização da Vale do Rio Doce que
coube a Minas Gerais, para que pudesse ser aplicado
nessa estrada. Infelizmente, saí do Governo, e esses
recursos foram pulverizados pelo Governo que me
sucedeu. O fato é que a estrada continua da maneira
que foi construída. O Estado é montanhoso, é uma
estrada extremamente perigosa, e o Governo Federal
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precisa, portanto, acordar e tomar uma decisão: ou faz
a duplicação, ou faz a concessão. Fica nesta questão:
de vez em quando, fala que vai ser concessão, aí fala
que não, que vai fazer a duplicação, aí volta a falar em
concessão. É preciso uma decisão sobre isso.
Nós temos, realmente, uma necessidade urgente de que essa estrada seja duplicada. Assim, queria,
aproveitando o término de um pronunciamento sobre
um projeto que diz respeito à história política de Minas
e do País, lembrar também o dia a dia, que é este da
necessidade de ações específicas, que o Governador
Aécio Neves lembra bem, criticando o Governo Federal
no sentido de que ele precisa agir mais na questão da
infraestrutura brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr.Eduardo Azeredo, o Sr. Osvaldo Sobrinho, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Magno
Malta. Depois, como orador inscrito, falará o Senador
Osvaldo Sobrinho, que representa o PTB.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, quero
parabenizar V. Exª, a princípio, pela sua assinatura de
filiação ao PSC.
Ontem, houve uma atividade da CPI da Pedofilia,
a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta com as
Teles, muito importante para o Brasil. Ontem, o documento recebeu a assinatura da Claro, da Telefônica e
da Net. Ficou concluída a assinatura do Termo de Ajuste de Conduta com todas as operadoras de telefonia.
Assim, não pude ir ao gabinete de V. Exª.
Neucimar Fraga é o Prefeito do meu Município,
Vila Velha. É ex-Vereador, foi Deputado Federal e, hoje,
é Prefeito desse grande Município, onde o PSC é aliado do nosso querido companheiro Deputado Estadual
Reginaldo Almeida e do Secretário de Limpeza Urbana,
o nosso querido Loureiro, que são do PSC.
Quero felicitar V. Exª. Essa legenda, o PSC, com
o qual tenho uma relação próxima, nas figuras do Pastor Everaldo e de suas lideranças, ganhou uma liderança expressiva, que é V. Exª. Dizia o Senador Pedro
Simon: “O PMDB perde, e ganha o PSC”. Mas ganha
o Brasil. V. Exª é amante da Bíblia, V. Exª é um cristão.
No PMDB, V. Exª se pronunciava, ali daquele lado da
tribuna, citando a Bíblia de maneira constante. Agora,
como cristão, pertencendo a um Partido cristão, V. Exª,
certamente, fará mais uso ainda da Bíblia, como tem
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feito. Penso que esse Partido inspirará V. Exª a ler um
pouco mais a Bíblia do que já tem lido, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
É, vai me forçar a fazê-lo.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Assim,
V. Exª nos ajuda no momento em que a Nação não
precisa tanto de lei – a lei é para ser usada, quando
o crime já aconteceu –, mas precisa, sim, de resgatar
valores da família, de fazer a família entender que casa
de pai é escola de filho, de fazer a família entender que
tipo de cidadão estamos formando, com que tipo de
caráter, para entregar à sociedade.
Isso não é papel da polícia, nem dos políticos,
mas é da família, é de casa, é de pai e mãe – exercer um papel multiplicador preventivo, cobrar daqueles que têm serviço de concessão pública o cuidado
com aquilo que fazem. Por exemplo, a televisão, com
seus programas que mexem tão cedo na sexualidade
das crianças, e por isso, há esses desmandos sexuais na vida da sociedade. Falo disso, porque estamos
vivendo num País de tanto abuso de criança. Eu que
estou metido nessa questão, com essa CPI, posso
muito bem falar isso. E, num Partido com esse viés, V.
Exª certamente vai poder dar uma contribuição ainda
maior do que já dá.
Então, cumprimento V. Exª e encerro aqui – porque o Senador Sobrinho, que é também um cristão, já
está na tribuna –, dizendo o seguinte: recebi notícia,
pela televisão e em alguns blogs em que entrei, de uma
acusação em que, até que me provem o contrário, não
tenho como acreditar. Um amigo, um cristão também,
pessoa querida, Gilberto Abade, que é Prefeito lá de
Porto Seguro, sujeito simples, um ex-camelô que se
tornou um empresário, hoje Prefeito da cidade. Li que,
numa demanda – eu li, não me inteirei profundamente
–, numa greve de professores, houve uma discussão.
Depois, algumas pessoas ligadas ao Sindicato, ao
movimento... Duas horas depois, um sujeito aparece
baleado, e morto, e debitaram na conta de Gilberto
Abade, que, no meu conhecimento, não tem coragem
de matar uma mosca. Ele depende e precisa de que
todos aqueles que o conhecem lhe deem pelo menos
o benefício da dúvida.
O Governador Jaques Wagner, atendendo ao
Gilberto Abade, mandou delegados especiais para lá,
que estão lá, delegados federais. Espero que rapidamente descubram os autores desse crime, o mandante desse crime, porque, até que se prove o contrário,
Gilberto Abade, que está sofrendo um linchamento
dos seus adversários políticos lá, de pessoas que
não têm passado, nem história para poder linchá-lo...
Que isso fique provado rapidamente, porque conheço
o Abade, conheço a família, e, nesse tipo de crime, o
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conhecimento... E desse tipo de conhecimento a gente não pode falar quando se fala de pedófilo, porque
o pedófilo é uma figura desconhecida, é um pé de
pano, é alguém que age no escuro, de forma sutil, que
qualquer um defende. Mas, em qualquer outro tipo de
crime, conhece-se a índole, a família, o passado. E o
Abade tem todas essas credenciais, e acredito, torço
daqui, tenho pedido a Deus, para que isso se esclareça rapidamente.
O mesmo pronunciamento fiz na tribuna com relação ao Popó. Vejam só essas coisas que vão acontecendo. O sujeito, uma figura como o Popó, tem o dissabor de que aconteça um incidente em que ele está
perto, que envolve gente da sua família, e, de repente, pela fama, pelo nome que tem, as coisas ganham
as páginas dos jornais. Mas só um insano afirmaria e
daria credibilidade a um crime em que o sujeito cita o
nome de Popó. Seria uma insanidade.
A mesma coisa com o Abade. Torço muito, conheço a família, conheço os filhos, estou torcendo, sinto
a dor, a angústia que ele está vivendo. Mas é assim
mesmo, o deserto é assim: a gente acaba saindo do
outro lado, quando tem a verdade consigo. E quem tem
a verdade tem sempre um segundo momento. Espero
que o Abade tenha um segundo momento.
A população de Porto Seguro, que me está ouvindo, que o conhece, até mesmo aqueles que não convivem tão proximamente com ele sabem que é preciso
dar-lhe o benefício da dúvida, porque sabem que ele
é um cidadão honrado, decente, que respeitamos...
Digo uma coisa a V. Exª: eu o conheço tanto, que, se
ele dissesse para mim “Eu fiz”, eu duvidaria. Falaria:
“Só vou acreditar depois da investigação, depois de
concluída a investigação”.
Por isso, usei a palavra neste momento – para
poder felicitar V. Exª, para fazer esse registro. Também
digo às pessoas de Corrente, no Piauí, que ouvimos
aquele caso esdrúxulo do abuso da criança com leucemia, do Gutão, que é Presidente da Câmara, do caso
do Prefeito. Eles estarão aqui, na próxima quarta-feira, à
tarde, o Prefeito acusado de abuso – já estou de posse
de todos os documentos –, a esposa dele, o Gutão, a
esposa e mais o Presidente da Câmara de Sebastião
Barros e a esposa, para promovermos uma acareação,
porque abuso de criança é intolerável, não há que se
tolerar, e, de uma criança com leucemia, com câncer
na medula, é o fim do mundo!
Então, os meus esforços estarão concentrados
na quarta-feira próxima, dizendo à população do Piauí
que certamente nós, nessa CPI – eu, de uma forma
muito especial –, continuaremos lutando, para que haja
esclarecimentos e para que o abuso dessa criança
não fique impune.
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Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Senador Sobrinho.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido – PI)
– Agora passamos a palavra ao Senador Osvaldo Sobrinho. Antes, quero agradecer a V. Exª as palavras. E
agradeço: V. Exª foi um dos amigos que escutei sobre
o rumo que eu deveria tomar, e V. Exª nos encaminhou
para o PSC.
Com a palavra o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República,
Senador Mão Santa, o que o PMDB lhe negou a história lhe dará, pode ter certeza. A história não vacila
com ninguém.
Mais cedo ou mais tarde, os livros, os Anais
desta Casa, a História como um todo vai registrar
esse ato de heroísmo, de bom senso, de seriedade,
de responsabilidade, esse ato de civismo que V. Exª
está praticando.
Eu sei o quanto é doído sair de um partido depois
de tanto tempo de militância. Aconteceu comigo também
no próprio PMDB. Quando eu vim como Constituinte
para cá, chegou o momento em que eu tive que sair,
obrigado a sair, praticamente, eu e mais um Senador
e mais três Deputados Federais. Doeu, doeu muito!
Tive que fazer a minha vida pública em outro partido,
