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na sessão de 01.10.2009.
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nos autos do TC 010.123/2009-8, bem como do
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Relatório e do voto que o fundamentam, relativo
ao Requerimento nº 477, de 2009..........................
Nº 1.441/2009, de 21 do corrente, encaminhando cópia do Acórdão proferido nos autos do
processo TC 018.213/2009-3, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam. ..............
3.2.2 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão especial, amanhã, às
10 horas, destinada a comemorar o centenário de
criação do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (Dnocs), nos termos dos Requerimentos
nºs 1.636, de 2008, e 1.425, de 2009, do Senador
Inácio Arruda e outros Senhores Senadores. .......
3.2.3 – Projetos recebidos da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 849, de
2009 (nº 921/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Fundação
Cultural, Recreativa e Assistencial Sãomateuense
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Mateus do Maranhão, Estado do
Maranhão................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 850, de
2009 (nº 1.404/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Beneficente Nossa Senhora da
Conceição para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itacajá, Estado do Tocantins..........................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 851, de
2008 (nº 1.425/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Divino Pai Eterno para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Taipas do Tocantins, Estado do Tocantins..............
Projeto de Decreto Legislativo nº 852, de
2009 (nº 1.458/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Moradores do Centro de
Montezuma para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Montezuma, Estado de
Minas Gerais,.........................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 853, de 2009
(nº 1.482/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Auto Cap –
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Comunicações, Indústria e Comércio de Petróleo
e Derivados Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Alto Alegre, Estado de Roraima........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 854, de 2009
(nº 1.583/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Três
Climas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
em frequência modulada na cidade de Chorozinho,
Estado do Ceará;....................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 855, de
2009 (nº 1.584/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores da Região do Além Rio para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais.....
Projeto de Decreto Legislativo nº 856, de
2009 (nº 1.597/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária do Bairro
Nossa Senhora Aparecida para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais.........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 857, de
2009 (nº 1.610/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Araguaçu
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Araguaçu, Estado do Tocantins.........
Projeto de Decreto Legislativo nº 858, de 2009
(nº 1.629/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Prudente de Morais de Radiodifusão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Prudente de Morais, Estado de Minas Gerais.....
Projeto de Decreto Legislativo nº 859, de 2009
(nº 1.636/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Centro Social de
Monte Grave para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Milhã, Estado do Ceará...
Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de
2009 (nº 1.648/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicações Ecocap FM
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Capitão Poço, Estado do Pará..........
Projeto de Decreto Legislativo nº 861, de 2009
(nº 1.686/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Desenvolvimento Artístico e Cultural Liberdade de
Goiânia para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goiânia, Estado de Goiás........
Projeto de Decreto Legislativo nº 862, de
2009 (nº 1.689/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores de Dário Meira para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Dário Meira, Estado da Bahia.................................
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Projeto de Decreto Legislativo nº 863, de
2009 (nº 1.691/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural e Assistencial Diário do Amapá para
executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Macapá, Estado do
Amapá....................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 864, de 2009
(nº 1.728/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cata-Vento – Juventude e Cidadania para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Sobradinho, Distrito Federal...................................
3.2.4 – Comunicações da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação dos Projetos de Decreto Legislativo
849 a 864, de 2009, lidos anteriormente, e abertura
do prazo de cinco dias úteis para recebimento de
emendas, perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
serão apreciados terminativamente. . ....................
Término do prazo, na última sexta-feira, sem
interposição de recurso no sentido da apreciação,
pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 134,
de 2007. . ...............................................................
3.2.5 – Leitura de requerimento
Nº 1.432, de 2009, de autoria da Senadora
Ideli Salvatti, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 5 a 13
de dezembro de 2009. . .........................................
3.2.6 – Ofícios do Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 1.188/2009, de 21 do corrente, comunicando a aprovação das Emendas nºs 01 a 09 oferecidas
por esta Casa ao Projeto de Lei de Conversão nº
14, de 2009 (Medida Provisória nº 464, de 2009,
do Poder Executivo), seu envio à sanção. . ...........
Nº 1.106/2009, de 20 do corrente, encaminhando autógrafos do Projeto de Lei nº 2.518, de
2007 (PLS nº 343/2007), sancionado e convertido
na Lei nº 12.054, de 2009. Junte-se ao processado
do PLS nº 343/2007................................................
3.2.7 – Discursos do Expediente
SENADOR OSVALDO SOBRINHO – Constituição do Eurolat – Assembleia Parlamentar EuroLatino-Americana, a importância da diplomacia
parlamentar brasileira no processo da integração
latino-americana e a interlocução com os parceiros
europeus do Brasil. Registro da participação de S.
Exª no próximo conclave do Eurolat, representando
o Senado Federal. Relato de visitas feitas por S. Exª
a cidades matogrossenses. ...................................
SENADORA IDELI SALVATTI – Comentários
sobre a sessão de homenagem ao Dia do Professor e
encaminhamento de Voto de Aplauso a todos os professores e professoras homenageados pela Revista
Nova Escola, com o Prêmio Nacional de Professor
Nota 10. Registro de participação das atividades do
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Dia Nacional da Juventude e leitura Carta Aberta da
Juventude da Arquidiocese de Florianópolis............
SENADORA SERYS SLHESSARENKO –
Relato sobre missão parlamentar desempenhada por S. Exª na Conferência Internacional das
Mudanças Climáticas, realizada em Copenhague,
Dinamarca. . ........................................................
SENADOR OSMAR DIAS, como Líder – Referência à medida tomada pelo Governo de aumentar
de 2 para 5 por cento a mistura do biodiesel no diesel
brasileiro e considerações sobre a necessidade aumentar ainda mais este percentual de mistura, para
transformar o Brasil no maior produtor de biodiesel. .
SENADORA FÁTIMA CLEIDE – Registro da
participação de S. Exa. na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do primeiro contrato do
Programa Minha Casa, Minha Vida, em Cacoal,
Rondônia. Decisão do Partido dos Trabalhadores,
em Rondônia, de realizar prévias para escolher o
candidato ao governo do Estado, no próximo dia 6
de dezembro, quando concorrerão S. Exª e Eduardo
Valverde e Roberto Sobrinho. Participação da Semana da Educação, em Uberlândia, Minas Gerais,
ocasião em que proferiu a palestra “Diversidade
na Educação Pública”. Apreciação, amanhã, na
Companhia de Constituição, Justiça e Cidadania,
da PEC 87-B/2003, sobre a transposição dos servidores de Rondônia...............................................
SENADOR CÉSAR BORGES – Preocupação
com o crescimento do surto de meningite no Estado
da Bahia e solicitação de providências ao Ministério da Saúde. Considerações sobre a situação por
que passam os municípios brasileiros com a queda
da arrecadação e registrando que, na última sextafeira, dia 23 do corrente, vários prefeitos baianos
participaram de uma mobilização para reivindicar
medidas dos governos estadual e federal de socorro
aos municípios. . ....................................................
SENADOR FRANCISCO DORNELLES, como
Líder – Cumprimentos ao Presidente Lula pela escolha do Dr. Luís Inácio Adams de Lucena para
ocupar o cargo de Advogado-Geral da União........
SENADOR PAULO PAIM, como Líder – Manifestação de pesar por acidente, ocorrido ontem, no
Rio Grande do Sul, que levou à morte quatro pessoas de uma mesma família. Lembrança do dia 27
de outubro a ser comemorado como o Dia Nacional de Luta pelo direito das Pessoas com doenças
Falsiformes (PLS nº 588/2007 e PL nº 3.940/2008,
na Câmara dos Deputados). Realização de balanço do mandato de S. Exa. na FETAG – Federação
dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do
Sul...........................................................................
SENADOR ALVARO DIAS – Defesa do prazo
para averbação de áreas de reserva legal em propriedades rurais porque, segundo S. Exª, a exigência
de averbação de reserva legal até 11 de dezembro
vem gerando intranquilidade ao setor rural............
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3.2.8 – Leitura de requerimento
Nº 1.433, de 2009, de autoria dos Senadores
Marco Maciel e Jarbas Vasconcelos, solicitando voto
de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Estadual
Gedeão Rosa dos Santos. Usa da palavra o Senador Marco Maciel, para encaminhar...................
3.2.9 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO – Relato das dificuldades encontradas para a construção
do Aeroporto de São Gonçalo, na área metropolitana de Natal, sublinhando todas as providências já
tomadas para a resolução do atraso nas obras.......
3.2.10 – Leitura de requerimento
Nº 1.434, de 2009, de autoria do Senador
Geraldo Mesquita Júnior, solicitando voto de pesar
pelo falecimento do Professor e Sociólogo José
Mastrangelo. Usa da palavra o Senador Geraldo
Mesquita Júnior, para encaminhar..........................
3.3 – ORDEM DO DIA
3.3.1 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
3.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
3.4.1 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 221, de 2009
(nº 5.798/2009, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que institui o Programa de Cultura do Trabalhador; cria o vale-cultura;
altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
e 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e dá
outras providências.................................................
3.4.2 – Comunicação da Presidência
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias para
tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 221, de
2009, lido anteriormente, que será apreciado simultaneamente pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais, de Assuntos
Econômicos; e de Educação, Cultura e Esporte, e
abertura do prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas perante a primeira Comissão. .
3.4.3 – Discursos
SENADOR EXPEDITO JÚNIOR, como Líder
– Referência ao pedido do Deputado Alberto Fraga,
no sentido de que o Senado Federal vote matéria
que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários da
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal.......................................................
SENADOR GIM ARGELLO – Cumprimentos
ao Senador Fernando Collor pela posse de S. Exª
na Academia Alagoana de Letras...........................
SENADOR EFRAIM MORAIS – Preocupação dos brasileiros com a segurança pública, em
face dos últimos acontecimentos de confrontos com
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marginais no Rio de Janeiro, salientando que esses
casos também são verificados na Paraíba, como a
rebelião no Presídio do Roger – Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa,
e o aumento em geral da violência no Estado. .......
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES,
como Líder – Anúncio que apresentará, juntamente
com outros Srs. Senadores, requerimento solicitando
sessão especial em homenagem ao municipalismo
brasileiro, comemorado no dia 18 de novembro do
corrente ano. Comemoração, no dia 23 de outubro,
do Dia Nacional em Defesa dos Municípios, sublinhando S. Exª as dificuldades enfrentadas pelos
municípios brasileiros na atualidade.......................
SENADOR JEFFERSON PRAIA – Transcurso, em 24 de outubro, dos 340 anos da cidade de
Manaus...................................................................
SENADOR VALDIR RAUPP – Registro do
22º Encontro da Família Raupp, realizado na cidade de Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do
Sul. Retorno ao Senado Federal, para apreciação,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 87-A, de
2003, que “Dispõe sobre a carreira dos servidores
civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia”, após apreciação, na Câmara dos Deputados,
em dois turnos........................................................
3.4.4 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 1.432, de 2009, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado. .............
3.4.5 – Discursos (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Destaque para a importância da reunião na Comissão de
Relações Exteriores hoje, quando foram ouvidos o
Embaixador do Brasil na Aladi – Associação LatinoAmericana de Desenvolvimento e Integração, Regis
Arslanian, e o Prefeito da Cidade de Caracas, Sr.
Antonio Ledezma, sobre o ingresso da Venezuela
no MERCOSUL. Registro da apreciação, amanhã,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
do parecer do Senador Renato Casagrande sobre
os Projetos de Lei do Senado nºs 3 e 153, ambos
de 2007, (tramitando em conjunto) que dispõem
sobre as sociedades cooperativas..........................
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO, como Líder –
Preocupação com o estado do Hospital Universitário
Getúlio Vargas, pertencente à Universidade Federal do
Amazonas, unidade de referência que, no momento,
está sucateado e sem dinheiro até para a compra de
medicamentos. Homenagem à cidade de Manaus,
pelo transcurso dos seus 340 anos de fundação......
SENADOR ROMEU TUMA – Cumprimentos
aos parlamentares do Amazonas, pelo transcurso
dos 340 anos da cidade de Manaus. Comemoração,
no último domingo, em Guaratinguetá, São Paulo, do
segundo aniversário de santificação de Frei Galvão.
Registro da morte do coordenador social do Grupo
AffroReggae, Evandro João da Silva......................
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SENADOR MÃO SANTA – Relato sobre a
participação de S. Exª no lançamento da 10ª edição do livro, História Constitucional do Brasil, de
autoria do ex-Embaixador do Brasil, em Portugal,
professor Dr. Paes de Andrade e o jurista, professor
Paulo Benevides, no dia 22 de outubro..................
3.4.6 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 222, de 2009 (nº
5.664/2009, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre os militares
da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal; altera as Leis
nºs 6.450, de 14 de outubro de 1977, 7.289, de
18 de dezembro de 1984, 7.479, de 2 de junho de
1986, 8.255, de 20 de novembro de 1991 e 10.486,
de 4 de julho de 2002; revoga as Leis nºs 6.302, de
15 de dezembro de 1975, 6.645, de 14 de maio de
1979, 7.491, de 13 de junho de 1986, 7.687, de 13
de dezembro de 1988, 7.851, de 23 de outubro de
1989, 8.204, de 8 de julho de 1991, 8.258, de 6 de
dezembro de 1991, 9.054, de 29 de maio de 1995
e 9.237, de 22 de dezembro de 1995; revoga dispositivos das Leis nºs 7.457, de 9 de abril de 1986,
9.713, de 25 de novembro de 1998, e 11.134, de 15
de julho de 2005; e dá outras providências. ............
3.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO –
Manifestação sobre emenda de autoria de S. Exa.
a projeto que altera lei que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano de
Custeio e dá outras providências, para instituir rateio dos recursos oriundos do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres e destinados ao custeio
de assistência médico-hospitalar dos vitimados.
Voto de aplauso à atleta Sarah Menezes, do Piauí,
Bicampeã Mundial de Judô.....................................
SENADOR JOÃO PEDRO – Registro da presença em plenário, do prefeito de Itacoatiara, Antonio Peixoto, afastado do cargo pela Justiça Eleitoral.
Comentários sobre a audiência pública realizada
hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para tratar do ingresso da Venezuela
no MERCOSUL, o que S. Exª defende. . ...............
SENADOR FLÁVIO ARNS – Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo Senador Paulo
Paim para um conjunto de problemas sociais........
SENADOR DELCÍDIO AMARAL – Solidariedade com o povo do Amazonas. Apoio à luta do
Senador Paulo Paim em favor dos aposentados.
Elogios à política de segurança pública a ser implantada pelo Ministério da Justiça na região de
fronteira do Brasil com o Paraguai..........................
3.4.8 – Leitura de requerimentos
Nº 1.435, de 2009, de autoria da Senadora
Ideli Salvatti, solicitando voto de aplauso à Pas-