que foi o PTB, no qual já estou há 24 anos.
Para a gente, que faz política com o coração, com
a alma, faz política com seriedade, com responsabilidade, eu sei o que custa mudar de partido. Para quem
não leva isso a sério, é como mudar de camisa. Mas,
para quem leva a sério, realmente é uma decisão difícil.
E V. Exª a está tomando. Eu sei o quanto amarga é a
V. Exª, o quanto é doído para V. Exª, que tem uma vida
pública eivada pela seriedade, pela responsabilidade.
Eu sei o quanto pesa isso, quantas noites de sono V.
Exª deve ter perdido para chegar ao ponto de hoje vir
aqui anunciar na tribuna desta Casa.
Mas Deus lhe dará o conforto necessário e a história registrará o ato de heroísmo de V. Exª, de civismo
e de responsabilidade, acima de tudo. A história não
falha com ninguém. Ela, ao longo do tempo – e é, por
isso, que não se pode falar dos homens no momento
da fúria –, vai sedimentar. Aquele ali está lá: Rui Barbosa, de repente, foi contestado, perdeu eleição para
Presidência da República, um bocado de coisa. Mas
a história faz justiça. V. Exª, todos os dias aqui, fala de
Rui Barbosa. E quem lê história sabe que foi um grande brasileiro: o Águia de Haia.
Portanto, tenha a certeza também V. Exª de que
aquele aparte tão lindo do Senador Pedro Simon, na
verdade, é a essência do que todos nós, todos os bra-
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sileiros que nos ouvem neste momento gostaríamos
de falar para V. Exª. Como eles não tiveram condições
de vir aqui, por meio da representação que eu tenho, a
minha e a do Senador Jayme Campos, que gosta de V.
Exª, que é amigo de V. Exª e que tem o maior respeito
por V. Exª, eu tenho certeza de que, neste momento,
eu falo também em nome de Jayme Campos, Senador
da República, que também se solidariza com V. Exª por
este ato sério, de bravura, de político e de homem, na
verdade, honrado que V. Exª é.
Parabenizo-o e desejo que Deus lhe dê uma estada permanente no Partido que V. Exª adentra, e que
lá só vai honrá-lo e continuar brilhando no cenário nacional. Parabéns a V. Exª.
Sr. Presidente, a Comissão de Assuntos Sociais
do Senado da República promoveu, na última quintafeira, dia 17 de setembro, uma Audiência Pública para
analisar novas regras atinentes ao Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas
Transportadas ou Não (DPVAT). Convém frisar, preliminarmente, dois aspectos fundamentais que foram
tratados naquela reunião.
Primeiro, o seguro tem caráter eminentemente
social e vem desempenhando, há décadas, a importante função de defender as vítimas dos acidentes de
trânsito, as quais nunca precisaram de intermediário
para receber sua indenização. Em segundo lugar, de
acordo com dados da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), em 2008, foi autorizado o pagamento de mais de R$1,6 bilhão em indenizações. Nos
primeiros sete meses de 2009, o total pago chega a
R$977,5 milhões em indenizações por morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas médicas
e hospitalares.
Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de uma “montanha” de dinheiro. E a administração desses recursos,
a sistemática dos pagamentos e sua destinação final
continuam a provocar discussões.
A legislação original, de 1974, foi alterada pela
Medida Provisória nº451/08, convertida na Lei nº
11.945/09.
Foram introduzidas modificações significativas, Sr.
Presidente. Por exemplo, a MP proibiu o pagamento de
despesas de assistência médica e suplementares em
hospitais conveniados ou aqueles hospitais que atendem também pelo Sistema Único de Saúde – SUS, além
de estipular valores fixos para cada tipo de acidente,
com preços para diferentes partes do corpo humano.
A partir de então, o reembolso das despesas médicas
dos tratamentos causados por acidentes de trânsito só
pode ser pago ao beneficiário. Antes, a vítima podia
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autorizar os hospitais e clínicas conveniados ao SUS
a receber tais valores.
Srªs e Srs. Senadores, tem-se, de um lado, as
70 empresas consorciadas que formam a Seguradora Líder do DPVAT. De acordo com o seu Presidente,
Dr. Ricardo Xavier, era preciso pôr termo às fraudes
e intermediações nas indenizações do sistema. Com
efeito, 85% dos mais de R$130 milhões pagos em indenizações parciais em 2008 foram encaminhados para
hospitais e clínicas – e não para a vítima do acidente. Outro problema por ele destacado é a indústria de
ações judiciais, a qual busca obter ganhos financeiros
mediante a abertura de processos contra as indenizações pagas pelo sistema DPVAT. Para ilustrar, entre
2003 e 2007, o número de processos cresceu de 50
mil para 250 mil.
Ponto de vista semelhante é mantido pelo Dr. Armando Vergílio dos Santos, Superintendente da Susep.
Infelizmente, o Dr. Vergílio não compareceu à audiência
na CAS, Comissão de Assuntos Sociais, assim como
não havia ido à Câmara dos Deputados, dando uma
verdadeira demonstração de desprezo àquele trabalho que lá estava sendo feito. Porém, em entrevista à
imprensa, disse que “as coberturas não chegavam às
mãos das vítimas e ficavam com poucos hospitais”.
Para o dirigente, sem a nova legislação, o sistema seria insustentável. Abro aspas: “Se nada fosse feito, o
déficit técnico-atuarial continuaria aumentando e provavelmente as seguradoras iriam deixar os consórcios ou
aumentariam o preço do seguro, o que não adiantaria
muita coisa, pois a consequência de reajustes elevados
é uma inadimplência maior”, fecho aspas.
Em contraposição, representantes da área de
saúde têm criticado as operações do DPVAT. Recebemos na referida Audiência Pública o Dr. Tércio Paulo
Kasten, Vice-Presidente da Confederação Nacional
de Saúde. O quadro por ele apresentado é deveras
preocupante, Sr. Presidente. As novas regras, ao que
parece, burocratizam o processo de atendimento médico ao beneficiário, transferindo-lhe a responsabilidade
pela juntada dos documentos legais, vedando a cessão
de direitos e impedindo, na prática, o atendimento em
caráter privado. Ora, tais vítimas acabam por valer-se
do SUS, gerando uma economia em favor das seguradoras, estimada, até o presente momento, em cerca de 50 milhões de reais. Tira-se do privado e dá-se,
então, às seguradoras em um verdadeiro desrespeito
ao contribuinte, aquele que faz o seu seguro.
O Presidente da Seguradora Líder discorda, pois,
em suas palavras: “Os 45% dos recursos ao SUS estão mantidos. Acontece que a farra da transferência
do direito à indenização do DPVAT quando a vítima
dá entrada no hospital acabou. Descobrimos que ela
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assinava um cheque em branco.” O cara nem sabia o
que estava sendo assinado, e aí saía o dinheiro direto para o hospital, e tinha, na verdade, às vezes, que
fazer a terapia e conseqüentemente não tinha mais
dinheiro para fazê-la porque o dinheiro já havia sido
repassado aos hospitais, ou seja, àquele hospital em
que ele tinha sido atendido.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o imbróglio não é pequeno. Parece-nos verossímil a versão
de que é necessário enfrentar o déficit atuarial, pois na
verdade o que está acontecendo é uma verdadeira e
insustentável indústria da intermediação. Afinal, caso
o sistema entrasse em insolvência por causa das indenizações indevidas, o Ministério da Saúde deixaria
de receber quase 2,5 bilhões de reais em apenas um
exercício.
Recordo-me do estupor manifestado pelo relator
da MP na Câmara, Deputado João Leão, ao constatar
que apenas 30 hospitais paranaenses e catarinenses
haviam abocanhado 51% de tudo o que foi gasto com
indenização a vítimas de trânsito no ano de 2008. Todavia, o sistema continua a apresentar distorções e,
ao cabo, parece privilegiar o pool de seguradoras. Ora,
nesse contexto, perde o segurado. Para este fato, Sr.
Presidente, é que devemos estar atentos: não basta
considerar apenas a sobrecarga para o SUS, mas, antes, a dupla vitimização a que está sujeito o cidadão
envolvido em acidente de trânsito.
O Presidente da Federação Brasileira de Hospitais, o Dr. Eduardo Oliveira, vai nessa linha e acredita
que as novas regras são prejudiciais. Para ele:
“A mudança tende a agravar o já debilitado atendimento aos pacientes, devido ao
aumento na demanda dos hospitais públicos,
além de privar do direito à liberdade de escolha
o paciente, que não poderá mais optar por ser
atendido pela rede privada de sua preferência,
usando os recursos do DPVAT”.
Srªs e Srs. Senadores, procurei expor, ainda que
brevemente, essa situação, que está a merecer toda a
nossa diligência. Os hospitais que atendem pelo SUS
são cronicamente subfinanciados, e as barreiras para
a cobrança dos atendimentos das vítimas de trânsito
podem piorar, e muito, no atual cenário.
Como bem lembrou o ilustre Senador Flávio Arns,
não é possível permitir que, mais uma vez, os cidadãos
mais simples sejam prejudicados.
Era hora de dizer alguma coisa, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores. Portanto, deixo aqui o meu reclame, em nome da população brasileira, em nome
daqueles que não podem utilizar esse benefício que
pagam; lastimavelmente, isso está sendo repassado

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para as seguradoras. As seguradoras, que são bons
capitalistas, e o Governo, que é um bom cobrador,
estão, lastimavelmente, nessa situação, dando um
cobertura ao outro. E o povo recebendo o mau atendimento nos hospitais, nos prontos-socorros, em todas aquelas instâncias que procuram quando buscam
salvar as suas vidas.
Portanto, Sr. Presidente, ficam aqui os nossos reclames, na certeza de que os organismos responsáveis
possam tomar medidas breves, rápidas, no sentido de
que se possa coibir...
O Senador Flávio Arns sugeriu até que, nesse
caso, fosse feita uma MP. E eu, que sou contra terminantemente as medidas provisórias, nesse caso,
especificamente nesse caso, eu seria a favor porque,
pelo menos, abreviaria de uma vez por todas esse
mal que avassala, que machuca, que inibe aqueles
que têm esse direito.
Fica aqui, Sr. Presidente, o nosso reclame, na
certeza de que haveremos de tomar providências para
salvar o contribuinte e para salvar também aquele que,
de uma forma, faz o seu seguro obrigatório e que, lastimavelmente, às vezes, não pode utilizá-lo na hora em
que mais precisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que me deu.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. S/Partido –
PI) – Chegou ás nossas mãos um e-mail do Portal
180 graus – 8 anos. Ele é da Avenida Frei Serafim,
Teresina, Piauí.
E o Portal 180 Graus, de Helder Eugênio, que
tem os repórteres Allisson Paixão e Fábio Carvalho,
publica o seguinte artigo: “Deputado denuncia taxas
abusivas do Detran”.
O Deputado Marden Menezes, do PSDB, ocupou
a tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí denunciando que as taxas cobradas no Piauí, no Governo do
PT, são todas elas de três a quatro vezes maiores do
que as do Maranhão e do Ceará. O Governo do PT do
Estado do Piauí tem, em virtude disso, provocado uma
fuga das negociações que envolvem o Detran, e estão
todos buscando legalizar os seus veículos nos Estados
do Maranhão e do Ceará, dadas as abusivas taxas impostas pelo governo do Estado aos piauienses.
“O deputado Marden Menezes (PSDB)
ocupou a tribuna na sessão de hoje (22), para
denunciar o que considera ‘um absurdo, uma
imoralidade’, que são os preços abusivos das
taxas do Detran, que chegam a ser três a quatro vezes superiores aos preços praticados no
Maranhão e no Ceará. Os deputados governistas concordaram com o protesto do tucano e
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prometeram pedir explicações ao diretor-geral
do Detran [e ao Governador do Estado].
De posse de um levantamento feito pela
sua assessoria, Marden Menezes começou
falando das disparidades de taxa para emplacamento e reemplacamento de veículos.
‘Enquanto no Piauí o motorista paga R$157,00
pelo primeiro emplacamento, no Maranhão
é R$99,00 e no Ceará apenas R$76,00, ou
seja, a taxa do Piauí é 82% mais cara que a
do Ceará e 36% mais cara do que a do Maranhão (...).
Mais absurdo ainda, segundo [o Deputado] Marden, é a diferença na taxa de transferência de propriedade (...). Enquanto o motorista para R$172,66
no Piauí, no Ceará é apenas R$22,00 e no Maranhão
R$24,00. (...) para renovação da licença o piauiense
paga R$87,00, o cearense R$39,00 e o maranhense
R$22,00 (...) para emissão de segunda via do DUT o
Piauí paga R$126,00 e o cearense apenas R$22,00.
As disparidades continuam e para renovação da CNH
– Carteira Nacional de Habilitação, o piauiense paga
64% a mais que cearenses e maranhenses.
A conseqüência dessas diferenças, segundo (...) Marden Menezes, é que os piauienses estão indo para os Estados vizinhos na
hora de renovar emplacamento dos veículos
e da habilitação. ‘Tem gente indo bem aí em
Timon, no Maranhão [no norte, vai para Tutóia,
economizando muito mais. Por isto, seria interessante que o Governo pensasse em cobrar
menos e arrecadar mais, além de permitir que
as pessoas do interior possam legalizar a situação de seus veículos (...)’ e (...).”
Todos os Deputados ficaram estarrecidos e se
manifestou o valoroso Deputado Antônio Félix, do PPS.
Até Leal Júnior, que é governista e está canalizado
com o Deputado Mauro Tapety, iniciou, denunciou e
lembrou que, quando o pai do presidente da Assembleia, Themístocles Sampaio, dirigia, no Governo Mão
Santa, o Detran dava dinheiro para recuperar todas as
estradas do Piauí.
Então, o Deputado Mauro Tapety pergunta para
onde está indo tanto dinheiro nessa exploração que o
Detran do Piauí faz.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Passo a ler carta enviada ao nosso Presidente
José Sarney.
É o seguinte o ofício:
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Brasília-DF, 21 de setembro de 2009
Ofício nº 120
Exmº Senhor Senador,
Cumprimento atenciosamente a Vossa Exª ao
tempo de encaminhar, por disposição do Governo peruano, cópia do texto da carta que o Senhor Presidente
do Peru, Doutor Alan Garcia dirigiu aos Ministros das
Relações Exteriores e de Defesa que participaram na
Reunião da União Sul-Americana de Nações, que se
realizou em Quito, Equador, no dia 15 de setembro do
presente ano.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa
Excelência os protestos de estima e distinta consideração. _ Hugo de Zela, Embaixador.
Lima, 14 de setembro de 2009
SENHORES MINISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA DEFESA PARTICIPANTES NA REUNIÃO
DA UNIÃO SUL-AMERICANA DE QUITO
A União de Nações Sul-Americanas deve ser
consolidada com assuntos e ações concretas que a
legitimem tanto o povo do continente, cumprindo assim
os seus objetivos para a afirmação da paz, o desenvolvimento e a redução da pobreza.
Hoje existe um assunto urgente e essencial para
alcançar estes objetivos, e este é o freio da corrida
armamentista mediante um mecanismo de transparência e confiança e com o compromisso de todos os
membros de um Pacto de Não-Agressão Militar, reconhecendo em Unasul um mecanismo superior que
garanta coletivamente este objetivo. Certamente, no
futuro, os nossos países constituirão uma Força de Paz
e de interposição para impedir qualquer conflito militar
entre nós, assim como para garantir um retorno à situação anterior à ação militar sem esperar a tutela de
instituições externas à América do Sul. Mas a grande
meta, da mesma forma que a criação gradual de uma
Força de Defesa Sul-Americana que rejeite qualquer
ameaça territorial externa, serão os temas do nosso
futuro próximo.
Mas já temos um Conselho de Defesa SulAmericano, que deve supervisionar os acordos de
colaboração com as potências estrangeiras, os quais
não devem ser usados por razões de tecnologia ou
estratégia de forma agressiva contra outro país da
região. E sua ação mais importante, a ser aplicada
com urgência, deve ser a transparência e a informação dos gastos militares e da aquisição de novos recursos e tecnologias. O segredo entre nós só
beneficia aos grandes traficantes de armas e aos
seus corretores corruptos. Portanto, a fim de evitar
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a corrida armamentista e para aprofundar a integração através da confiança e destinar a maioria dos
nossos recursos para reduzir a pobreza e a desigualdade grande entre os grupos sociais em nossos
países, o Peru propõe que, o Conselho da Defesa
Sul-Americano estude cada país e torne públicos os
montantes das despesas militares para manutenção,
de instalações militar de tropas e da transparência
das novas compras. Devemos colocar as cartas sobre a mesa. Caso contrário, nem Unasul com seus
cinco anos de existência, nem o Conselho de Defesa
Sul-Americano teriam sentido.
Porque nos últimos cinco anos, desde a criação
da Unasur, os nossos países destinaram às despesas militares um total de 156 mil milhões de dólares.
Aliás, com recursos orçamentários e créditos, adquiriram nesses cinco anos perto de 23 mil milhões de
dólares adicionais em novas armas, canhões, aviões
e naves. As nossas Forças Armadas se compõem
de aproximadamente 1 milhão quinhentas mil pessoas entre oficiais, tropa, serviços de inteligência e
atividades relacionadas. Assim, no ano 2005 as despesas militares foram de 26,900 milhões; em 2006,
de 29,000 milhões; em 2007 de 32,000 milhões, em
2008 de 34,000 milhões, e neste ano poderiam atingir os 38,000 milhões de dólares. Precisamos deter
este absurdo.
É importante saber que, se esses 23 milhões não
tivessem sido destinados à compra de novas armas, e
se tivessem se reduzido em 15% as despesas dos cinco últimos anos em operações normais e manutenção
da tropa e recursos, haveríamos tido fundos para tirar
da pobreza pelo menos 30 milhões de sul-americanos,
calculando que a eles seria destinado um orçamento
de aproximadamente 40 milhões de dólares.
Se UNASUR e o Conselho da Defesa Sul-Americano não servem para isto, o povo do continente se
perguntara: e então, para que servem?
Porque o mais preocupante é que esta situação tem tendência a piorar. É verdade que modelos
ideológicos nos separam e que ainda discutimos sobre algumas diferenças e reclamos históricos. Mas
nada disso pode nos levar irracionalmente à guerra.
A resposta para isso só pode ser o compromisso
de um Pacto de Não-Agressão militar, a decisão da
UNASUR de ser uma Força de Interposição e uma
Força de Defesa Sul-Americana frente às ameaças
territoriais externas. Aliás, as nossas diferenças ideológicas devem conciliar-se com o respeito à soberania de cada país, e com a adoção de procedimentos
pacíficos e jurídicos de solução de controvérsias, que
já estamos adotando.
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Se não agirmos de imediato, nos próximos cinco
anos, tal como o anuncia a imprensa e os organismos
mundiais, haveremos tido uma despesa de outros 35
milhões em novas máquinas e a despesa corrente de
manutenção também haverá se incrementado até mais
de 200 milhões de dólares nesse período. E talvez no
próximos três anos já haver-se concretizado as compras de 11 submarinos convencionais e um submarino atômico, 67 aviões de guerra e 135 helicópteros
de combate, 350 tanques, 20 sistemas de mísseis e
15 radares multipropósito. E com toda a razão. O povo
sul-americano rejeitara falar de integração em quanto
os países se armam os unos contra os outros ou para
reforçar a sua capacidade coativa interna.
A reunião de Quito é de uma enorme importância
histórica para garantir a confiança, a paz e a integração, e para que a nossa Sul-América seja um território livre de armas nucleares. O continente confia em
vocês e na maturidade de UNASUR. – Alán Gárcia,
Presidente do Peru
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido –
PI) – Passa-se à votação do Requerimento nº 1.287,
de 2009, de autoria do Senador João Pedro, lido anteriormente, solicitando licença para se ausentar dos
trabalhos da Casa, no período de 2 a 6 de novembro
do corrente, para participar, na qualidade de observador parlamentar, da 64ª Assembléia-Geral das Nações
Unidas, em Nova York, EUA.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs Senadores que o aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido –
PI) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler:
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.290, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para me afastar
dos trabalhos desta Casa nos dias, 28, 29 e 30 do
corrente mês e nos dias 1º e 2 de outubro de 2009,
com a finalidade de participar de missão oficial junto
à 121ª Sessão do Comitê Olímpico Internacional, na
qualidade de representante da Presidência do Senado Federal, a ser realizada na cidade de Copenhague,
Dinamarca.
Para atendimento do art. 39, inciso I, do RISF,
comunico que me ausentarei do País, no período compreendido entre 27/09/2009 a 03/10/2009, quando estarei em viagem à Dinamarca.
Sala das Sessões, em 24 de setembro de 2009.
– Senador Marcelo Crivella.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido – PI) – Em votação o requerimento que acaba de
ser lido.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido –
PI) – Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.291, DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso à JBS-Friboi, pela Fusão com a Bertin e a compra da
Pilgrim’s Pride norte-americana.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, voto de aplauso à JBS-Friboi,
pela associação com a Bertin e a aquisição da Pilgrim’s
Pride, tornando-a a terceira maior empresa brasileira e
a maior do mundo no setor de carnes e laticínios.
Justificação
Na semana passada, a brasileira JBS-Friboi, a
maior processadora de carne bovina do mundo, anunciou, em um único dia, uma associação com a Bertin,
sua concorrente no mercado nacional, e a aquisição
da Pilgrim’s Pride, uma das líderes no abate de frangos nos Estados Unidos. A investida criou um maior
companhia de produtos de origem animal do mundo,
com previsão de faturamento anual de 29 bilhões de
dólares.
No Brasil, o novo conglomerado será menor apenas que a Petrobras e a Vale, com as fusões, a JBSFriboi terá a capacidade de abater até 90.400 cabeças
de gado por dia, ou 8% da produção mundial.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente
do Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 1.292, DE 2009
Requer voto de pesar pelo falecimento,
no dia 24 de setembro de 2009, da Sra. Waldiza Martins Viana, pessoa simples mas muito
querida em Parintins, onde trabalhava.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento Interno, a inserção em ata, de voto de pesar pelo
falecimento, em Manaus, nesta quinta-feira, dia 24 de
setembro de 2009, da Sra. Waldiza Martins Viana.
Requeiro, também, que esse voto de pesar seja
levado ao conhecimento dos filhos de dona Waldiza.
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Justificação