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toral da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis...................................................................
Nº 1.436, de 2009, de autoria da Senadora
Ideli Salvatti, solicitando voto de aplauso a todos os
agraciados e, em especial, para a Professora Andréia Betina Legatzke Klitzke, pelo Prêmio Nacional
de Professor Nota 10, patrocinado pela Fundação
Victor Civita. ..........................................................
Nº 1.437, de 2009, de autoria do Senador
Mão Santa, solicitando voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco de Paulo Evangelista
de Carvalho. ..........................................................
Nº 1.438, de 2009, de autoria do Senador
Antonio Carlos Valadares e outros senhores Senadores, solicitando a realização de Sessão Especial
em homenagem ao Municipalismo Brasileiro, no dia
18 de novembro de 2009, às 10 horas. .................
Nº 1.439, de 2009, de autoria do Senador
João Vicente Claudino, solicitando voto de aplauso
à judoca piauiense Sarah Menezes. . ....................
3.4.9 – Pareceres
Nº 1.834, de 2009, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 816, de 2009 (nº 1.621/2009,
na origem), de autoria da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, que aprova o texto da Convenção Multilateral
Ibero-americana de Segurança Social, celebrada em
Santiago, em 10 de novembro de 2007, por ocasião
da XVII Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estados e de Governos..............................................
Nº 1.835, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 44, de 2009 (nº 1.801/2007, na Casa
de origem), que dá nova redação aos arts 40, 57 e
110 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
que dispões sobre os registros públicos e dá outras providências. (autoriza o Oficial de Registro a
realizar, de ofício, a retificação de erros evidentes
de qualquer natureza, incluindo o assentamento de
Registro Civil).........................................................
Nºs 1.836 e 1.837, de 2009, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação,
Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2005, de autoria da Senadora Serys
Slhessarenko, que determina o emprego obrigatório
da flexão de gênero para nomear profissão ou grau
em diplomas...........................................................
Nº 1.838, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 220, de 2006, de autoria da Senadora Maria
do Carmo Alves, que altera o art. 508 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil,
para reduzir o prazo para interposição de recursos...
Nº 1.839, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 545, de 2007, de autoria do Senador Papaléo Paes, que altera os arts. 2º, 4º, 11,
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32, 35, 37 e 64 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro
de 1994, para adequar sua redação à terminologia
empregada na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil.................................................
Nº 1.840, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 171, de 2008, de autoria do Senador
Cristovam Buarque, que institui o Dia Nacional das
Mudanças Climáticas..............................................
Nº 1.841, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 363, de 2008, de autoria do Senador Expedito Júnior, que altera a Lei nº 8.429, de
2 de junho de 1992, para prever a possibilidade de
decretação da indisponibilidade de bens quando o
investigado ou acusado estiver foragido.................
Nº 1.842, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 394, de 2008, de autoria do Senador
Gilberto Goellner, que institui o Dia Nacional do
Criador de Cavalos.................................................
Nº 1.843, de 2009, da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 245, de 2009, de autoria da Senadora Rosalba
Ciarlini, que institui o Dia Nacional do Demolay.......
Nºs 1.844 a 1.847, de 2009, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania, Assuntos Econômicos, Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e de Serviços de Infra-Estrutura,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 317, de 2005,
de autoria do Senador Romero Jucá, que dispõe
sobre a tarifa telefônica nas ligações interurbanas
a provedores de Internet.........................................
Nº 1.848, de 2009, da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 469, de 2007, de autoria do Senador Alvaro Dias,
que acrescenta artigo à Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, para determinar a divulgação, pela
Agência Nacional de Petróleo (ANP), de relatórios
periódicos dos postos de combustíveis autuados,
interditados e fiscalizados, bem como daqueles sem
fiscalização há mais de um ano..............................
Nº 1.849, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 53, de 2004, tendo como
primeiro signatário o Senador Marcelo Crivella, que
acrescenta o art. 95 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para vedar, pelo prazo de 10
anos, quaisquer limitações à execução das dotações
destinadas ao reaparelhamento, modernização e
à pesquisas e desenvolvimento tecnológico das
Forças Armadas,e dá outras providências. (tramitando em conjunto com a Proposta de Emenda
à Constituição nº 85, de 2003).............................
Nº 1.850, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 53, de 2006 (nº 2.704/2003, na Casa
de origem), que acrescenta dispositivo ao art. 485
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da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil. (permite que ação revisória
prospere mesmo que seja procedente em relação
a apenas um dos fundamentos da decisão)...........
Nº 1.851, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 109, de 2007 (nº 672/2007, na Casa
de origem), que altera o art. 982 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil. (prevê represamento a desistência de procedimento judicial de inventario e partilha, facultando
a utilização da extrajudicial)...................................
Nº 1.852, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 174, de 2008 (nº 1.845/2007, na Casa
de origem), que revoga o art. 191 e o § 3º do art.
738, e altera o art. 298 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, para
extinguir o benéfico da contagem de prazo em dobro aos litisconsortes representados por diferentes
procuradores...........................................................
Nº 1.853, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Aviso nº 53, de 2008 (nº 1.237/2008, na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 1.900/2008, proferido nos
autos do processo nº TC 027.077/2006-4, que trata
de representação acerca de irregularidades identificas em atos emanados pelo Ministério das Comunicações, no âmbito da Concorrência nº 13/1998,
que teve por objeto a outorga de permissões para
exploração de serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada para diversas localidades no
Estado de Minas Gerais.........................................
Nº 1.854, de 2009, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 158,
de 2009 (nº 279/2007, na Casa de origem), que
fixa limites para o valor das anuidades devidas ao
Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de
Educação Física.....................................................
Nº 1.855, de 2009, da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, sobre o Ofício
nº 57, de 2009 (s/nº/2009, na origem), do Pastor
Marcos Aurélio de Souza, em favor do Sr. Oscar
Fernando Ruiz Torres, que estaria injustamente
encarcerado na Espanha........................................
Nº 1.856, de 2009, da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 135, de 2009 (nº 3.514/2008, na Casa
de origem, de iniciativa da Comissão de Agricultura, Pecuária, abastecimento e Desenvolvimento
Rural, daquela Casa), que dispõe sobre o conceito
e a aplicação de rastreamento na cadeia produtiva
das carnes de bovinos e de búfalos.......................
Nº 1.857, de 2009, da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle, sobre o Ofício “S” nº 23, de 2009 (nº
37.101/2008, na origem), do Ministro de Estado
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do Controle e da Transparência, que encaminha,
em CD, os Relatórios de Fiscalização contendo os
resultados das ações levadas a cabo pela Controladoria-Geral da União nos Municípios sorteados
na 26ª etapa do Programa de Fiscalização a partir
de Sorteios Públicos...............................................
2.4.10 – Comunicações
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara
nº 44, de 2009. (Ofício nº 347/2009, de 21 do corrente)......................................................................
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
220, de 2006. (Ofício nº 343/2009, de 14 do corrente)......................................................................
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a adoção definitivamente do Substitutivo do Projeto de Lei do
Senado nº 545, de 2007. (Ofício nº 349/2009, de
21 do corrente)......................................................
Do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
363, de 2008. (Ofício nº 348/2009, de 21 do corrente)......................................................................
Do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2005. (Ofício
nº 239/2009, de 13 do corrente)...........................
Do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2008. (Ofício
nº 237/2009, de 13 do corrente)...........................
Do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2008. (Ofício
nº 232/2009, de 13 do corrente)...........................
Do Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2009. (Ofício
nº 233/2009, de 13 do corrente)...........................
1.4.11 – Comunicações da Presidência
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 44, de 2009, e os Projetos de Lei
do Senado nºs 12, de 2005; 220, de 2006; 545, de
2007; 171, 363 e 394, de 2008; e 245, de 2009,
cujos pareceres foram lido anteriormente, sejam
apreciadas 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 317, 2005; e 469, de 2007, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário. .............................................
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Abertura de prazo de dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição do Senado, aos Projetos de Lei da Câmara nºs
53, de 2006; 109, de 2007; e 174, de 2008, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, para que as
matérias continuem suas tramitações. ..................
Arquivamento do Aviso nº 53, de 2008, cujo
parecer foi lido anteriormente. ...............................
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 158, de 2009, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário..........
Arquivamento do Ofício nº S/57, de 2009, cujo
parecer foi lido anteriormente. ...............................
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 135, de 2009, cujo parecer foi lido
anteriormente, seja apreciado pelo Plenário..........
Em relação ao Ofício nº S/23, de 2008, a
Presidência tomará as providência necessárias a
fim de atender às recomendações contidas em sua
conclusão. . ............................................................
3.4.12 – Aviso do Presidente do Tribunal
de Contas da União
Nº 1.452/2009, de 21 do corrente, que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão
nº 2468, de 2009-TCU-Plenário, bem como do
Relatório e do Voto que o fundamentam, relativos
ao levantamento de auditoria realizada sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE Federal e
dos estados pertencentes à Amazônia Legal. . .....
3.4.13 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR GERSON CAMATA – Considerações sobre o sacrifício por que passam os municípios brasileiros em razão da queda das receitas e
o conseqüente desequilíbrio no financiamento das
políticas públicas. Instituição do Dia 23 de outubro
como o Dia Nacional em Defesa dos Municípios...
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da matéria intitulada “Desembargador cobra CNJ no caso do
‘Estado’”, publicada no jornal O Estado de S.Paulo,
edição de 05 de 05 de setembro último. . ..............
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro da
matéria intitulada “IBP critica Petrobrás como única operadora”, publicada no jornal O Estado de S.
Paulo, edição de 1º de setembro último. . .............
3.4.14 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, dia 28, às 14 horas, com Ordem do Dia
anteriormente designada........................................
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3.5 – ENCERRAMENTO
4 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 23 E 27-10-2009
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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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10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência –CCAI (Lei nº 9.883, de 1999)
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 704, DE 2009(*)
Aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do
Brasil e a República do Panamá, celebrado
em Brasília, em 25 de maio de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil
e a República do Panamá, celebrado em Brasília, em
25 de maio de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do inciso I
do caput do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto de Acordo acima citado está publicado no DSF de 285-2009.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 705, DE 2009(*)
Aprova o texto da Adoção de Emendas
à Convenção Internacional sobre Busca e
Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas
por meio da Resolução MSC. 155(78) do
Comitê de Segurança Marítima da Organização Marítima Internacional.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto da Adoção de Emendas à Convenção Internacional sobre Busca e Salvamento Marítimos, de 1979, adotadas por meio da Resolução MSC. 155(78) do Comitê de Segurança Marítima
da Organização Marítima Internacional.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão das referidas Emendas, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto de Adoção acima citado está publicado no DSF de 246-2009.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 706, DE 2009(*)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Nicarágua sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado em Manágua, em 8 de
agosto de 2007.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Nicarágua sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo
e Técnico, celebrado em Manágua, em 8 de agosto
de 2007.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
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resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 246-2009.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 707, DE 2009(*)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da América para Programas Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em Brasília,
em 27 de maio de 2008.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Programas
Educacionais e de Intercâmbio Cultural, celebrado em
Brasília, em 27 de maio de 2008.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer emendas ou ajustes complementares que, nos
termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2º O artigo X do referido Acordo será promulgado com a seguinte redação:
“Artigo X.
Ambas as Partes pretendem isentar a
cobrança de taxas para concessão de vistos,
inclusive toda e qualquer taxa de processamento, para cidadãos e nacionais dos Estados
Unidos da América e do Brasil e seus dependentes, envolvidos em programas realizados
sob os auspícios da Comissão, como descrito
no Artigo II deste Acordo. As Partes pretendem
iniciar a observância dessa isenção trinta dias
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após o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América para Programas de
Intercâmbio Educacional e Cultural entrar em
vigor. Caso alguma das Partes rescinda essa
isenção, ela notificará a outra Parte com trinta
ou mais dias de antecedência.”
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 266-2009.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 708, DE 2009(*)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil
e a República Islâmica do Paquistão sobre
Cooperação no Combate à Produção, Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, assinado em Brasília,
em 29 de novembro de 2004.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação entre a República Federativa do Brasil e a
República Islâmica do Paquistão sobre Cooperação
no Combate à Produção, Consumo e Tráfico Ilícito
de Drogas e Substâncias Psicotrópicas, assinado em
Brasília, em 29 de novembro de 2004.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 198-2009.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 709, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 711, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Corumbá – ACODAC para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Corumbá, Estado
de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 381, de 10 de agosto de 2005, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Corumbá – ACODAC para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Rádio Comunitária Cristo
Rei – ARCREI para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Várzea
Grande, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 723, de 23 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação de Rádio Comunitária Cristo Rei – ARCREI para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Várzea Grande, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 710, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 712, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão
à Paraíba Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Santa Teresinha,
Estado da Paraíba.

Aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Dom José Heleno para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Governador Valadares, Estado
de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 492, de 13 de setembro de 2006, que outorga permissão à Paraíba Comunicação Ltda. para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Santa Teresinha, Estado da
Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 13 de junho de 2008, que outorga
concessão à Fundação Dom José Heleno para explorar, por 15 (quinze) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 713, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 715, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Ambiente de Ladainha para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ladainha, Estado de
Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Centro do Guilherme para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Centro do Guilherme, Estado
do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 782, de 25 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação Cultural, Esportiva e Protetora do Meio Ambiente de Ladainha para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ladainha,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 342, de 28 de junho de 2007, que outorga
autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Centro do Guilherme para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Centro do
Guilherme, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 714, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 716, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária do Rio Munim
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Axixá, Estado do
Maranhão.

Aprova o ato que outorga autorização
à ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO POVOADO
PACAS para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pinheiro,
Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 40, de 17 de janeiro de 2007, que outorga
autorização à Associação Comunitária do Rio Munim
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Axixá, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 149, de 16 de abril de 2004, que outorga
autorização à Associação Cultural do Povoado Pacas
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 717, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 719, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária do Município de
Uruçuca – ACMUR para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Uruçuca, Estado da Bahia.

Aprova o ato que outorga permissão à
RGR – Rede Goiana de Rádio Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade
de Nova Veneza, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 726, de 23 de outubro de 2006, que outorga autorização à Associação Comunitária do Município de Uruçuca – ACMUR para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Uruçuca, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 239, de 24 de abril de 2006, que outorga
permissão à RGR – Rede Goiana de Rádio Comunicação Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Nova Veneza,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 718, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Rádio Coroa Vermelha para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz
de Cabrália, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 730, de 23 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação Comunitária Rádio Coroa
Vermelha para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Cruz de Cabrália, Estado
da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 720, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio FM Mania Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Goianira, Estado
de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 251, de 24 de abril de 2006, que outorga
permissão à Rádio FM Mania Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Goianira, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 721, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Boa Vista do
Tupim para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Boa Vista do
Tupim, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 815, de 25 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Boa Vista do
Tupim para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Boa Vista do Tupim, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 722, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Portal do Oeste FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Ibotirama, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 247, de 24 de abril de 2006, que outorga
permissão à Rádio Portal do Oeste FM Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Ibotirama, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 723, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão à
Sistema Plug de Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bom Jesus, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 510, de 13 de setembro de 2006, que outorga permissão à Sistema Plug de Comunicações
Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Bom Jesus, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 724, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Prado Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Antônio Prado, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 545, de 13 de setembro de 2006, que outorga
permissão à Rádio Prado Ltda. para explorar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Antônio Prado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 725, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 727, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Oeste Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Iporã do Oeste, Estado
de Santa Catarina.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Difusão Sul
de Nonoai para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nonoai,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 605, de 21 de setembro de 2006, que
outorga permissão à Rádio Oeste Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Iporã do Oeste, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 271, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária de Difusão Sul de
Nonoai para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nonoai, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 726, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à ACAVI – Associação Cultural Comunitária
Amigos de Videira para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Videira, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 228, de 28 de maio de 2007, que outorga
autorização à ACAVI – Associação Cultural Comunitária Amigos de Videira para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Videira, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 728, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Alto do Vale Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Lajeado, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 21, de 3 de janeiro de 2007, que outorga permissão à Rádio Alto do Vale Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 729, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Rádio Comunitária de Promoção Social de Canudos para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Canudos, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 857, de 27 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação de Rádio Comunitária de
Promoção Social de Canudos para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Canudos, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 730, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Nova Dimensão
de Radiodifusão para o Desenvolvimento
Cultural e Artístico para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Barra do Choça, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 149, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária Nova Dimensão
de Radiodifusão para o Desenvolvimento Cultural e
Artístico para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Barra do Choça, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 731, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação do Movimento de Radiodifusão
Renascer de Campo Novo – RS para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campo Novo, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 740, de 18 de dezembro de 2007, que outorga
autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão Renascer de Campo Novo – RS para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Campo Novo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 732, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de São Domingos do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 248, de 24 de abril de 2006, que outorga
permissão à Sociedade Rádio Santa Felicidade Ltda.
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Domingos do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 733, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Rádio Vinhedos
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bento Gonçalves,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 771, de 24 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação Comunitária Rádio Vinhedos
para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 734, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Muçum para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Muçum,
Estado do Rio Grande do Sul.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 735, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária da Rádio Studio
de Curiúva para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Curiúva,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 139, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária da Rádio Studio de
Curiúva para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Curiúva, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 736, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
Artística e Cultural de Santa Carmem MT
– ARCASCA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Carmem, Estado de Mato Grosso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 79, de 7 de março de 2008, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de
Muçum para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Muçum, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 745, de 18 de dezembro de 2007, que
outorga autorização à Associação de Radiodifusão
Comunitária Artística e Cultural de Santa Carmem
MT – ARCASCA para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santa Carmem, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 737, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural Comunitária Rádio
Terra FM de Ribeirão Cascalheiras para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ribeirão Cascalheiras, Estado
de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 146, de 12 de abril de 2007, que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária Rádio
Terra FM de Ribeirão Cascalheiras para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Cascalheiras, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 738, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Moreira Sales para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Moreira Sales,
Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 718, de 15 de dezembro de 2003, alterada pela
Portaria nº 224, de 29 de abril de 2004, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Moreira Sales para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Moreira Sales, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 739, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social de
Cornélio Procópio para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 329, de 7 de julho de 2006, que outorga autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural, Artístico e Social de Cornélio Procópio para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 740, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à San Marino Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Capitão
Leônidas Marques, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 325, de 19 de junho de 2007, que outorga permissão à San Marino Radiodifusão Ltda. para
explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Capitão Leônidas Marques,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 741, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Defesa dos
Cidadãos Castanheirenses – ACODEC para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Castanheiras, Estado de
Rondônia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 593, de 16 de outubro de 2007, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Defesa dos
Cidadãos Castanheirenses – ACODEC para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Castanheiras, Estado de Rondônia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 742, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de São Jorge
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Jorge, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 663, de 19 de outubro de 2006, que outorga
autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de São Jorge para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Jorge,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 743, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
Amigos de São Nicolau para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Nicolau, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 128, de 20 de março de 2008, que outorga
autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária Amigos de São Nicolau para executar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Nicolau, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 744, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Cultural Comunitária Renascer
Rádio FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa da
Prata, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 405, de 24 de julho de 2007, que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária Renascer Rádio FM para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa da Prata, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 745, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 747, DE 2009

Aprova o ato que outorga permissão
à Amazônia Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Almeirim, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 216, de 28 de maio de 2007, que outorga
permissão à Amazônia Comunicações Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Almeirim, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 746, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Armação dos Búzios Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Armação de Búzios, Estado do Rio de
Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 175, de 3 de abril de 2006, que outorga
permissão à Armação dos Búzios Radiodifusão Ltda.
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Armação de Búzios, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária Monsenhor David para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Coluna, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 487, de 24 de agosto de 2007, que outorga autorização à Associação Comunitária Monsenhor
David para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Coluna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 748, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Rádio Comunitária Nova Catuji
– FM para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Catuji, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 454, de 17 de agosto de 2007, que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Nova Catuji
– FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Catuji, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos

54450

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 749, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Ipê Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Arcos, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 409, de 24 de julho de 2007, que outorga permissão à Rádio Ipê Ltda. para explorar, por 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Arcos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 750, DE 2009
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 751, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação da Emissora Segredo FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Grande, Estado
de Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 261, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização à Associação da Emissora Segredo FM para
executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 752, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Cultural e Educativa de Araxá – ACECA para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais.

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Desenvolvimento e Integração Comunitária Nova Casa Verde para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Andradina, Estado
de Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 581, de 15 de setembro de 2006, que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural
e Educativa de Araxá – ACECA para executar, por 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Araxá, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 403, de 24 de julho de 2007, que outorga
autorização à Associação de Desenvolvimento e Integração Comunitária Nova Casa Verde para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 753, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 755, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização
à Prefeitura da Cidade do Recife para executar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 423, de 4 de julho de 2008, que outorga autorização à Prefeitura da Cidade do Recife para executar,
por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 754, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Comunicação Comunitária
Iaras FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iaras, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 257, de 29 de maio de 2007, que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária
Iaras FM para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Iaras, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Garrafão do Norte – ARCGN para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Garrafão do Norte, Estado
do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 250, de 12 de maio de 2008, que outorga
autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Garrafão do Norte – ARCGN para executar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Garrafão do
Norte, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 756, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 167, de 4 de junho de 2003, que outorga
permissão à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio
de Janeiro.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
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termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 757, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina
(S.C.D.V.) para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 155, de 12 de abril de 2007, que outorga autorização à Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina
(S.C.D.V.) para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Vicente, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 758, DE 2009
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio SP-UM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 759, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade de Radiodifusão Antonelli e
Alves Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Itápolis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 217, de 28 de maio de 2007, que outorga
permissão à Sociedade de Radiodifusão Antonelli e
Alves Ltda. para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Itápolis, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 760, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Alcantil – ARCAL para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Alcantil, Estado da Paraíba.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 213, de 18 de abril de 2006, que renova por
10 (dez) anos, a partir de 11 de março de 2001, a permissão outorgada à Rádio SP-UM Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Diadema, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 269, de 20 de maio de 2008, que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de
Alcantil – ARCAL para executar, por 10 (dez) anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alcantil, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
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Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº 761, DE 2009

DECRETO LEGISLATIVO Nº 763, DE 2009

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural para o Progresso e
Bem Estar da Comunidade de Tabatinga
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maranguape, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 647, de 21 de novembro de 2007, que outorga
autorização à Associação Cultural para o Progresso e
Bem Estar da Comunidade de Tabatinga para executar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maranguape, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 762, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Três Climas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Icapuí, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 772, de 20 de dezembro de 2007, que outorga
permissão à Rádio Três Climas Ltda. para explorar, por
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Icapuí, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento

Aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural de Difusão Comunitária de Rio Tinto para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio
Tinto, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 12, de 3 de janeiro de 2007, que outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária de
Rio Tinto para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Rio Tinto, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 764, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Fundação Cultural Professora Anália Rodrigues para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaporanga,
Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 834, de 20 de dezembro de 2007, que outorga
autorização à Fundação Cultural Professora Anália Rodrigues para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itaporanga, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 765, DE 2009
Aprova o ato que outorga permissão
à AMG Publicidade e Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Sapezal, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 336, de 11 de junho de 2008, que outorga
permissão à AMG Publicidade e Comunicação Ltda.
para explorar, por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Sapezal, Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 766, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização à Associação Beneficente e Assistencial do Combinado para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Combinado, Estado do Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 421, de 4 de setembro de 2006, que outorga
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autorização à Associação Beneficente e Assistencial do
Combinado para executar, por 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Combinado, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, José Sarney, Presidente do Senado Federal, nos
termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento
Comum e do inciso XXVIII do art. 48 do Regimento
Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 767, DE 2009
Aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária
de Espírito Santo para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São
Bento do Una, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 101, de 16 de março de 2005, que outorga
autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Espírito Santo para executar, por 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Bento do Una, Estado
de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de outubro de 2009. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 188ª Sessão Especial, em 27 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jefferson Praia e Arthur Virgílio