Com profunda consternação, registro o falecimento da Sra. Waldiza Martins Viana, pessoa muito simples
e trabalhadora, pelo que era muito estimada em Parintins/AM, onde morava. Ela, que era viúva do Sr. Raul
Oran Peres, deixa quatro filhos: Maurício Martins Viana,
Fernando Martins Viana, Haroldo Martins Viana e Ilha
Martins Ferreira, além de 12 netos e 9 bisnetos.
Como demonstração de apreço à Sra. Waldiza
e a todos os seus familiares, requeiro ao Senado da
República este voto de pesar.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009.
Senador Arthur Virgílio – Líder do PSDB

Com o lançamento do “R7”, novo empreendimento da Rede Record, o cidadão brasileiro poderá
contar com mais um instrumento de informação. Ao
reunir vídeos da TV Record, da Record News – que
também se destacou por ser o primeiro canal gratuito
de notícias 24 horas no ar – além do material original
produzido por mais de cem profissionais, o portal de
notícias R7 promete levar ao público reportagens especiais, diversão e notícias de última hora.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Marconi Perillo,Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.

REQUERIMENTO Nº 1.293, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 1.295, DE 2009

Requeiro Voto de Pesar pelo falecimento do Jornalista Paulo Cabral De Araújo.

Requeiro Voto de Aplauso à Polícia
Federal, pela operação Roubo S/A – Saque Noturno.

Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Carbral de Araújo, ex-Presidente
do Condomínio Acionário dos Diários Associados e
da Associação Nacional dos Jornais.
Justificação
Jornalista de vanguarda, Paulo Cabral teve participação marcante nos principais acontecimentos
políticos, econômicos e sociais do País. Nos 22 anos
à frente do Condomínio Acionário dos Diários Associados, trabalhou pela manutenção do grupo entre os
maiores e mais influentes da América Latina.
Paulo Cabral foi ainda presidente da associação
Nacional dos Jornais (ANJ) de 1994 a 2000. Neste
período, sua gestão foi reconhecida pela versatilidade e pelo talento que demonstrava para desempenhar
funções de comando.
O jornalista é considerado um dos maiores entusiastas do direito à informação e da liberdade de
imprensa do País.
Sala das Seções, 24 de setembro de 2009. –
Senador Marconi Perillo,Primeiro Vice-Presidente do
Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 1.294 DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso à Rede Record, pela estréia do portal de notícias R7.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal,
Voto de Aplauso à Rede Record, pela estréia,
no dia 27 de setembro, do portal de notícias na internet “R7”.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso à Polícia
Federal pela operação Roubo S/A – Saque Noturno,
realizada em diversos municípios do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais, em setembro de 2009.
Justificação
A operação Roubo S/A – Saque Noturno – foi
uma demonstração da qualidade do trabalho da Polícia Federal e da coragem da corporação ao investigar
outras polícias. Depois de dois anos de investigações,
a Polícia Federal, com auxílio do Ministério Público e
das corregedorias das polícias Civil e Militar, prendeu
dez policiais militares e cinco civis, além de um exPM, suspeitos de integrar quadrilhas especializadas
em roubo de cargas, como alimentos e remédios, e
em arrombar cofres e caixas eletrônicos.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente
do Senado Federal.
REQUERIMENTO Nº 1.296, DE 2009
Requeiro Voto de Aplauso ao colunista
da Revista Veja, Diogo Mainardi, pelo artigo
Petróleo... na África!
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos Anais do Senado Federal, Voto de Aplauso ao
colunista da Revista Veja, Diogo Mainardi, pelo Artigo Petróleo... na África!, que alerta para o risco do
Pré-Sal repetir o ciclo da borracha no Brasil, do apogeu à queda.
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Justificação
Até a semana passada, a nova fronteira do petróleo era formada pela Bacia de Santos e pela Bacia
de Campos, com suas reservas na camada do PréSal. Agora isso mudou. A nova fronteira do petróleo,
segundo as manchetes do Wall Streel Journal e do
Financial Times, está localizada na África Ocidental,
numa área de 1.100 quilômetros que se estende do litoral de Gana, onde há o campo de Jubilee, até o litoral
de Serra Leoa, onde acaba de ser descoberto o campo
de Venus B-1, a uma profundidade de 5.640 metros. A
descoberta foi feita pela companhia Norte-Americana
Anadarko. O artigo alerta para os riscos do Governo
Lula agir como especulador do Pré-Sal, no mercado
futuro do petróleo, e faz um comparativo com o ciclo
da borracha, demonstrando que neste caso, quando
os Ingleses descobriram que plantar seringais na Malásia, seria mais atrativo do que comprar o látex dos
magnatas da floresta, a borracha amazonense desvalorizou-se. É o que pode ocorrer com a descoberta de
novas fronteiras do petróleo, mais competitivas e mais
baratas, em Serra Leoa.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Marconi Perillo, Primeiro Vice-Presidente
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 437, DE 2009
Inclui o nome do cidadão Pedro Aleixo na galeria dos que foram ungidos pela
Nação brasileira para a Suprema Magistratura.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O cidadão Pedro Aleixo, Vice-Presidente
da República impedido de exercer a Presidência em
1969, em desrespeito à Constituição Federal então em
vigor, figurará na galeria dos que foram ungidos pela
Nação Brasileira para a Suprema Magistratura, para
todos os efeitos legais.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Uma das informações mais importantes para
a história política de um País é a lista daqueles que
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ocuparam a Presidência da República. De certa forma,
a relação dos primeiros mandatários de uma nação
expressa a trajetória de um povo, na concretização
de seus anseios democráticos, ou, por vezes, na luta
contra os excessos autoritários das elites.
Em nosso País, figuras da mais elevada expressão política e cultural, talhadas para o exercício da
Presidência e preparadas para exercer o cargo com
competência, não chegaram a fazê-lo por circunstâncias históricas específicas. O caso mais conhecido é
o do Presidente Tancredo Neves que, eleito em 1985
para a Presidência da República, foi acometido de
grave enfermidade e veio a falecer, não chegando a
tomar posse no cargo.
Examinando nossa história, percebemos que esse
não foi o único caso em que um personagem destacado da política se viu, em virtude de situação atípica,
impedido de exercer a suprema magistratura do País.
Durante os anos difíceis do regime militar, uma figura
lutou incansavelmente, por dentro das estruturas do
poder, para que se retornasse o mais rapidamente
possível à normalidade democrática. Foi o cidadão
Pedro Aleixo que, após ter exercido os principais cargos eletivos na República, ocupou a Vice-Presidência
no período em que o País esteve sob o comando do
Presidente Costa e Silva.
O Vice-Presidente Pedro Aleixo tem seu nome
associado à luta pelo retorno à democracia. Pugnava,
abertamente, pelo fim do período militar e pela restauração da normalidade institucional. Esse posicionamento, de todos conhecido, provocou o impedimento
de ocupar a Presidência da República, quando esse
seria o desdobramento natural dos fatos. Veja-se o que
dizem os historiadores a respeito:
O Presidente amanheceu gravemente
enfermo na sexta-feira, 29 de agosto [de 1969].
Pedro Aleixo viu-o, por vez última, no Aeroporto
de Brasília, minutos antes de embarcar – pálido,
mudo e com olhos marejados de lágrimas – no
BOAC One Eleven. Pelas dez horas da manhã
já estava no Rio de Janeiro. Domingo, 31 de
agosto, foi a vez de Pedro Aleixo, apreensivo,
viajar para a ex-capital. Lá ouviu dos Ministros
Militares que não assumiria a Presidência da
República. Fora contra o AI-5 e era a favor, como
Costa e Silva, e provavelmente até mais, como
Presidente que era do Congresso, da reabertura
desta Casa e da promulgação da Emenda nº 1.
À noite do mesmo dia 31, a Junta Militar trina
editou, sem qualquer base legal, o famigerado
AI-12 e, sem mandato do povo, assumiu as
funções da Presidência da República.” (Simone
B. Vieira (org.). A Constituição que não foi:
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história da Emenda Constitucional nº 1, de
1969. Brasília: Senado Federal, 2002.)
Não se pode mudar a história. É possível, entretanto, preservar para as gerações vindouras a verdade
dos fatos e resgatar a participação heróica de personagens que devem servir de exemplo para todos os que
lutam por um País mais humano e fraterno. O cidadão
Pedro Aleixo, com sua abnegada dedicação à causa
democrática, nos deixou um legado que precisa ser
preservado. E sua inclusão na Galeria dos Presidentes
da República do Brasil é fundamental para a valorização de sua contribuição à história nacional.
A proposição legislativa que ora apresentamos
tem por objetivo, portanto, reparar uma injustiça, a
exemplo do que fez a Lei nº 7.465, de 21 de abril de
1986, que inclui o nome de Tancredo Neves na galeria
dos que foram ungidos pela Nação brasileira para a
Suprema Magistratura.
Por essas razões, e em nome da reabilitação da
importância histórica de um brasileiro exemplar, contamos com o apoio dos nobres pares para a proposição
que ora apresentamos.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Eduardo Azeredo.
(À Comissão de Educação, Cultura e
Esporte, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT)
– Sr. Presidente, peço a palavra para fazer uma
comunicação.O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem
Partido – PI) – Para fazer uma comunicação, o Senador
Osvaldo Sobrinho tem a palavra pela ordem.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria ressaltar o fato de que, amanhã, chegarão a Brasília o Governador do Estado de Mato Grosso, Blairo
Maggi, e o Governador em exercício, Silval Barbosa,
juntamente com o Prefeito da Capital, Professor Wilson Santos, com cinco secretários da área de Turismo
e com o Secretário Especial da Copa, para uma audiência com o Ministro dos Esportes, para conversar
sobre os assuntos da Copa relativos a Mato Grosso,
a Cuiabá, que será uma das subsedes.
Quero, neste momento, congratular-me com essas
autoridades, que estão preocupadas, evidentemente,
com o sucesso desse evento que se dará em 2014. Logicamente, precisamos correr bastante, porque – Deus
nem haverá de deixar –, se acontecer um desequilíbrio
e se perdermos a possibilidade de sediar a Copa, todos
nós, políticos de Mato Grosso, seremos responsáveis.
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Portanto, quero concitá-los a se unir, a trabalhar em
um sentido só, acima das siglas partidárias, para que
possamos, verdadeiramente, dar a Mato Grosso e a
Cuiabá o privilégio de sediar a Copa em 2014.
Portanto, desejo a eles as boas-vindas. Que,
amanhã, nessa reunião interpartidária, possam, junto
ao Ministro – não só esse, mas junto ao Ministro das
Cidades –, fazer com que entendam que Mato Grosso
e Cuiabá precisam da ajuda desse Ministério para se
fazerem presentes na Copa de 2014!
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me permitir
essa oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido – PI) – Srs. Secretários, Drª Cláudia Lyra, José
Roberto e João Pedro, há mais alguma coisa de que
tratar? (Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que
passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Obriga as concessionárias de energia
elétrica a instalarem, sem ônus adicional,
relógios de dupla tarifação para produtores rurais.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Ficam sustados os efeitos do art. 4º da Resolução Normativa nº 207, de 9 de janeiro de 2006, da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Resolução Normativa nº 207, de 9 de janeiro de
2006, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabelece os procedimentos para aplicação de
descontos especiais na tarifa de fornecimento relativa
ao consumo de energia elétrica das atividades de irrigação e na aquicultura. Tais descontos foram autorizados pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que,
no seu art. 25, assim dispõe:
Art. 25. Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades
consumidoras classificadas na Classe Rural,
inclusive Cooperativas de Eletrificação Rural,
serão concedidos ao consumo que se verifique na atividade de irrigação e aquicultura
desenvolvida em um período diário contínuo
de 8h30m (oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição de
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energia elétrica o estabelecimento de escalas
de horário para início, mediante acordo com os
consumidores, garantido o horário compreendido entre 21h30m (vinte e uma horas e trinta
minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte.

Art. 14. No estabelecimento das metas de
universalização do uso da energia elétrica, a
Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de distribuição
de energia elétrica:

Para fazer jus aos descontos, os irrigantes e
aquicultores precisam concentar seu uso da energia
no período noturno e dispor de relógios de dupla tarifação para comprovar o horário de consumo.
Na regulamentação desse dispositivo, a Resolução Normativa nº 207, no seu art. 4º dispõe:

I – áreas, progressivamente crescentes,
em torno das redes de distribuição, no interior
das quais o atendimento em tensão inferior a
2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede
primária de tensão inferior ou igual a 138kV,
e carga instalada na unidade consumidora de
até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie
para o solicitante que possuir característica
de enquadramento no Grupo B, excetuado o
subgrupo iluminação pública, e que ainda não
for atendido com energia elétrica pela distribuidora local;
II – áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento em
tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária
a extensão de rede primária de tensão inferior
ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade
consumidora de até 50kW, poderá ser diferido
pela concessionária ou permissionária para
horizontes temporais preestabelecidos pela
Aneel, quando, o solicitante do serviço, que
possuir característica de enquadramento no
Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação
pública, e que ainda não for atendido com
energia elétrica pela distribuidora local, será
atendido sem ônus de qualquer espécie.
§ 1° O atendimento dos pedidos de nova
ligação ou aumento de carga dos consumidores
que não se enquadram nos termos dos incisos
I e II deste artigo, será realizado à custa da
concessionária ou permissionária, conforme
regulamento específico a ser estabelecido pela
Aneel, que deverá ser submetido a Audiência
Pública. (grifo nosso)

Art. 4º Os custos referentes à instalação
dos equipamentos necessários para a medição
e controle da energia serão de responsabilidade do consumidor interessado, de acordo com
as especificações e orientações da concessionária ou permissionária, cabendo a essas a
fiscalização do uso da energia.
Ao exigir que irrigantes e aquicultores paguem
pelo medidor, a Resolução prejudica os produtores
rurais, sobretudo aqueles que não conseguem pagar
pelos relógios de dupla tarifação. Por falta de condições financeiras, podem deixar de usufruir do justo
desconto concedido por lei.
Ora, sabe-se que, para todos os demais consumidores, as concessionárias instalam, sem ônus adicional, os medidores necessários à cobrança pela energia
consumida. Não é apresentada qualquer justificativa
para discriminar o irrigante ou o aquicultor.
Além disso, conforme se depreende da leitura do
art. 25 da Lei nº 10.438, é concedido o desconto às
unidades consumidoras classificadas na Classe Rural, mas, em nenhum momento, a Aneel é autorizada
a transferir, para o consumidor, o ônus da instalação
do equipamento de medição necessário para consubstanciar a concessão do desconto. A Resolução,
portanto, exorbita as competências atribuídas por lei
àquela agência reguladora.
Ademais, tal imposição contraria o espírito que
permeia a Lei nº 10.438, de 2002. No seu art. 14, por
exemplo, ao tratar da universalização do uso de energia elétrica, fica ressaltado que o atendimento será
sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que
possuir característica de enquadramento no Grupo B,
excetuado o subgrupo iluminação pública. Ora, os irrigantes e outros produtores rurais têm a classificação
B2. Determina o art. 14 da Lei, com a redação dada
pela Lei nº 10.762, de 11-11-2003:

Por todas essas razões e, sobretudo, porque o
art. 4º da Resolução Normativa nº 207, de 2006, exorbita as competências da Aneel, defendemos a sustação dos efeitos desse dispositivo e a obrigatoriedade
de as concessionárias instalarem, sem qualquer ônus
adicional, os medidores de dupla tarifação para os
irrigantes e aquicultores.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2009. –
Senador Magno Malta.