(Inicia-se a sessão às 11 horas e 2 minutos e encerra-se às 14 horas e 5 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a homenagear o ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mestrinho, falecido no dia 19 de julho do corrente ano, nos
termos dos Requerimentos nºs 952 e 1.016, de 2009,
do Senador Arthur Virgílio e outros Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Convido, para compor a Mesa, o Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, Exmº Sr. Mauro Campbell
Marques; Exmº Sr. João Thomé Mestrinho, filho do exSenador Gilberto Mestrinho; Sr. Luiz Carlos Mestrinho,
filho, também, do ex-Senador Gilberto Mestrinho, e o
representante do Governo do Rio Grande do Sul, Sr.
Mário Nogueira.
Quero agradecer a presença de todos.
Minhas senhoras e meus senhores, o Senado Federal homenageia hoje, em sessão especial, a memória
de um dos homens públicos brasileiros mais marcantes
de todos os tempos: o ex-Governador do Amazonas e
ex-Senador da República Gilberto Mestrinho, falecido
em Manaus no último dia 19 de julho.
Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo nasceu
em Manaus no dia 23 de fevereiro de 1928. Após passar parte da infância na cidade de Lábrea, retornou à
capital do Amazonas na década de 1940. Já em 1955,
debutaria na política conduzido pelo então Governador Plínio Coelho, de que se tornaria posteriormente
adversário.
Elegeu-se Prefeito de Manaus, cargo que ocupou
de 1956 a 1958. Em 1959, elegeu-se, pela primeira
vez, Governador do Amazonas, cargo que exerceria
por mais duas vezes.
Após deixar o Palácio Rio Negro, veio a ditadura
militar, que o cassou e o proibiu de retornar ao Amazonas por longos vinte anos.
Foi extenso o exílio, mas o entusiasmo do povo
amazonense por seu líder não arrefeceu. Após a anistia,
retornou ao Estado numa das maiores festas populares

já vistas na capital do Amazonas. Tamanha popularidade reconduziu Mestrinho ao governo nas eleições de
1982, tendo sido novamente eleito em 1991.
Em 1998, o reconhecimento do povo amazonense por tudo o que Gilberto Mestrinho fez pelo povo do
seu Estado o trouxe ao Senado Federal, onde permaneceu entre 1999 e 2007. Reconhecido como político
hábil, discreto e objetivo, foi guindado por três vezes
consecutivas à Presidência da Comissão Mista de Orçamento, sem dúvida uma das mais importantes do
Congresso Nacional.
Nos últimos dias de sua vida, já debilitado pelo
câncer contra o qual lutou bravamente até o fim, nunca perdeu a serenidade. Muito pelo contrário! Como
bem disse o Senador Arthur Virgílio, pediu que o povo
cantasse em sua despedida a música Boto Navegador, composta em sua homenagem, e que eternizou
o apelido pelo qual gostava de ser chamado pelos
amazonenses.
No Senado Federal, Gilberto Mestrinho deixa um
vazio indescritível; vazio do político experiente e dedicado, ardoroso defensor do Amazonas e do Brasil.
Em seu Estado natal, resta um vácuo impossível
de preencher, vácuo produzido por uma trajetória de
sucesso, pela caminhada de um Governador de extremada competência e dedicação, sempre disposto
a desenvolver o seu Estado e a ajudar especialmente
à população mais pobre.
Falecido em 19 de julho de 2009, aos 81 anos,
Gilberto Mestrinho deixou viúva a Senhora Maria Emília
Mestrinho, além de nove filhos e mais de vinte netos,
a quem saudamos neste momento.
Deixou também órfãos todos os cidadãos amazonenses, testemunhas vivas do amor de Gilberto
Mestrinho pelo Amazonas e de tudo o que ele fez
pelo seu povo.
O Senado da República, aqui representado por
Senadores e funcionários, curva-se neste momento à
memória de um dos políticos mais importantes e carismáticos que este País já viu e que, por oito anos,
deu-nos a honra de sua convivência.
Concedo a palavra ao Senador Arthur Virgílio,
primeiro subscritor do requerimento.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente; Srªs e Srs. Senadores; Exmº Sr. Senador
Jefferson Praia, que preside esta sessão solene de
homenagem ao Governador Gilberto Mestrinho de
Medeiros Raposo; Exmº Sr. Ministro junto ao Superior
Tribunal de Justiça, Dr. Mauro Campbell Marques, que
foi Secretário de Justiça do Governador Mestrinho aos
26 anos de idade; Exmº Sr. Deputado e Senador João
Thomé Mestrinho, filho do ex-Governador Gilberto
Mestrinho; Exmº Sr. Advogado Luiz Carlos Mestrinho,
igualmente filho do ex-Governador; Srª Maria Raposo e
Srª Leila Raposo, filhas do inesquecível Gilberto Mestrinho; familiares e amigos do saudoso companheiro,
senhoras e senhores, registro a presença neste plenário
de duas figuras muito ligadas ao Governador Mestrinho que são da região: uma, do Deputado Pauderney
Avelino; o Senador Flexa Ribeiro e, obviamente, figuras que o admiravam e que com ele trabalharam na
Comissão de Orçamento, como, por exemplo, o ilustre e competente Deputado Ricardo Barros. Registro
aqui também a presença do ex-Presidente da Casa,
Garibaldi Alves, e a do Líder do PMDB na Casa, neste
momento, o Senador Calheiros.
Vejo uma beleza muito singela nesta homenagem
a Mestrinho. Eu me lembrava de seu retorno ao Amazonas, que foi triunfal, depois de 19 anos proibido de
pisar a sua própria terra e me lembro de sua campanha, da qual participei, como seu aliado – campanha
de 1982 –, para chegar ao Governo do Amazonas;
aí pela segunda vez. Havia sido Governador antes e,
depois, elegera-se Deputado Federal por Roraima,
porque a legislação eleitoral brasileira permitia que
alguém ficasse no Governo e disputasse a eleição por
outro Estado. Elegeu-se com votação consagradora,
com 86% dos votos válidos do Estado de Roraima,
uma votação absolutamente majoritária. Foi Deputado,
mas poderia ter sido Senador; teria obtido a mesma
votação e a mesma consagração.
Mas me lembro da sua segunda eleição, do seu
segundo momento de destino para administrar o Amazonas – saúdo aqui a presença também do SecretárioGeral do PMDB do Amazonas, Dr. Miguel Capobiango,
que é uma figura de dedicação ímpar a Mestrinho.
Eu me lembro da festa, bonita, popular, com o
povo descendo as escadarias do Instituto de Educação do Amazonas, a Eduardo Ribeiro inteira – quem
é do Amazonas sabe como esses símbolos são fortes
–, e, ao fazer seu discurso, lança o paletó, que foi disputado pelo povo e deve ter virado picadinho, literalmente. Lembro-me, depois, da obstinação, que fazia
de Gilberto uma figura de coragem a toda prova, com
suas características. Não a coragem do arroubo, não
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a coragem da explosão, mas a coragem da determinação, da resistência. E eu me espantei e tomei uma
lição naquele dia, Senador Garibaldi; tomei uma lição
porque ele cumprimentou um a um, com sua mão direita, todos os amazonenses que quiseram falar com ele
no dia da sua posse, em 1° de janeiro de 1983. Todos.
Fiquei por ali observando. Pensei: até quando aguenta
apertar tanta mão este homem? Ele ficou, obstinado,
ficou até o raiar do último abraço dedicado a ele.
E poderia recordar outras passagens que provariam esse fator da coragem pessoal e da coragem
cívica de Gilberto Mestrinho. Talvez pouca gente conheça a fundo certos detalhes, que são importantes
para a história do País.
O Amazonas, hoje, detém, fora do Leste... E,
absurdamente, o Leste continua com contingentes
militares superiores ao do Comando Militar da Amazônia. Na época, tínhamos apenas não o poderoso
Comando Militar de hoje, o CMA, mas o 22º Batalhão
de Caçadores. Algo singelo, simples. E Mestrinho, em
1961, quando os ministros militares vetaram a posse
do Presidente João Goulart, ele, amigo e companheiro
de Goulart, não podia se conformar com aquilo de jeito
algum, até porque ele presidia e liderava o segundo ou
o primeiro maior PTB, maior Partido Trabalhista – quero
dizer isso ao ilustre representante da Governadora do
Rio Grande do Sul. Não sei se o maior PTB era o do
Rio Grande do Sul – Vargas, depois Brizola, junto com
Jango, Fernando Ferrari – ou se era o do Amazonas,
que elegia o grosso dos deputados, que elegia os senadores, elegia os governadores. Havia uma hegemonia
muito grande do Partido Trabalhista Brasileiro, que era
a origem, a casa de Gilberto Mestrinho.
Mas, muito bem, aliançado a dois fatores, à sua
própria coragem, que era interminável – refiro-me a
Leonel Brizola –, e aliançado ao General Machado
Lopes, que comandava o 3º Exército Brasileiro, Brizola proclama sua resistência ao golpe que se intentava
em 1961.
Devo até colocar, em respeito ao ex-Governador
e ex-Deputado Leonel Brizola, que ele não se aliançou, primeiro, a Machado Lopes para anunciar seu
gesto depois. Ele primeiro assumiu o gesto e, depois,
recebeu adesão do 3º Exército, senão pareceria fácil
aderir junto com o Exército. Não foi isso o que Brizola fez. Ele, primeiro, disse que não aceitava o impedimento de João Goulart; e, segundo, Senador Tião
Viana, Brizola, então, proclama à Nação que a posse
teria que haver, para que se cumprisse a Constituição
e para que o Presidente João Goulart, que de comunista não tinha nada, grande fazendeiro que era, mas
aberto às causas sociais – naquela época era muito
grave alguém ser comunista, enfim.