47236

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 25 47237

47238

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2009

Setembro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
Ofício nº 237/2009 GSLVAN
Brasília, 24 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa
Excelência as providência necessárias quanto ao regis-

Sexta-feira 25 47239

tro da minha presença na sessão plenária de hoje, dia
24 de setembro de 2009, quando usei a Tribuna para
pronunciamento, que envio anexo, em Comemoração
ao Dia Mundial do Turismo.
Agradeço antecipadamente a atenção. – Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido –
PI) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Of. Nº 329/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 143, de 2003, que
“altera dispositivo da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

ta data, o Projeto de Lei do Senado nº 244, de 2007,
que “dispõe sobre alterações de alíquotas do Imposto
de Importação”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. Nº 333/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 328, de 2008, que “altera a Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996, que institui o Sistema
Integrado de Imposto e Contribuições de Microempresas
e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. Nº 334/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009

Of. Nº 330/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno
do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data,
o Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2007, que “estabelece condições diferenciadas de empréstimos para
pequenas e microempresas e dá outras providências”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. nº 331/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2007,
que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 70, de 21 de
novembro de 1966, que “Autoriza o funcionamento de
associações de poupança e empréstimo, institui a cédula hipotecária e dá outras providências”, para o fim
de extinguir a figura do leilão extrajudicial de imóveis
pertencentes a mutuários inadimplentes”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Of. Nº 332/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nes-
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Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 365, de 2008, que
“altera o caput do art. 17 do Decreto-Lei nº 204, de 27
de fevereiro de 1967, para ampliar o prazo de prescrição dos prêmios de loteria para dois anos”.
Respeitosamente, Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 335/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta
data, o Projeto de Lei do Senado nº 490, de 2008, que
“determina extraordinariamente que seja realizado concurso especial da mega-sena e dá outras providências.
(Destinado às vítimas das enchentes nos Estados de
Minas Gerais e do Rio de Janeiro)”.
Respeitosamente. Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 336/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em reunião realizada nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 87, de
2008, que “dá nova redação ao § 5º do art. 96 da Lei
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nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para limitar
o percentual máximo de comprometimento da receita
corrente líquida municipal com o pagamento de obrigações previdenciárias”.
Respeitosamente. Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 328/2009/CAE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 310, de 2007,
que “cria o Fundo Nacional de Apoio a Bibliotecas (FUNAB)”, com a Emenda nº 1-CAE.
Respeitosamente. – Senador Garibaldi Alves Filho,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
Ofício nº 278/2009-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 16 de setembro de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação, com a Emenda nº 1–CCJ, do Projeto
de Lei do Senado nº 61, de 2008, que “Altera o art.
1.122 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e o inciso III do § 2º do art. 40
da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do
Divórcio), e revoga os §§ 2º e 3º do art. 3º da mesma
Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio) e a Lei nº 968, de 10 de dezembro de 1949, a
fim de suprimir, nas separações judiciais, a necessidade da audiência de ratificação”, de autoria do Senador
Sérgio Zambiasi.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente. – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 281/2009 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 16 de setembro 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,
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pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 311, de
2003, que “Altera a redação dos artigos 65, inciso I,
115 e 220 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal), para adequar esses dispositivos ao texto do novo código civil que em seu artigo
5º, consagra a cessação da menoridade civil aos dezoito anos, e não mais aos vinte e um anos, quando
a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da
vida civil”, de autoria do Senador Paulo Paim.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 283/2009 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 16 de setembro de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 61, de
2009, que “Altera o
Art. 1.700, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), para distinguir o débito do espólio
do encargo pessoal de prestar alimentos”, de autoria
do Senador Expedito Júnior.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 285/2009/CCJ
Brasília, 16 de setembro de 2009
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, do Projeto de Lei da Câmara nº
159, de 2009, que “dispõe sobre a criação de cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, destinados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”, de autoria da Presidência da República.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
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Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 286/2009/CCJ
Brasília, 16 de setembro 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 ratificou, em caráter terminativo –
retirando a Emenda nº 1-CCJ – a aprovação do Projeto
de Lei da Câmara nº 132, de 2009, que “Acrescenta à
Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Capítulo
II-A, que estabelece a disciplina processual da ação
direta de inconstitucionalidade por omissão”, de autoria do Deputado Flávio Dino.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 162/2009/CE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 2009, de
autoria de Sua Excelência a Senhora Senadora Kátia
Abreu que “Denomina ‘Ferrovia Dorival Roriz Guedes
Coelho’ o trecho da Ferrovia Norte-Sul situado no Estado do Tocantins”,
Atenciosamente, Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 163/2009/CE
Brasília, 15 de setembro de 2009
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91, do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2009, de autoria de
Sua Excelência o Senhor Senador Demóstenes Torres,
que “Denomina Viaduto Henrique Santillo o viaduto lo-
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calizado no entroncamento da BR-060 com a BR-153,
no Município de Anápolis, Estado de Goiás”.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Foram lidos anteriormenter os Pareceres nºs
1.588 a 1.590, de 2009, das Comissões de Serviços
de Infraestrutura e de Constituição, Justiça e Cidadania, que concluem, por unanimidade, pela inconstitucionalidade das seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado nº 186, de 2009, de
iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
altera a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que
cria a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, e dá
outras providências, para revogar a exigência de que
20% dos militares em exercício na Agência retornem
ao Comando da Aeronáutica a cada ano; e
- Requerimento nº 329, de 2006, do Senador
Arthur Virgílio, que solicitando ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras - COAF que abra procedimento administrativo para identificação da ocorrência
do crime de lavagem de dinheiro, envolvendo depósito
em dinheiro do Sr. Paulo Okamotto para o Presidente
da República Luiz Inácio Lula da Silva.
A Presidência, nos termos do art. 101, § 1º, do
Regimento Interno, determina que as matérias sejam
definitivamente arquivadas.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº
1.591, de 2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/16,
de 2007.
A Presidência tomará as providências constantes
da conclusão do parecer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.595 a 1.599, de 2009, das Comissões competentes
concluindo pela prejudicialidade das seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara nº 76, de 2005, (nº
4.628/2001, na Casa de origem, do Deputado Inácio
Arruda e outros Senhores Deputados), que dispõe sobre o Programa Especial de Treinamento - PET e dá
outras providências;
- Requerimento nº 1.238, de 2006, do Senador
Demóstenes Torres e outros Senhores Senadores, que
requerem, nos termos regimentais, voto de Censura ao
Ministro da Defesa, Waldir Pires, pela falta de comando
na atual crise no tráfego aéreo brasileiro;
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- Projeto de Resolução do Senado nº 96, de
2007, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, que altera
o art. 11 da Resolução do Senado Federal n° 43, de
2001, para permitir aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios a emissão de títulos da dívida pública,
seja no mercado interno ou externo, para amortizar ou
quitar dívidas renegociadas com a União; e
- Projeto de Lei do Senado nº 726, de 2007, de
autoria do Senador Romero Jucá, que altera o nome
do Aeroporto Internacional de Boa Vista, no Estado
de Roraima.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente, a fim de serem declaradas prejudicadas, nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Foram encaminhados à publicação os Pareceres nºs 1.601 a 1.606, de 2009, da Comissão de
Assuntos Econômicos, concluindo contrariamente às
seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara nº 55, de 2003 (nº
4.964/2001, na Casa de origem, do Deputado Germano
Rigotto), que altera a Lei º 9.311, de 24 de outubro de
1996, que institui a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira – CPMF;
- Projeto de Lei do Senado nº 95, de 2006 –
Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar
nº 105, de 10 de janeiro de 2001, para excluir do benefício do sigilo bancário as pessoas que menciona e
acrescenta parágrafo ao artigo 5º da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993;
- Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2007, da
Comissão Mista do Salário Mínimo, que dispõe sobre
o reajuste dos benefícios mantidos pelo regime geral
de previdência social e o índice da correção previdenciária;
- Projeto de Lei do Senado nº 444, de 2008 –
Complementar, de autoria do Senador Antonio Carlos
Valadares, que altera a Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal,
para proibir o contingenciamento orçamentário na área
social em benefício do pagamento de juros e serviços
da dívida;
- Projeto de Resolução nº 70, de 2008, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que suspende por
tempo determinado o pagamento de dívidas contraídas
com a União pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos
municípios atingidos pelas enchentes;
- Projeto de Resolução nº 2, de 2009, da autoria do Senador Raimundo Colombo, que altera a
Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, e dá
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outras providências (garantir a aplicação correta e legalmente justa para o cálculo do endividamento dos
municípios).
De acordo com o disposto no parágrafo único do
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo dos membros do Senado, para que as matérias continuem sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido – PI) – Com referência ao Ofício nº 286, de 2009,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, lido anteriormente, fica aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2009, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido – PI) – Com referência ao Ofício nº 285, de 2009,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, lido anteriormente, fica aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei da Câmara nº 159, de 2009, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Com referência aos Ofício nºs 328 a 336, de
2009, do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos; nºs 278, 281 e 283, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; e nºs 182 e
163, do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, lidos anteriormente, fica aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei do Senado nºs 143 e 311, de 2003;
34, 110, 244 e 310, de 2007; 61, 87, 328, 365 e 490,
de 2008; 10, 50 e 61, de 2009, sejam apreciados pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias, Arthur Virgílio,
Sérgio Guerra, Mário Couto, Flexa Ribeiro e Marconi
Perillo enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com
o art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “O BOTE DO LEÃO
SINDICAL”, publicada pela revista Veja, em sua edição
de 02 de setembro de 2009.
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A matéria destaca que a tentativa de aparelhar
a Receita Federal com auditores ligados ao PT criou
um monstro rebelde e mostrou o perigo de misturar
governo e partido.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pro-
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nunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para
registrar a matéria intitulada “Imparcialidade de desembargador é questionada”, publicada no jornal O Globo,
em sua edição de 02 de agosto de 2008.
A matéria destaca que juristas avaliaram que, por
ser amigo íntimo dos Sarney, o desembargador Dácio
Vieira, do TJ-DF, não poderia ter dado a liminar que
pôs o jornal “O Estado de S. Paulo” sob censura. Ele
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deveria ter se considerado impedido para analisar o
recurso do advogado dos Sarney.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a matéria acima citada passe a constar dos Anais do Senado Federal.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para
registrar a matéria intitulada “Escândalos desgastaram mais o partido que o presidente”, publicado pelo
jornal O Estado de S.Paulo, em sua edição de 22 de
agosto 2009.
A matéria destaca que em meio a crises, presidente Lula já chamou correligionários de ‘aloprados’ e
os responsabilizou por irregularidades.
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Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS 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 “Se soubesse que
fariam o que fizeram, teria ficado calado”, publicada
pelo jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 08 de
junho de 2009.
A matéria destaca que o caseiro Francenildo
Costa, cujo depoimento à CPI dos Bingos derrubou
o ministro Antonio Palocci (PT), em 2006, hoje trabalha de bicos. Francenildo esperar que a Justiça decida sobre a ação por danos morais que move contra
a Caixa Econômica federal e a Editora Globo pela
quebra e divulgação de seu sigilo bancário. Ele quer

Setembro de 2009

a Justiça adote no seu caso a rapidez que usa no inquérito do STF.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS 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 “Petrobrás pagou R$161
mil para contestar TCU”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, de 02 de setembro de 2009.
A matéria destaca que a Petrobrás pagou em
maio R$ 161 mil para uma empresa de consultoria dar
parecer técnico favorável aos custos da obra de terraplanagem na Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
A obra foi condenada pelo TCU, Tribunal de Contas da
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União que apontou superfaturamento e irregularidade
na licitação do projeto.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

47544

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos desta sessão de 24 de setembro
de 2009, do Senado da República do Brasil, toda ela
coordenada por nossos Secretários Executivos, a Drª
Cláudia Lyra, José Roberto e João Pedro.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. Sem Partido
– PI) – Está encerrada a sessão do Senado da República do Brasil.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 32
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
S/PARTIDO - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

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

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

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

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
PTB - Osvaldo Sobrinho** (S)

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: Período 2007/2015

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

Paraná
S/PARTIDO - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

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

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

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

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
S/PARTIDO - Expedito Júnior**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Bloco-PT - Sadi Cassol* (S)
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

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

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

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

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

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(10,21)

(4,7)

(5)

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

1. João Pedro (PT-AM)

(12,22)

(2,6,20)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(19)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(3,11,16,18)

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

(24)

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

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

(23)

(8)
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PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.

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

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

2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo final prorrogado: 02/05/2010

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal.
(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Pedro (PT-AM) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)

(2)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Heráclito Fortes (DEM-PI)

Alvaro Dias (PSDB-PR)

2. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

Sérgio Guerra (PSDB-PE)

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

1. Inácio Arruda (PC DO B-CE)

Marcelo Crivella (PRB-RJ)

2. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)

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

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

(1,4)

2. Almeida Lima (PMDB-SE)

Romero Jucá (PMDB-RR)

PTB
Fernando Collor (AL)

1. Gim Argello (DF)

PDT
Jefferson Praia (AM)
Notas:
1. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, designado membro suplente em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
2. Eleito em 14.07.2009.
3. Designado em 14.07.2009.
4. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(1,4)

Jayme Campos (DEM-MT)

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

(1)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (S/PARTIDO-PR)

(5)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

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

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

(1)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
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5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional.
(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 01/09/2009

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

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo final: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.

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

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

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

(1)

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha ()

(2)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

Notas:
1. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
2. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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3) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena
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 ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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4) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos ()

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (4)

(4)

Instalação: 16/09/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2.

(2)

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

(3)

1.

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

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

setembro de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 24

163

6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (3)
Instalação: 16/09/2009

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

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

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

(1,2)

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

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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7) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente.
(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
1.
2.
3.
Senador Cícero Lucena (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

4. Senador João Tenório (PSDB)
(1)

(2)

5. Senador Sérgio Guerra (PSDB)

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

1. Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Senador João Ribeiro (PR)

2. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Eduardo Suplicy (PT)

3. Senador Flávio Arns (S/PARTIDO)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4)

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

(3)

Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

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

1. Senador Gerson Camata (PMDB)
2. Senador Leomar Quintanilha ()
(3)

(3)

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

(3)

(3,5)
(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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8) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

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

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

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).

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) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (S/PARTIDO)

(2,3)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

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

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

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

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

(3)

Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senador Flávio Torres

(1,2)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER FINAL: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
1
2

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(41)

Delcídio Amaral (PT)

(35)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

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

(30)

3. João Pedro (PT)

(29)
(28)

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

(11,33)

4. Ideli Salvatti (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(32)

(36,72)

6. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(38)

(40)

(37)

7. João Ribeiro (PR)

(4,31,81)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(61,67)

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

1. Romero Jucá (PMDB)
(57,63)

(64,70)

Pedro Simon (PMDB)

(66,69)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,60)

(54,59)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

Neuto De Conto (PMDB)

(56,65)

(62,78)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,68,71)

6. Paulo Duque (PMDB)

(2,58)

7. Almeida Lima (PMDB)

(1,58,80)

(62,77)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(49)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(18,42)

(48)

Raimundo Colombo (DEM)

(52)

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

(42)

Adelmir Santana (DEM)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,47,76,79)

6. José Agripino (DEM)

João Tenório (PSDB)

(23)
(25)

(45)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,44)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,73)
(27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(43)

(43)
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(17,46)

(50)

(14,16,51)

Cícero Lucena (PSDB)

(42)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,43)

2. Fernando Collor

(43)

(24,75)

(3,58)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
23. Em 12.02.2009, 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 Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
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 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.
29. 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.
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 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.
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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 ao Senador Expedito Júnior.
33. 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.
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 Marcelo Crivella.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, 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).
44. 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.
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 Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
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 Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. 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).
64. 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).
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 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador 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).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(11)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (S/PARTIDO)

(10)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(2)

(4)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

(8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena (PSDB)

1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
11. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
Flávio Arns (S/PARTIDO)
Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(3,17,28,71)

(26)

(34)

1. Fátima Cleide (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(31)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

(29)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(32,75)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(35,59,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(35,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(30,36)

(35)
(35,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(55,68,72)

(9,49)

(6,51)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (S/PARTIDO)

(54)

(52,76)

1. Lobão Filho (PMDB)

(57)

2. Romero Jucá (PMDB)

(48)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(50)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(56,74)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

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

(44)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,43)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23,40)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(39)

(21,67)

(22)

(7,11,60)

(45,70,73)

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

(10,38)

(4,42)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(46)

(24,66)

(25)
(20,41)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(18,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. 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, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, 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.
27. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
29. 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.
30. 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.
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, 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.
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 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.
35. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
36. 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).
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
60. 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).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o 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 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, 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 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).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
73. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
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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 (S/PARTIDO-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(3,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(2)

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

(9,12)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(10)

PMDB
Paulo Duque

(5)

1. Leomar Quintanilha

(7,13)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns 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 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.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

(6)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(11)

2. João Tenório (PSDB)

(2,4)

(2,9)

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

(5)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (S/PARTIDO)

(8,14)

1. Paulo Duque

(3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(12)

1. João Durval (PDT)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (S/PARTIDO)

(2)

1. Wellington Salgado de Oliveira

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(32,70,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,30)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

(32)

Ideli Salvatti (PT)

(1,15,17,35)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(39)

(38)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(32)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(17,36)

(34,47,87)

(16,17,33,73)

5. César Borges (PR)

(31,47)

6. Marina Silva (PV)

(19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(54,66)

Almeida Lima (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(56,66)

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

(62,67)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(60,68,86)

(57,66)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(59,66)

4. Lobão Filho (PMDB)

(3,66)

(5,65,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,58,69)

(61,63,78)

(46,55,64)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(2,66)

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

(40)

1. Efraim Morais (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Marco Maciel (DEM)

(44)

(48,82,85)

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(28,72)

Sérgio Guerra (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(29,74)
(28)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(28)

Romeu Tuma

(43)

(4,52)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,41)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(25)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
(51)

(50)

3. Raimundo Colombo (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(42)

(49)

(26,75)

(7)

1. Gim Argello

(45)

PDT
Osmar Dias

(11,13,23)

1. Flávio Torres

(12,22,53,79,80)

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 Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (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 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
12. 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.
13. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
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 Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
25. 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.
26. 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.
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, 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).
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 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.
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 Magno Malta.
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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).
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 Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. 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.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. 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.
52. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. 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).
66. 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).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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70. 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).
71. 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).
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 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).
74. 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).
75. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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

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

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

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (S/PARTIDO-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Flávio Arns (S/PARTIDO)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(35)

(1,32)

2. Ideli Salvatti (PT)

(35)

(38)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(35,41,66)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

(35,81)

(30)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,76,78,80)

Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(12,33)

(37)

(31,85)

6. João Ribeiro (PR)

(34,71)

7. Marina Silva (PV)

(34,80)

(34,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(58)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,57,70,72)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(61)

(60)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(63)

(60)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56)

Gerson Camata (PMDB)

(54)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,53)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(62,65)

(60,83)

(59)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,64)

(55)

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

(4,39)

(45)

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

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,44)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Heráclito Fortes (DEM)

(50)

4. Efraim Morais (DEM)

José Agripino (DEM)

(13,46)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(52)

(22)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(28,69,74,75)

(24)

(42,77,82)

(49)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,47)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Flexa Ribeiro (PSDB)

(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(48)

(11,51)

(25,68,75,84)

8. Marconi Perillo (PSDB)
9. Papaléo Paes (PSDB)

(26)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(29)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,40)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(40)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

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

1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,43)

(40)
(40)
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. 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.
30. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, 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.
32. 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.
33. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
34. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, 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).
36. 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.
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 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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39. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
40. 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).
41. 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).
42. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
44. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
46. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
47. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. 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.
50. 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.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (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 Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
62. 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).
63. 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).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, 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).
69. 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).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(7)

Flávio Arns (S/PARTIDO)

1. VAGO
(8)

(7)

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 ( PSDB, DEM )
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.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).