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Amparado em Brizola, João Goulart começa o
retorno da China, onde ele estava, e o grande pecado
dele, além de ser uma figura com ligações sindicais
muito fortes, a grande prova para os candidatos a ditadores da época é que ele estava na China. Então,
estar na China de Mao Tsé-tung era algo tão grave
quanto, por exemplo, visitar a União Soviética. E tenho
aqui minha querida Vera Brant, querida de tantos de
nós, que foi chamada por um Inquérito Policial Militar
(IPM), na Comissão Geral de Investigações, e, depois
de perguntarem muita tolice a ela... Fico tão feliz de
ver os militares, hoje, preocupados com as coisas que
interessam ao País, defensores da democracia, defensores da ordem, absolutamente irmanados conosco
nos melhores sonhos de Brasil, mas, àquela altura,
que era momento de obscurantismo, chamam Vera
Brant, que é uma mulher corajosa, mulher de poucas
travas na língua, e perguntaram a ela uma porção de
coisas; e, no final: “A senhora é comunista?” Ela disse:
“Não.” Aí, o beleguim da ditadura, procurando armar
sua face... Essa era uma proeza que exigia o máximo
de inteligência; forçar a inteligência ali não era brincadeira, não era fácil, mas ele conseguiu o mínimo
e disse assim: “Ah! Mas aqui tenho a prova de que a
senhora foi à Rússia no dia tal.” Aí, ela disse: “Pois é,
Coronel, mas acontece que, todo dia 2 de novembro,
vou ao cemitério e não sou defunto. Eu ter ido à Rússia
não quer dizer absolutamente nada, como já fui aos
Estados Unidos mil vezes e não sou pró nem contra
americano. Sou uma pessoa que quero democracia
no meu País.”
Muito bem.
A resistência com Brizola já era um eixo em favor
da posse de Jango. Aí vem Brizola e recebe uma adesão valiosíssima: o segundo a aderir foi o Governador
de Goiás, Mauro Borges, com muita coragem; isolado,
poderia ter sido preso, tomado de assalto o seu Palácio, poderia ter sido preso e perdido o seu mandato. Apostou. Apostou. Em seguida, a terceira luz que
acendeu foi algo inusitado, algo inesperado, ninguém
poderia imaginar que seria o Amazonas a demonstrar
toda aquela coragem, até pela falta de capacidade de
resistência que estava à disposição do Governador do
Estado. Mas Gilberto Mestrinho se manifestou a favor
da posse em terceiro lugar. Em quatro lugar – aqui
pra nós, meio forçado por Brizola e pelo 3º Exército –,
aderiu o Governador Ney Braga. Estava criada então
uma situação de fato. Tínhamos o Governador do Rio
Grande do Sul, Governador do Paraná, o 3º Exército,
tínhamos o Governador de Goiás e o Governador do
Amazonas. Outras adesões aconteceram, mas as marcantes foram essas. E as mais fundamentais foram as
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três primeiras, porque foram fruto da vontade pessoal,
da determinação e da coragem.
E Gilberto assume o Governo – perdão –, João
Goulart assume o Governo. E foi um período muito
bom para o Amazonas, um período em que o projeto
de meu pai virou lei, criando a nova Universidade Federal do Amazonas. É um projeto em que ele trabalhou
em parceria com o Governador Mestrinho. Eu tenho
muita honra, portanto, de ter hoje o nome do meu pai
no campus. O campus da Universidade Federal do
Amazonas é “Senador Arthur Virgílio Filho”. Foi um
projeto nascido de conversa de Mestrinho com o meu
pai, para que virasse a realidade que virou. E Mestrinho toca a sua vida.
Houve um incidente muito grave entre ele e o
General Muniz de Aragão em pleno Governo. Coisa do
tipo: o General Muniz de Aragão usava o Batalhão de
Caçadores, ou seja, a força militar de que ele dispunha,
para proteger comícios do partido adversário. Mestrinho
disse que “não, que quem garantia a ordem era ele”.
Os adversários alegavam que estavam ameaçados,
que Mestrinho não estaria procedendo a uma eleição
limpa, aquela que seria a eleição do seu sucessor, que,
aliás, foi quem o lançou na vida pública, tiveram rusgas
e, ao final, estavam bons amigos, como sempre deveriam ter sido talvez. Mas Mestrinho não teve dúvida:
quando percebeu que havia uma intervenção militar,
em pleno governo constitucional, contra o seu poder
sobre o Estado, poder adquirido nas urnas, ele reuniu
a Polícia Militar, e disse: “O senhor saia deste comício.”
E foi uma cena incrível: “O senhor não fica. Aqui, quem
garante a segurança dos opositores é a minha polícia. O senhor não vai colocar o Exército aqui de jeito
algum.” E depois de muito empurra para cá, empurra
para acolá, o General Muniz de Aragão se recolheu, e
guardou de Mestrinho um ódio enorme, um ódio muito
grande. E um dos objetivos de uma vida medíocre, era,
sabendo que Mestrinho tinha um rim muito complicado
– e foi a sua filha, Maria Raposo, quem ofereceu um
dos rins dela, e houve a aceitação pelo organismo de
Mestrinho –, e que sofria muito como paciente renal
crônico, o objetivo máximo, depois de 1964, do General
Muniz de Aragão era espancar Mestrinho no rim. Por
essa via, estaria realizando uma proeza que não lhe
daria nenhuma estátua, não mereceria estátua, porque rebaixou à mediocridade a ponto de envergonhar
a própria mediocridade com uma proposta dessas. E
Mestrinho teve de se refugiar; não foi para a embaixada.
O meu pai era muito amigo do General Amaury Kruel,
que se tornou um bom amigo de Mestrinho também.
E Mestrinho sai de Brasília, com alguma modificação
nas suas vestimentas, no seu modo de ser, natural,
com o retrato de uma pessoa que se parecia com ele,
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e que era um dos subchefes de gabinete do Governador João Goulart, depois ex-Governador na sucessão
de Amazonino Mendes, e Governador tampão por um
ano, Vivaldo Frota. Hoje somos conhecidos, porque
há uma mídia muito expressiva que relata os nossos
trabalhos, mas naquela época não era assim: alguém
reconhecer de chofre. E ele, ao descer do automóvel,
ao descer do avião e pisar fora do aeroporto, ele deu
de cara com uma moça, que disse: “Gilberto” – era
uma pessoa de Manaus, uma coisa raríssima em São
Paulo àquela altura. E ele disse: “Não, sou Vivaldo Frota”. “Mas parece com o Gilberto”. E ele disse: “É. Todo
mundo diz que eu me pareço com o Gilberto; mas sou
Vivaldo Frota. Sou muito amigo dele”. E passou.
Ele foi se hospedar no lugar mais insuspeito, porque poderiam procurá-lo em hotéis, no Brasil inteiro,
poderiam procurá-lo nas casas, nos bairros; ele foi se
hospedar, Senador Jefferson Praia, e o Deputado João
Tomé Mestrinho sabe disso muito bem, no Quartel
General do II Exército, sob a proteção, Ministro Mauro
Campbell, direta do General Amaury Kruel. E lá ficou o
tempo necessário para se estabelecer as démarches,
de modo a que toda aquela ira do General Muniz de
Aragão se dissolvesse e que ele percebesse que já
havia sido imposto a Mestrinho, injustamente, o castigo brutal da cassação, ele que tinha trinta e poucos
anos de idade, e que teve a paciência de esperar dezenove anos para pisar em Manaus e mais um pouco
para virar Governador do seu Estado.
Nunca deixou de se corresponder com seus amigos e suas amigas, e criou uma espécie de “sebatianismo”; aquela coisa de que “ele voltará; Dom Sebastião
voltará um dia”. E quando se abriu o período de eleição
direta neste Pais outra vez, como uma das conquistas que todos obtivemos, os democratas, Mestrinho
se candidatou, e o “sebastianismo” funcionou. O “sebastianismo” fez com que se candidatura se tornasse
imbatível, porque a figura virou meio do plano real e
meio mitológica, porque uma figura que por dezenove
anos estava ausente do seu Estado, de repente, volta,
quando se exauria o regime militar. E tudo que queria o
povo era alguém que se conectasse realmente com o
povo, e não figuras que eram impostas ao povo, todas
elas muito honestas – o regime militar não indicou nenhum governante desonesto –, mas todos eles distantes
do povo; nenhum deles tinha a proximidade do povo
que tinha Gilberto Mestrinho, essa que é a verdade.
Ganhou a eleição com muita tranquilidade.
Depois, por esses vãos e desvãos do destino,
eu tive a honra de enfrentá-lo na eleição para Governador indiretamente. Ele apoiou um outro grande
amigo dele, que sentiu profundamente o falecimento
de Mestrinho – já estiveram separados politicamente,
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mas essas coisas da amizade a gente não doma. A
gente sabe quando a amizade é protocolar, quando a
amizade é fingida até, ou quando a amizade é verdadeira. Eu percebi o Prefeito Amazonino Mendes muito
consternado, até muito desamparado e em desalento
com a morte de Mestrinho. Junto com Mestrinho, ele,
ex-Prefeito de Manaus nomeado, travamos uma luta
muito dura, ele me derrota para o Governo do Estado.
E eu comecei, no dia seguinte, o trabalho silencioso
para chegar à prefeitura de Manaus.
Eu dizia, ainda há pouco, ao João Thomé, à Maria Raposo, à Leila e ao Luiz Carlos Mestrinho, meu
querido amigo e filho também do Governador: “Nas
oposições, obviamente, eu era o melhor posicionado
nas pesquisas, mas todos queriam meu lugar de candidato” – eram uns quatro ou cinco candidatos. E eu
dizia: “Bom, se vocês querem fazer um acordo, a gente
faz um acordo. Vamos pesquisar. Quem estiver melhor
na pesquisa é lançado candidato.” E os adversários,
cogitados pelos nossos adversários, eram adversários,
Deputado Pauderney, batíveis, e, enquanto isso, todo
mundo achava que ganhava daqueles. E eu dizendo:
“Eles têm máquina – não é só o nome de vocês que
pode ser melhor do que o deles do ponto de vista eleitoral –, eles têm máquina, eles têm poderio, têm logística.
A eleição não vai ser essa brincadeira que vocês estão
pensando não”. Não é aquela coisa de: “Ah, se for um
sujeito muito forte, vai o fulano para o sacrifício; se for
um sujeito fraco, eu quero ir também no lugar dele”.
Isso funciona, demonstrando oportunismo de alguns,
mas funciona também com sentido prático que pode
dar errado na hora da aferição das verdades.
Um belo dia, Mestrinho desce do Rio de Janeiro
em Manaus com uma pesquisa do Ibope nas mãos –
pesquisa verdadeira certamente –, com uma ampla
vantagem contra mim, e diz: “Sou candidato”. Eu tomei
um susto, obviamente, porque não me passava pela
cabeça enfrentá-lo. Ninguém gostava de enfrentá-lo.
Essa é que é a verdade. Era um mito da vida pública, um mito eleitoral. Foi um santo remédio na minha
coligação, porque, quando ele disse que queria ser
candidato, todo mundo saiu e disse: “Não. Então, vai
você”. Aí eu disse: “Então, vou eu. Fazer o quê?” E lutei feito um cão.
O Governador Mestrinho me deve doze quilos
que perdi naquela eleição. Até para continuar perdendo, ele deveria estar aí para ser candidato o tempo
todo, porque, a cada eleição contra ele, a gente perdia doze eleições. E eu venci a eleição. É uma honra
muito grande que tenho em dizer isto: ter enfrentado
um homem do seu calibre e tê-lo vencido.
Acabou a eleição, ele disse tranquilamente –
nunca esqueço estas palavras ditas às televisões de
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Manaus: “Com a base que eu tenho na capital e com a
força que eu tenho no interior, eu volto, em 90, para ser
governador do Estado”. E, com a base que ele tinha na
capital e com a força que ele tinha no interior, elegeuse, folgadamente, Governador do Estado em 1990.
Cumpriu seu mandato até o final – ele era de
cumprir os seus mandatos até o final – e, depois, ele
se elegeu Senador, já em 1998. E foi aquele Senador
que os Senadores aqui presentes conheceram. Quando se tratava de assuntos ligados ao Amazonas... E,
às vezes, eu discrepava dele em algumas propostas
em relação à exploração da floresta. Mas havia muita
cientificidade, muita seriedade no que ele fazia e no
que ele dizia.
Travamos, certa vez, um debate – eu em uma
posição e ele em outra; ele, sentado nessa primeira
cadeira – de horas. Foi uma das sessões mais bonitas do Congresso, porque todo mundo se motivou a
participar do debate. Inclusive, eu falei: “Não estou falando aqui como Líder, estou falando aqui...” Cuidava,
Senador Flexa, daquela coisa de gestão de florestas.
O Senador Flexa se aliou, meu amigo e meu liderado
se aliou ao Governador Mestrinho – metade do Senado
para um lado, metade para outro. Foi uma coisa muito
bonita: horas e horas de debate em que ele puxou as
suas teses. E o fez com muita congruência, com muita
segurança, com muita inteligência.
E mais: quando se tratava de qualquer coisa que
arranhasse o polo industrial de Manaus, Mestrinho,
mesmo na fase de sua doença avançando, dizia para
mim que eu podia contar com ele sempre quando se
tratasse de defender o polo industrial de Manaus. Ficamos aqui várias vezes, ele e eu, até duas horas, três