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

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

192

quinta-feira 24

ORDEM DO DIA

setembro de 2009

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

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

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

(26)

(7,26,43,45)

(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)

(40,47)

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

(40)

(39)

1. Romero Jucá (PMDB)

(40)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,38)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40)

(40)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(40)

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

(27)

(33)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(31)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

4. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,32)

(9,28,44,46)

(4,18)

7. Mário Couto (PSDB)

(14)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,29)

1. Sérgio Zambiasi

(29)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,36,42)

1. Cristovam Buarque

(13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador 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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
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, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
33. 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.
34. 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.
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, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, 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, 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).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

(8)

2. VAGO

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.

setembro de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 24

199

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

(1)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(6)

1. VAGO

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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 PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

(1,2)

1. Fátima Cleide (PT)

João Pedro (PT)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(3)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para
a Copa de 2014.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

1. João Ribeiro (PR)

João Pedro (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(1)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Almeida Lima (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Heráclito Fortes (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Flávio Arns (S/PARTIDO)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(24)

(24)

Aloizio Mercadante (PT)
José Nery (PSOL)

(24,53)

(3,23,48,49)

(21)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,22,30)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(37,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(34)

(42)

4. Mão Santa (S/PARTIDO)

(10,12,38)

(33)

(36)

(41,56)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(40,55)

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

(2,29)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,27)

VAGO

(8,46)

1. Heráclito Fortes (DEM)

(28)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(32,51,54)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(16)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(31)

(9,13,26)

(17,47)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(15)

1. Jefferson Praia

(14)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

setembro de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 24

203

10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
17. 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.
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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, 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).
25. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
26. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
33. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.

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

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

(5)

1. Fátima Cleide (PT)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(15)

1. Gilvam Borges (PMDB)

(6)

(3,10)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1,4,11)

1. Adelmir Santana (DEM)

Mário Couto (PSDB)

(14)

(7)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(12)

1. Cristovam Buarque

(9)

PTB
Sérgio Zambiasi

(13)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
6. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of. CDH
078/09).
7. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
8. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
9. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
10. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
11. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
15. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(1)

2.

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

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

setembro de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 24

6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(1)

2. VAGO

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

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(47)

1. Flávio Arns (S/PARTIDO)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
João Pedro (PT)

(46,73)

2. Marina Silva (PV)

(39,72)

(44,68,85)

(40,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(38)

4. Magno Malta (PR)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(42,54,70,86,87)

(45,75)

(41)

5. Augusto Botelho (PT)

(22,43,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(64)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)
(63)

(6,76,77)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,71,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(2)

(19,24,61)
(10,21,62)

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

(58)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,56)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,66)
(33)

(37)

PTB
Fernando Collor

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

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(8,51)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(57)

(23,27,55)

4. Romeu Tuma (PTB)

(52,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(36)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,35,69)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(34)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(48)

PDT
Flávio Torres

(31,60,81,82)

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, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
36. 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.
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 Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
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 ao Senador Antonio Carlos Valadares.
40. 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.
41. 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.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador 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.
44. 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.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, 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).
48. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, 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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (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 Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
70. Em 03.03.2009, o Senador 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).
71. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
72. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

setembro de 2009

ORDEM DO DIA

quinta-feira 24

213

78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).

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

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(3,4,6)

1. VAGO

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (S/PARTIDO)

(9)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(1,4)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,3)

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

1. Tião Viana (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

(18)

(18,27,56)

2. Paulo Paim (PT)

(18)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(19,27,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PV)

(17)

4. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(21)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(22)

6. João Pedro (PT)

(25)
(24,71)

(16)

(20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(50,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(49)

2. Lobão Filho (PMDB)

(44)

Paulo Duque (PMDB)

Mão Santa (S/PARTIDO)
Valdir Raupp (PMDB)

(26,52)

3. Pedro Simon (PMDB)
(5,9,53,70)

5. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(8,10,11,45)

4. Valter Pereira (PMDB)

(54,57)
(46)

(3,6,48)

(43)

(47,64)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,59,63)

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

(34)

(29)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(30,67,69)

(7,37)

Arthur Virgílio (PSDB)

(41,61,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(31)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

5. Demóstenes Torres (DEM)
6. Cícero Lucena (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(40,60)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,32)

(15)
(13,58,65)

(15,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(33)

(28)

(36)

(14)

(4)

1. Gim Argello

(33)

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, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, 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.
17. 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.
18. 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).
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
25. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
26. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
27. Em 17.02.2009, o Senador 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.
28. 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.
29. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
33. 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.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. 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.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
41. Em 12.02.2009, o Senador 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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
56. Em 10.03.2009, o Senador 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
71. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

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

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

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

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

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

(23)

1. Delcídio Amaral (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,26)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)
(25)

3. Tião Viana (PT)

(27)

4. VAGO

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(33,43,55,57)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(45)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,42)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(46)

Almeida Lima (PMDB)

(48)

4. Gerson Camata (PMDB)

(47)

(41,49,51)

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

(38)

Marco Maciel (DEM)

(37)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(34)

Adelmir Santana (DEM)

(30)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(29)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(36,52,53)

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

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(35)

(9,12,32)

(6,14,31)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,39)

1. João Durval

(16,40)

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. 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. 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.
26. 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).
27. 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.
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. 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).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. 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).
42. 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).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. 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).
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47. 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).
48. 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).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT)

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

(20)

1. Paulo Paim (PT)

(19)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(20)

(18,28,49)

(4,6,22)

3. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(23,54)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(17,60)

(21,52)

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

(2,11,43,47,59)

(39,44)
(45,48)

1. Romero Jucá (PMDB)

(36,46)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(35,38)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(42,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(34,40)

(37,41)

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

(33)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(25)

(26)

Osvaldo Sobrinho (PTB)
Arthur Virgílio (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(8,10,32,57,58)
(14,53,55)

(12,56)
(13)

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

(7,29)

4. José Agripino (DEM)

(30)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

6. João Tenório (PSDB)

(13)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,24)

(3,27)

(31)

(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, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
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, 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.
19. 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.
20. 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).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
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).
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 ao Senador João Pedro.
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, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
26. 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).
27. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
37. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (S/PARTIDO)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (S/PARTIDO)

(6)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (PSDB)
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Lobão Filho (PMDB-MA)

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

(19)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(21)

(22)

2. Flávio Arns (S/PARTIDO)

(20)

(19,52)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(18,41,47)

4. João Ribeiro (PR)

(18,46)

(18,44)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(37)

(39)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(7,10,38)

(35)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(36,42)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2,53)

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

(23)

(3,25)

(6,12,30)
(26)

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

(27)

(16)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,31)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(29)

(28)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(24)

(17,31)

(14,49)
(11,17,45)

(5)

1. Fernando Collor

(29)

PDT
Flávio Torres

(13,32,50,51)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, 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. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. 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.
21. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
23. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador 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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. 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).
37. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
46. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
47. 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).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.

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

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

(4)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@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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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

TITULARES

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

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(2)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (S/PARTIDO-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(11)

1. VAGO

(10)

VAGO

(12)

2. VAGO

(9)

VAGO

(6)

3. VAGO

(7)

VAGO

(8)

4. VAGO

(8)

VAGO

(8)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 27/08/2009
Notas:
1. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
2. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
8. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
9. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(2)

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

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

MEMBROS
PMDB
Wellington Salgado de Oliveira (MG)

(3)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(1)

PDT
Flávio Torres (CE)

(4)

PR
Expedito Júnior (S/PARTIDO-RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 07/08/2009
Notas:
1. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
3. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
4. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (

-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senador Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado André de Paula (DEM/PE)

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF)

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

Deputado Severiano Alves (PDT-BA)

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

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

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

TITULARES

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

(inciso

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

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

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

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

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

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

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC)
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)
DEM
EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
ROMEU TUMA (PTB/SP)
PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS)
1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT
1
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)
1. FLÁVIO ARNS (PT/PR)
PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)
1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4
1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)
PCdoB
8
1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)
DEPUTADOS
TITULARES
SUPLENTES
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB
10
7
1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
DR. ROSINHA (PT/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
GEORGE HILTON (PP/MG)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11
PSDB/DEM/PPS
5
1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
CLAUDIO DIAZ (PSDB/RS)
GERALDO THADEU (PPS/MG)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
GERMANO BONOW (DEM/RS)
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP) 2
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 28.05.2009)
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

O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão do SF em 10-09-09.
Indicado conforme Of. nº 160/08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. Sessão do SF de 05-06-08.
³ Indicado conforme Of. nº 856/07, de 28-11-07, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio. Sessão do SF de 19-12-07.
4
Indicação do Senador Osmar Dias (Of. nº 28/08, do Líder do PDT), em virtude da renúncia do Senador Jefferson Praia (Of. s/nº, de 09-07-08).
Sessão do SF de 09-07-08.
5
Indicação do Deputado Leandro Sampaio (Of. nº 157/08, da Liderança do PPS), tendo em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro (Of. nº
53/08, de 18-06-08.). Sessão do SF de 19-06-08.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25-10-08. Sessão do SF de 28-10-08.
7
Indicado conforme Of. nº 949/08, pela Liderança do PMDB. Sessão do SF de 12-11-08.
8
Indicado conforme Of. nº 269/08, pela Liderança do PC do B. Sessão do SF de 17-12-08.
9
Indicado conforme Of. nº 266/07, pela Liderança do PPS, 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 (Of. nº 29/09, de 14-1-09). O
Deputado Valdir Colatto renunciou à suplência para assumir a titularidade, conforme o Of. nº 034/09-GAB610-CD, de 11-02-09, e o Of/GAB/I/Nº 12,
de 28-01-09.
11
Indicado conforme Of. nº 177/09, pela Liderança do PMDB. Lido na Sessão do SF de 12-03-09.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27-5-9, conforme Of. nº 48/09. Sessão do SF de 28-05-09.
2

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

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

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

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

COMPOSIÇÃO
Presidente: Deputado Severiano Alves
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

ANDRÉ DE PAULA
DEM-PE

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

SEVERIANO ALVES
PDT-BA

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 07.05.2009)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
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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.

EDIÇÃO DE HOJE: 542 PÁGINAS