horas da manhã, o tempo necessário para se impedir
qualquer coisa ruim para a economia do Estado.
Presidiu, por duas vezes – ou três, não sei –, a
Comissão do Orçamento, merecendo a confiança não
só do seu partido – e já concedo o aparte ao Senador
Tião Viana –, mas merecendo a confiança dos seus
Pares todos, porque foi um Presidente justo, honrado
e correto da Comissão de Orçamento por duas vezes.
Eu não sei se há outro caso em que alguém tenha, por
duas vezes, presidido uma Comissão de Orçamento. E,
com certeza, não sei se com o equilíbrio que ele presidiu. Muita gente deve ter presidido com equilíbrio, mas
talvez uma vez só. Duas vezes e com o equilíbrio dele
talvez tenha sido apenas ele o Senador a fazer isso.
Eu concedo o aparte ao Senador Tião Viana. Antes, quero concluir só esse raciocínio.
O Senador Mestrinho, aqui, era querido por todos
e respeitado por todos. No seu Partido eu suponho que
era um conselheiro. Para mim, sempre um conselheiro. Uma figura que tinha uma palavra a dar, tinha uma
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ponderação a fazer. Uma figura de enorme esclarecimento, de enorme capacidade de ler.
Certa vez, surpreendi-me com ele numa viagem,
em 82, quando ele começou a recitar poemas revolucionários e as letras – porque bom cantor ele não
era – de Violeta Parra e todos aqueles cantores cubanos, nicaraguenses e tudo mais. Eu fiquei espantado
com ele, pela capacidade que ele tinha de ler, de se
informar.
Não havia o Valor Econômico. Ele lia compulsivamente a Gazeta Mercantil, na época. Ele queria
aprender economia, embora sabendo que não era um
aprendizado de escola, em que ele ia do “a” para o “b”
e do “b” para o “d”. Não era. Era uma coisa autodidata
e havia brechas técnicas ali.
O Senador Mestrinho aprendeu inglês já após
os 70 anos. E, sistematicamente, recebia aulas em
sua casa. Ele atendia a seus secretários e fazia com
que seus secretários não ousassem desconhecer os
assuntos de Governo que tinham de tratar com ele.
Nada de virem com história de imaginar que ele não
sabia os números, porque ele sabia os números de
cor e salteado. Ele perguntava aquilo que já sabia. E
quando perguntava o que não sabia, a resposta tinha
que ser convincente.
Extremamente delicado, nunca o vi levantar a voz
para ninguém. Palavras de baixo calão, mesmo com
muita raiva, ele dizia uma que começa com “m”. Era o
máximo que ele dizia e que virou um ponto e vírgula
no mundo de hoje; ponto e vírgula nada, virou vírgula.
Ele era incapaz de perder a cabeça nesse sentido.
Mestrinho foi um grande administrador. Durante
53 anos da vida do Amazonas, ele influenciou mais ou
menos, com maior ou menor intensidade, a vida política
do Estado. Ainda nessa vez, apoiando o Vice-Governador Omar Aziz para a Prefeitura – era o candidato
do seu partido – contra mim, contra o Pauderney, que
apoiávamos o Prefeito Serafim Corrêa, que era de outro
partido, ele fazia uma campanha que ninguém na sua
condição faria. Operado de varizes, ele tinha que ficar
sentado e dizia “vou aparteá-lo sentado, Senador, porque estou com problemas de varizes recém-operadas”.
Ele falava em pé; não falava daí, falava daqui quando
tinha que dizer alguma coisa relevante.
Seu enterro, e eu vou concluindo, foi algo apoteótico. E como dizem que a paga do homem público
sério é esta, o reconhecimento do povo, eu tenho a
impressão de que Gilberto, se não viu, lá de cima, o
seu enterro, deve ter ficado muito triste, porque o seu
enterro foi uma das manifestações mais bonitas de
povo que já se viu.
Eu registro a presença da Deputada Rebecca
Garcia, do nosso Estado. Seu pai foi Vice-Governador
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do Professor Gilberto Mestrinho e alguém que manteve,
ampliou uma amizade que já tinha de antes com Gilberto. Portanto, é um assunto que toca a todos nós.
Eu encerro, mas antes vou conceder uma aparte ao Senador Tião Viana, dizendo que aprendi a ter
uma admiração por ele muito grande, como percebia
que essa admiração era extensiva a todos os parlamentares, de qualquer latitude ideológica, de qualquer
latitude política, porque era uma figura afável, porém
firme; era uma figura correta, embora jamais sectária,
jamais profissional do puritanismo. Não havia nada disso com ele; um homem de bem, um homem correto.
Quem falava mal dele dizia ser ele possuidor de uma
fortuna incalculável. Abriu-se o inventário de Gilberto
Mestrinho e era o inventário de uma pessoa absolutamente normal, que teve seu lado empresarial que
lhe permitiu acumular alguma coisa na vida e que no
essencial vivia mesmo das suas aposentadorias, do
que tinha; uma figura que faz muita falta no cenário de
hoje e faz muita falta no Amazonas.
Ele se alimentava da vida pública, alimentavase da política, alimentava-se do voto, alimentava-se
da consulta popular.
Cito também a presença do Deputado Lupércio
Ramos. É uma honra para nós muito grande.
Mas Gilberto Mestrinho nunca foi nada que não
tivesse sido pelo respaldo popular, a não ser nomeado que foi Secretário de Finanças uma vez por Plínio
Coelho e nomeado prefeito por Plínio Coelho, porque
não havia eleição para prefeito e ele aceitou ser Secretário de Finanças numa hora muito dura, num governo
que foi um governo exitosíssimo, que foi o de Plínio
Coelho, no Amazonas.
Senador Tião Viana, com muita honra, eu lhe
concedo o aparte.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Arthur Virgílio, eu desejo apenas associar-me a essa
extraordinária homenagem que V. Exª faz e apresenta,
como uma bela narrativa, uma fotografia de um tempo
do Legislativo brasileiro, homenageando o Senador
Mestrinho. É um personagem único na história desta
Casa, pela convivência que tivemos, pela inteligência,
por tudo que representou. É certamente um dos homens mais expressivos de toda a história política da
nossa Amazônia. O seu Estado do Amazonas não é o
único a reconhecer nele essa expressão pública, essa
expressão política. Ele navegou pelos rios estreitos
do meu Estado, na cabeceira dos rios amazônicos, já
em meados dos anos 40, quando era fiscal de renda.
E contou-me várias vezes esse ambiente que viveu,
já encontrando ali, como fiscal de renda, a sabedoria
dos árabes que ocupavam a nossa região e que queriam distrair o Senador Mestrinho, convidando-o para
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uma rodada de carteado, mas ele, esperto, cumpria as
suas atribuições. É um personagem da política brasileira que ajudou decisivamente o meu Estado. Quando
foi Presidente da Comissão de Orçamento; todas as
reivindicações apresentadas pelo Governador Jorge
Viana foram tratadas com a maior sensibilidade por
ele, interessado apenas no benefício e no desenvolvimento da Região Amazônica como um todo e do meu
Estado. Então, foi uma figura que me marcou muito
pela boa convivência, pela inteligência que apresentava. Foi um personagem marcante no debate sobre
o meio ambiente; tinha um posicionamento claro, não
entendia como se poderia separar o homem do debate
ambiental. Ele me contou, de maneira lúdica até, que,
uma vez visitando a rainha da Dinamarca, foi repreendido, admoestado por ela, que disse: “Olha, o senhor
tem que ter cuidado com esse debate antiambiental”.
E ele disse: “Mas esse seu lindo casaco é de couro de
quê?” Ela disse que era de urso, e ele deu uma risada
para ela. Então, era uma figura de humor e de muita
inteligência política, um homem muito preparado para
todo e qualquer debate brasileiro. Tenho dele as melhores lembranças, uma grande consideração humana
e política por tudo que ele representou na convivência
conosco no Parlamento e presto a minha homenagem,
neste momento, a V. Exª, como um grande brasileiro
e um grande homem da Amazônia, que, de maneira
justa, faz o reconhecimento, narrando os momentos
valorosos da vida do Senador Mestrinho, os momentos difíceis, os momentos da luta contra o regime de
exceção, que ele representou para nós todos do Brasil.
Então, saúdo também os filhos, João Thomé e o Luiz
Carlos, as filhas, Leila e Maria. Quero dizer que é uma
alegria muito especial ver o Ministro Mauro Campbell
também, que escreve uma bela página do Judiciário
brasileiro, estando no nosso meio como um digno representante da Região Amazônica. Também saúdo o
Senador Jefferson Praia e digo que não poderia encerrar esta participação simples, ao lado de V. Exª, sem
prestar também uma homenagem distinta do Senado,
por meio da minha fala – que sei que é compartilhada
por outros Senadores –, e dar um testemunho sobre
Gilberto Mestrinho. E olhe, Senador Arthur Virgílio, não
sei se há coisa mais difícil do que cultivar, de maneira
sincera e propositiva, amizades. Ele conseguiu cultiválas e tinha um verdadeiro condestável ao seu lado, o
escudeiro da sua vida, o meu amigo Luís Costa, que
está ali e que fez lindos momentos de amizade e de
boa convivência com o querido amigo, Senador Gilberto Mestrinho. Então, a minha homenagem a esse
belo pronunciamento e a essa extraordinária fotografia
da vida do Legislativo, que V. Exª faz, reconhecendo o
Senador Gilberto Mestrinho.
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Tião Viana, se o Governador – eu sempre o chamei assim – Gilberto Mestrinho ajudou o Acre, tenho
certeza de que ele o fez, inclusive, sabendo da seriedade do Governador que tocava aquele Estado, o seu
irmão, Jorge Viana. E V. Exª não imagina o valor que
tem para mim – eu que considero V. Exª o mais tucano
dos petistas – o seu depoimento.
V. Exª citou um momento que seria do meu discurso, no encerramento, que era ressaltar aqui a amizade, Senador José Agripino, do Governador Gilberto
Mestrinho pelo Luís Costa, que foi o seu fiel escudeiro a
vida toda – o Luís Costa, o Antônio Pacheco, o Gregório Dias. Antônio Pacheco é uma figura silenciosa, que
adivinhava os pensamentos de Gilberto; Luís Costa,
o homem erudito, que participava das decisões políticas com ele; Paulo Gerard, outro amigo que jamais o
abandonou. E lembro o seu neto Tiago, que começa
a dar os primeiros passos na vida pública.
Mas V. Exª tem razão: no Amazonas as coisas todas em torno de Gilberto viram mito. Aquela tal história
do boto: ele, muito inteligentemente, assumiu como sua
logomarca de campanha – a figura do boto –, e daí saiu
uma música que é um dos jingles mais bonitos que
já ouvi, “O Boto Navegador”, em toda a minha vida de
político, de candidato a qualquer coisa ou de alguém
que está presenciando eleições dos outros. É uma música contagiante! Manaus inteira foi às ruas, quando o
féretro passava, entoando essa bela canção.
Mas tudo era mito, um mito. Isso é verdade, e os
amazonenses que estão aqui sabem disso: Gilberto
não morre, porque, pela família, não sei se do lado da
mãe ou do pai, a pessoa mais jovem que tinha morrido era, ele dizia, “a minha tia Neném, que morreu
com esse apelido de Neném, aos 94 nos de idade”.
Então, as pessoas diziam: Gilberto não morre; Gilberto é imortal.
Tudo se esperava dele. Quando se tratava dele,
sempre havia uma áurea de poesia, uma áurea entre
o real e o surreal. Mas o fato é que ele era um convívio
delicioso no dia a dia. Uma ótima conversa, uma figura culta, o tempo todo educado, o tempo todo correto,
capaz de empenhar a sua palavra sim, quando achava
que dava, mas – e vejo aqui o Anselmo, outro amigo
de Gilberto Mestrinho, meu querido Anselmo – jamais
descumpria a palavra empenhada. Essa foi sua marca.
Uma figura ligada a um partido, ao seu partido, incapaz
de abandonar o seu partido em qualquer vicissitude,
incapaz de correr de uma luta. Ainda que ela fosse inglória e que se soubesse que o resultado não seria o
desejável, ele ia para luta e marcava a sua posição.
Gilberto merece mesmo esta homenagem. A homenagem de pessoas que realmente o conheceram e
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o estimaram. São centenas de milhares de telespectadores e ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado,
que vão lembrar-se daquela figura de estatura baixa,
enérgica, ao mesmo tempo doce, que viveu comigo
momentos em que às vezes estávamos juntos, e isso
era muito bom. E já estivemos separados, mas ficou
tão pouco disso, porque o que preponderou mesmo foi
a ligação sentimental que me fez abrir os olhos para a
vida. Principiando a identificar as coisas e vendo Gilberto já, ou eu ia à casa dele ou ele ia à minha casa.
Casado duas vezes, Gilberto Mestrinho tem filhos
aqui da sua primeira esposa, que é uma amiga muito querida minha, D. Maria Antonieta, e seu filho Luís
Carlos, que perdeu um irmão – e essa foi uma grande
dor de Gilberto –, filho de D. Maria Emília Mestrinho,
também outra pessoa muito estimada e muito querida
de minha parte.
Mas vou dar um exemplo, antes de ceder um
aparte ao Senador José Agripino, de como Gilberto
era capaz de ser contido nos seus sentimentos. Eu não
via... Amor pelos filhos com certeza ele devia ter por
igual. Como não amar Maria Raposo, que lhe deu um
rim, e como não amar qualquer criação da sua natureza de animal, racionalíssimo por sinal. Mas ele tinha
uma parceria com João Thomé muito próxima, porque
eram os dois políticos; eram aqueles que tinham ligação política muito forte. Então se entendiam, também
sem falar, no olhar.
Íamos fazer um comício num município do interior; estávamos num barco, esperando a hora quente
do comício, para irmos falar. E João Thomé havia saído num barquinho pequeno, entrando naqueles igapós
para pescar. E o tempo passando, e João Thomé não
voltava. Escurece, e João Thomé não volta. Ficamos
todos preocupados, e ele obviamente mais preocupado do que todos. Só que ele não disse uma palavra,
foi incapaz de dizer “Puxa, onde está meu filho?”. E
falou: “Procurem João Thomé”. Mandou procurarem o
João Thomé, mas não ficou, em nenhum momento,
deixando transparecer o que ia pelo seu coração, que
era uma coisa muito dura: “Será que o meu filho perdeu a vida?”; enfim, algo parecido com isso.
Estarmos já naquela história havia algum tempo
quando surge a sugestão de um: “Suspenda o comício; depois a gente faz o comício”; então, ele disse:
“Não, não vou suspender o comício; vou fazer o que
tem que ser feito”. E aguardando, e nervoso. Ele tinha
uma história de, nervoso, bater com a caneta e ficava repetindo aquele gesto, assim. De repente, o João
Thomé volta com os seus companheiros de pescaria.
Ao mesmo tempo, ele foi incapaz tanto de reclamar do
João Thomé, pelo menos, de público, não reclamou
– tinha essa linha –, como também não demonstrou
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aquela coisa do sujeito que diz: “Puxa, meu filho podia ter morrido” e correr para dar um abraço. Não era
dele isso; era dele a reserva; era dele a sobriedade;
era dele a capacidade de ter o sentimento sem exteriorizar os seus sentimentos, o que fazia dele um ser
humano muito especial.
Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador
Arthur Virgílio, eu queria, inicialmente, fazer o registro
da grandeza de V. Exª em tomar a iniciativa de propor
esta sessão de homenagem. V. Exª teve momentos
de encontro e momentos de desencontro com Gilberto Mestrinho na política do Amazonas; como eu. Em
torno dos ícones dos nossos Estados, temos é que
prestar homenagem. Gilberto Mestrinho está para o
Amazonas como Dinarte Mariz ou Aluísio Alves estiveram para o Rio Grande do Norte. Eu, pessoalmente,
tive a maioria dos meus momentos políticos ao lado
de Dinarte Mariz, mas tive momentos de desencontro
com ele. Como tive momentos de desencontros – de
desencontros na sua maioria – com Aluísio Alves, mas
tive momentos de encontro político: apoiamos a candidatura de Garibaldi Alves ao Governo do Estado; e,
quando Aluísio faleceu, eu estava lá no sepultamento
dele. Quando Dinarte morreu, eu era Governador e
prestei as homenagens a Dinarte; pedi até uma sessão de homenagem a Dinarte Mariz. V. Exª dá uma demonstração de grandeza política ao tomar a iniciativa,
antes de qualquer outro – frise-se: antes de qualquer
outro –, de fazer uma sessão de homenagem à memória de um companheiro, por quem eu pessoalmente
tinha muito apreço, que era o Senador Gilberto Mestrinho, que foi Governador quando eu fui Governador e
que, em minha opinião, tem um papel importantíssimo
na visibilidade e na preservação da selva amazônica.
À sua maneira, ele amou – e como amou! – a Amazônia, a selva, os seus valores. Eu conversava muito
com Mestrinho sobre os jacarés da Amazônia, cujo
abate, contrariando a tendência reinante à época, ele
defendia para preservação do equilíbrio ecológico pelo
crescimento excessivo da população. Ele chamava a
atenção pelo exotismo de suas teses. Ele foi um dos
que deram uma grande contribuição por chamar a
atenção do Brasil e do mundo para a Amazônia pela
preservação da Amazônia, da selva. É preciso que se
registre, e talvez este seja o momento importante, interessante para recuperarmos na memória, o seguinte
fato: quando se fala em invasão de terras na Amazônia,
fala-se no Acre, fala-se no Pará, fala-se em Roraima,
mas não se fala no Amazonas nunca. Por quê? Porque no Amazonas os políticos – e Gilberto Mestrinho
foi um ícone nessa luta – criaram a Zona Franca de
Manaus, que trouxe para Manaus a oportunidade do
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emprego, livrando o desmatamento como oportunidade
de emprego, preservando a Amazônia para o mundo,
através de uma iniciativa da qual os políticos do Amazonas e da Amazônia se uniram em gestos como o
que V. Exª acaba de explicitar, colocando em ênfase
a figura de um cidadão que, no seu tempo, teve um
papel exponencial e que merece – e como merece! –
pela cordialidade no trato, pela relação amistosa que
teve com todos nós, inclusive comigo – eu tinha um
enorme apreço pessoal por Mestrinho!...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E ele
por V. Exª.
O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Ah, com
certeza absoluta. Conversávamos afável e amigavelmente. E eu liguei para o Amazonas, no dia em que
ele faleceu; V. Exª estava no sepultamento dele, e eu
até pedi para que fosse o meu mensageiro da minha
mensagem de condolências à família; e sei do apreço
que V. Exª tinha pelo estadista, à sua maneira, Gilberto
Mestrinho, pelo amazônida exemplar que foi Gilberto
Mestrinho e pelo Senador e grande companheiro, a
quem, neste momento, por iniciativa de V. Exª, este
Senado homenageia e aplaude.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador José Agripino. E o respeito dele por V.
Exª era imenso, era o mesmo, e eu transmiti à família
os seus sentimentos. V. Exª disse, inclusive, que havia sabido em cima da hora e não tinha como viajar.
Só posteriormente a família tomou a decisão sábia de
preparar o corpo para mais 24 horas de vigília, porque
o Amazonas inteiro queria fazer a vigília. E o fato é
que V. Exª me lembra um episódio quando disse: “Fui
Governador...” – V. Exª foi Governador muito jovem –
“junto com ele”. Ele tinha um conhecido – um amigo,
não sei – francês, com quem uma vez se encontrou
em Paris; ele, muito jovem, Governador. Depois, passa
o período do regime militar, ele se elege Governador
e se encontra com esse mesmo francês, esse amigo
dele. Aí perguntou: “Você está fazendo o quê?” Ele falou: “Sou Governador do Amazonas”. E o francês não
percebeu que tinha havido um hiato, o hiato do regime
autoritário, e perguntou a ele de maneira muito fraterna,
com muito bom gosto: “Mas, Gilberto, o que você faz
quando você não é Governador do Amazonas?” Porque
parecia que ele era Governador sempre. E, de certa
forma, foi Governador por muito tempo, elegeu sucessores, criou figuras, umas não tão gratas assim, outras
de sentimentos; influenciou – repito – a vida pública do
Estado, repito, por 53 anos, ou diretamente, ou pela
via não tão indireta do seu prestígio político.
Havia um candidato ao Senado que estava eleito
e, numa entrevista aos jornais do Amazonas, ele disse
assim – já falecido, infelizmente, Deputado Federal –,
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quando alguém perguntou: “Mas o senhor é o candidato
do Gilberto?” E o Gilberto no exílio, interno, não podia
pisar lá. “O senhor é candidato do Gilberto?” E ele, se
achando eleito, Deputada Rebecca, e, ao mesmo tempo, com medo de enfrentar os militares, disse: “Não,
não; eu sou candidato do MDB. Não sou candidato do
Gilberto”. E aquilo mexeu com o velho tuxaua, que não
era tão velho assim, mexeu com o cacique que ele era.
E ele passou – acho que era o tempo do cabograma
ainda – para algumas pessoas do interior, pessoaschave, o recado; e, aliás, fez muita justiça, porque o
meu pai havia derrotado o Álvaro Maia, um grande
político, um homem público do Amazonas, um homem
sério, e ia perder para esse deputado. Ele passou alguns recadinhos para algumas pessoas do interior, e
uma delas, em Boca do Acre, Deputado Renato Souza
Pinto, estava no comício, quando o cabograma – devia ser cabograma – é entregue nas mãos do Renato
Souza Pinto. Aí o Renato não entendeu nada. Estava
fazendo comício para o outro e chega uma ordem do
Gilberto para ele fazer o comício para o Álvaro Maia,
que era o adversário. E foi assim que Álvaro Maia voltou ao Senado: eleito em 1966, tomou posse em 1967
e faleceu em 1969.
E o texto era este: “motivo força maior; mudança
planos; candidato Álvaro”. Renato Souza Pinto estava
acabando de exaltar as qualidades do outro e disse:
“Olha, não estou entendendo (era Deputado Estadual
e muito combativo), mas acabo de receber de nosso
Líder Gilberto Mestrinho um comunicado. Então, a
partir de agora – e vou saber as razões depois –, mas
a partir de agora, o candidato é Álvaro Maia”. E Álvaro Maia venceu a eleição e virou Senador pelo apoio
de seu arquiadversário, jamais arqui-inimigo, Gilberto
Mestrinho.
Senador Eduardo Suplicy, Senador Eduardo Azeredo e, em seguida, eu encerrarei o pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Arthur Virgílio, V. Exª nos transmite aqui
uma memória desse extraordinário personagem do
Amazonas e que aqui nos ensinou tanto. Algo muito
interessante acontece entre nós: o aprendizado que
aqui recebemos de nossos colegas por virem dos mais
diversos lugares do Brasil. E entre todos os Senadores
com os quais tenho convivido, em especial o Senador
Gilberto Mestrinho tinha um tal acúmulo de conhecimento sobre as coisas que eu, como um Senador de
São Paulo, não conhecia tão bem como ele. Ele, para
nós todos, foi um extraordinário professor das coisas
de toda a Amazônia, de toda a Floresta Amazônica,
das suas águas, das suas características, bem como
do desenvolvimento que se deu ali, na Zona Franca
de Manaus. Mas ele nos transmitia conhecimentos
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sempre que nos fazia ter um cuidado e uma atenção
maior para as coisas de seu Estado e da sua terra.
Então, quero aqui também dar o meu testemunho de
quão bem o Senador Gilberto Mestrinho conosco dialogava, nós que éramos de outros partidos. Sempre
tive com ele um diálogo de aprendizado mútuo, mas,
sobretudo com ele, eu aprendi muito das coisas da
Região Amazônica. E, certamente, contribuiu muito
para que o Brasil desse melhor atenção às coisas de
seu Estado, da sua terra. Meus cumprimentos a todos
familiares e amigos de Gilberto Mestrinho que hoje o
homenageiam.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Suplicy, posso garantir que era recíproco o sentimento dele no que tocava a V. Exª. E V. Exª fala nas
teses de Gilberto Mestrinho, o José Agripino falou nelas, e eu acabei não me referindo às suas teses sobre
a questão ambiental.
Era muito fácil tentarem desqualificá-las; eu tinha
discordâncias dele nesse capítulo, mas eu não achava inválido o que ele dizia. Ele não dizia um monte de
coisas sem nexo, atoleimadas, até porque ele não era
sem nexo nem era atoleimado; ao contrário, um homem de arguta inteligência e de muito conhecimento
empírico sobre a sua região.
Gilberto Mestrinho era polêmico e polemizava
nesse campo, mas dizia verdades, verdades que deveriam ser misturadas com as verdades de seus adversários nessa tese, para que se chegasse à verdade
chinesa, aquela em que não vale só a minha verdade
nem só a sua, mas vale uma verdade média, Deputado
Pauderney, uma verdade que sai um pouco da minha,
um pouco da sua e se divide por dois.
Ele estudava muito. Ele tinha dois intelectuais
que arregimentavam outros intelectuais do Estado a
prepararem, com ele, as suas teses: um era o falecido e saudoso Raimar Aguiar; e o outro é uma pena
de ouro, um caráter sem jaça, que é o professor Alfredo Lopes. E montou a sua tese amazônica, fez muita
discussão sobre ela no Brasil inteiro e tem livros publicados sobre isso.
Então, se eu dissesse que concordo com tudo o
que ele dizia, eu estaria sendo insincero; mas, se eu
dissesse que é justa a desqualificação que tentavam
fazer, com se fosse um absurdo, parece-me que aí se
tornava menor quem agia desse jeito, ou seja, quem
agia tentando simplesmente defender uma verdade
como se fosse única a verdade do ambientalista, que
estaria só ele disposto a preservar a humanidade,
sendo Gilberto Mestrinho um predador – e jamais foi,
ao contrário!
É bom ler, hoje – já que ele não está entre nós
mais –, o que dizia Gilberto Mestrinho, para nós vermos

54464

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o fio da lógica e o fio da seriedade das suas colocações. Mas, muito obrigado, Senador Suplicy.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Azeredo.
Pelo que eu vejo tem o Senador Expedito Júnior.
O Senador Eduardo Azeredo, em primeiro lugar,
pela ordem.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador Arthur Virgílio, eu quero, como representante de
Minas Gerais, trazer aqui aos familiares de Gilberto
Mestrinho a homenagem merecida. Foi uma convivência que eu pude ter com ele, aqui, realmente muito
boa. Uma convivência de colegas, mas, antes de tudo,
uma convivência com uma pessoa muito experiente.
Gilberto Mestrinho sempre me passou e sempre mostrou esse lado que ele teve, de um político de grande
experiência. Somos de gerações diferentes. Ele foi
colega do meu pai, Renato Azeredo. E, sempre que
aqui comigo se encontrava, lembrava-se disso. Era
uma maneira sempre carinhosa. Ele sempre teve uma
defesa muito efetiva da Amazônia. Era um ponto que,
evidentemente, não só era a representação que ele
fazia do Amazonas, mas era uma convicção clara da
importância da Amazônia para o País. Eu quero também lembrar que, nesse convívio do dia a dia, ele tinha
um ponto da solidariedade, do seu caráter humano. E
ele, sempre, nos seus pronunciamentos, demonstrava
essa vivência que sempre teve, esse interesse pelas
questões sociais. Dessa forma, quero trazer a minha
homenagem pessoal, mas também a homenagem,
certamente, do meu Estado de Minas Gerais, onde
ele tinha amigos. Além do meu pai, Tancredo Neves e
outros tantos representantes da nossa terra. Portanto,
que fique sempre a boa memória de um homem experiente, de um político correto, de um político solidário
em todos os momentos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Senador Eduardo Azeredo, Mestrinho tinha uma vantagem:
ele conseguia ser um político mineiro e nem precisou
nascer lá; embora seja uma delícia ter nascido em
Minas, com tanta cidade histórica bonita. Mas era um
político mineiro na acepção da palavra, capaz da boa
estratégia, capaz do bom silêncio, capaz da boa fala
e da boa afirmação, que também é uma característica
mineira – a boa afirmação. Mas Gilberto chegou a granjear um prestígio tão grande que era um dos possíveis
candidatos a Vice-Presidente na chapa de Juscelino
Kubitscheck se não tivesse havido o golpe de Estado.
Era uma figura cotada até pela capacidade que ele teria
de se comunicar com o Nordeste e com o Norte, seguramente. Foi convidado a ser Governador pelo Pará.
As pessoas tinham por ele um respeito muito grande,
e ele é mesmo tudo isso que V. Exª acabou de dizer.
Só não quero concordar com o que V. Exª disse, que
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são de gerações diferentes porque ele foi colega do
seu pai. Nós somos da mesma geração, e eu fui colega do seu pai também. É que eu comecei mais cedo.
O seu pai me ensinou muito também, e foi colega do
colega do meu pai. E, obviamente, eu não podia ter
a idade do meu pai, senão eu não seria filho do meu
pai, enfim... Mas aprendi muito com o seu pai, como
sei que ele teve uma convivência fraterna com o meu
e sei que ele era um grande amigo de Mestrinho, que
era um grande amigo de Tancredo e que era um grande
amigo das Minas Gerais. Muito obrigado a V. Exª.
Tenho impressão de que é o último aparte, Senador Expedito Júnior.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador
Arthur Virgílio, inicialmente, eu gostaria de cumprimentá-lo por prestar esta homenagem aqui hoje ao grande
político que foi o Senador Gilberto Mestrinho. Gostaria,
também, de cumprimentar a toda a família em nome
do Deputado Thomé, a quem tive o prazer de acompanhar, ele defendendo o Amazonas, eu defendendo
o Estado de Rondônia, na Câmara dos Deputados.
Eu não ia nem aparteá-lo, mas quando V. Exª falou da
pessoa polêmica e que dizia a verdade, eu vou contar
aqui uma visita que nós fizemos a Bucareste – eu, na
época, era Deputado, e ele, Senador da República. Eu
fui junto com ele e, em seguida, passamos na França,
em Paris – então, Romênia e França. Eu nunca vi...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Até
porque ninguém é de ferro, não é? Na volta tem que
passar pela França.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Exatamente. Eu nunca vi um cidadão ser tão homenageado lá
fora como era o Senador Gilberto. Eu fiquei espantado
com o conhecimento que lá fora já tinham do Senador,
do político Gilberto Mestrinho. Tem uma frase – eu o
acompanhei num debate pela televisão –, e aquela
frase me marcou. Ele, depois de discutir bastante, de
discutir bastante sobre a questão que hoje nós estamos discutindo, que é a compensação ambiental que
hoje nós estamos querendo... Nós estamos exigindo
que os países mais ricos paguem para que nós possamos manter as nossas florestas, as nossas riquezas. E,
naquela ocasião, num debate a que ele foi, na França,
e o jornalista apertando-o muito sobre a questão de
desmatamento, apertando, apertando e falando, e ele
cobrando a compensação, e aí o jornalista falou a frase:
“A Amazônia é o pulmão do mundo”. Aí, ele disse: “Eu
concordo que nós sejamos o pulmão do mundo, mas
vocês querem nos fazer os lixeiros do mundo e não
querem pagar por isso, não querem nos pagar nada”.
Então, só registrar essa frase, porque tive a oportunidade de estar ao lado de Gilberto Mestrinho, acompanhando e presenciando o seu prestígio lá fora, além
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de ter um prestígio forte aqui no Brasil. Parabéns a V.
Exª por essa homenagem que presta aqui ao grande
político também do seu Estado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Obrigado, Senador Expedito Júnior.
Referindo-me a todos da Mesa, Presidente, e
com muita ênfase ao Ministro Mauro Campbell, que
representa o Superior Tribunal de Justiça neste evento, e ao Dr. Mário Nogueira, que representa o Governo
do Rio Grande do Sul, eu gostaria de dizer que uma
boa coisa que o Senado faria seria reeditar a obra de
Mestrinho, reeditar o que ele disse sobre ecologia,
o que ele disse sobre política ambiental, refazer os
seus pronunciamentos, perceber a marca, a linha da
coerência entre uma coisa e outra, e V. Exª chama
atenção para isso. Ao invés de ser o devastador que
tantos abominavam sem o terem lido... Porque sabemos que a ignorância é de uma ousadia muito grande;
a ignorância é fascinante por isso, porque é ousada,
é corajosa, enfim. É a minha verdade, não preciso ler
mais do que duas páginas de nada, ponho aquilo na
cabeça e saio, como um cruzado, desmoralizando as
teses de todo mundo. Isso é muito comum.
Nunca se viu nenhum absurdo escrito por ele. Dá
para se discordar, mas ele falava em emitirmos menos CO2 e os países ricos compensarem por isso; ele
falava na necessidade – e na minha região as pessoas sabem disso – de se estabelecer uma estação de
caça ao jacaré, como se faz nos Estados Unidos, até
em defesa da espécie, até para preservar a espécie
mesmo. Diziam que o jacaré estava em extinção, mas,
ao contrário, tem muito jacaré. Quando se vai de barco
de Nhamundá a Parintins, para não ficar monótono o
tempo, conto de 50 em 50, aqueles olhinhos, paro um
pouquinho e depois conto mais 50 para poder chegar
logo; e tem muitos.
Então, era muito ruim isso, não o mortificava,
mas lhe trazia desagrado escrever, estudar, ponderar
e pensar e, de repente, chegar alguém e desqualificar
as suas teses sem lê-las, simplesmente porque haviam
algumas verdades que eram verdades muito fáceis e
muito charmosas de serem ditas, mas verdades que
não necessariamente colidiam com a sua preocupação
com a sua terra, terra que ele amou acima de tudo e
que escolheu morrer lá.
Srªs e Srs. Senadores, ao encerrar, ele disse aos
seus filhos com clareza... Chegamos a ter esperança
e tal, chegou a ter aquela melhora que se chama comumente nas famílias brasileiras de “visita da saúde”,
porque vem por pouquinho tempo e vai embora. Ele
estava no Rio de Janeiro, com uma assistência médica muito boa à sua disposição, poderia ter ido para os
Estados Unidos, poderia ter ido para São Paulo, mas
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quando sentiu que estava doente, pegou um avião e foi
para Manaus, para o hospital de um competente médico, Dr. Juan Vila, que era um grande amigo dele. Eu
senti, naquele momento, que Mestrinho tinha optado
por morrer talvez mais cedo, mas morrer na sua taba,
como bom cacique, no bom sentido que era, como
bom tuxaua que era. Voltou para morrer na sua taba,
porque, se quisesse lutar pela sua vida, teria tomado
outro rumo, com muito mais tecnologia a seu dispor,
com muito mais atenção, mas voltou para lá.
Então, o meu eu, o meu sentimento, o meu feeling
se dividia em dois; eu o visitava diariamente quando
estava lá, mas o meu sentimento se dividia em dois.
E é uma coisa tão forte o seu pai, João, que o Klinger
Costa, Secretário de Segurança dele por duas vezes, teve uma diverticulite, é verdade, mas durante o
período da sua tentativa de recuperação e antes de
ficar inconsciente não conseguia mais sair de casa,
porque a morte de Mestrinho, de quem ele também
andava separado politicamente, não lhe dava gosto
de sair à rua.
Então, todos os seus parceiros de almoço, de
conversa, passaram a ter o desfalque daquela figura
humana excelente, detestado por uns, pela forma com
que tratava a questão da segurança pública, e não tem
que se tratar a segurança pública sem ser daquela maneira rigorosa, Manaus vive uma crise nesse campo.
Mas Klinger perdeu a graça, como quem diz assim:
“não tem por que viver, eu vou atrás de Mestrinho”.
Quem sabe estão por lá nos ouvindo, lá por cima, tenho certeza.
Mas Gilberto Mestrinho deixa uma grande lição,
a lição de que a humildade é fundamental. Ele sempre
foi muito humilde. A lição de que a perseverança é a
maior marca do vitorioso. Ele foi um vitorioso e foi um
perseverante. A coerência é outro registro: jamais trocou de lado. Durante os 21 anos do regime de força,
não houve quem o fizesse passar para o outro lado,
não foram poucas as propostas que teve, até porque
sabiam que ele era o homem mais forte eleitoralmente no Estado.
Esperou tranquilo no seu exílio interno, no Rio
de Janeiro, o momento que ele pôde voltar a Manaus,
mas nunca deixando de escrever, durante esse exílio
interno, as suas cartas, estimular o seu nome, e de
criar essa sensação de sebastianismo, essa sensação
de ele voltará, “El Rei D. Sebastian voltará”.
Portanto, Mestrinho, assim como Brizola, independia do resultado eleitoral. Não teve êxito na sua última
eleição de Senador. Quem perdeu foi o Senado. O que
Mestrinho perdeu? Brizola perdeu a eleição não sei
para quem. Qual a importância da eleição de Senador
para o Brizola? O Brizola precisava ser Senador para
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falar? Precisava ser Senador para ser ouvido? Se o
Brizola estivesse aqui, agora, eu, que discordava dele
em economia, em tudo, e amava Brizola, até porque
era um grande amigo de meu pai, levantaria para conversar com ele, para ouvi-lo, por respeito a ele.
Mestrinho não dependia de mandato, não dependia de vitória, não dependia de voto mais. Ele criou um
nome em nosso Estado e, sem dúvida, um nome em
nosso País que o fazia independente dessa escravidão
de ter mais ou menos votos que fulano ou beltrano,
porque simplesmente ele era maior que aquela eleição,
ele era maior do que aquilo que ele disputava. Ele era,
isso sim, viciado em disputar eleição. Isso é verdade.
Não havia nenhuma de que ele não participasse. E
ganhou a maioria esmagadora delas todas. E, quando
perdeu, continuou a sua vida, porque de fato era maior,
era mais forte do que aquele mero momento eleitoral
que faria de alguém Senador.
Ele precisaria de quê? Digamos que ele não
tivesse morrido, e o ex-Senador Mestrinho entrasse
aqui, qual de nós não lhe pediria um conselho? Qual
de nós não perceberia que, sem mandato, ele tinha
um mandato muito maior do que o mandato temporário que as urnas conferem a alguém: o mandato da
grandeza. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Nesta sessão solene em homenagem póstuma ao
ex-Senador Gilberto Mestrinho, de autoria do Senador Arthur Virgílio e outros Senadores, gostaríamos
de agradecer a presença dos Senadores Tião Viana,
José Agripino, Mozarildo Cavalcanti, Renan Calheiros,
Garibaldi Alves Filho, Flexa Ribeiro, Expedito Júnior,
Eduardo Suplicy, Eduardo Azeredo, José Nery; e dos
Deputados e Deputadas Federais, Deputada Rebecca
Garcia, Deputado Lupércio Ramos, do ex- Deputado
Pauderney Avelino. Quero também citar a presença da
esposa do Senador Arthur Virgílio, Srª Goreth. Além
disso, quero agradecer a presença do Professor Edmilson Bruno, da Universidade Federal do Amazonas,
Anselmo Brasil, Paulo Girardi, Luiz Costa, Sergio Renner, Thiago Mestrinho, neto do ex-Senador, das filhas
do ex-senador Maria Raposo e Leila Raposo, Miguel
Capobiango, Mário Almeida e também de Edinho Schereder, Paula Castro, Vicente Limongi e Manoel Lima.
Concedo a palavra ao Senador Flexa Ribeiro pela
Liderança do PSDB.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Jefferson Praia; Senador Arthur Virgílio,
primeiro signatário do requerimento desta sessão em
homenagem póstuma ao ex-Governador e ex-Senador
Gilberto Mestrinho; Exmº Sr. Mauro Campbell Marques,
Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Exmº Sr. João
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Tomé Mestrinho, Deputado e também ex-Senador; Srs.
Luiz Carlos Mestrinho e João Tomé, filhos do nosso
amado amigo Gilberto Mestrinho; Sr. Mário Nogueira,
representante do Governo do Rio Grande do Sul; Srª
Maria Raposo e Srª Leila Raposo, filhas do ex-Senador
Gilberto Mestrinho; Deputado Pauderney Avelino; Srªs e
Srs. Senadores; minhas senhoras e meus senhores; um
registro especial ao amigo e companheiro permanente
do Senador Mestrinho, Luiz Costa, que assiste a esta
sessão, Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, não
sou nascido no Amazonas, não tenho o privilégio de
representar aquele querido Estado da nossa Federação
no Senado Federal, mas como Senador pelo Estado
do Pará e amigo pessoal do Senador Gilberto Mestrinho, não poderia deixar de vir aqui, hoje, João Tomé,
Luiz Carlos, Maria e Leila, prestar esta homenagem
ao querido e inesquecível Gilberto Mestrinho.
Depois da fala do Senador Arthur Virgílio, é difícil,
Deputada Rebecca Garcia, tentar falar alguma coisa
mais sobre essa figura proeminente, não só para o
Amazonas mas para a Amazônia e para o Brasil, que
foi Gilberto Mestrinho. Convivi com o Governador Mestrinho fora da política por muito tempo. Eu diria que ele
teve uma importância muito grande para o Estado do
Pará. O Senador Arthur Virgílio há pouco disse que ele
se candidatou e foi eleito com quase 70% dos votos
como Deputado Federal por Roraima. Ele poderia ter
sido eleito pelo Estado do Pará, tal era a admiração
que os paraenses tinham pelo Senador Gilberto Mestrinho. Mas apesar de não ter sido Parlamentar, Ministro Mauro Campbell, pelo Estado do Pará, ele influenciou também o nosso Estado. Por lá ele esteve várias
vezes, era conhecido e amigo de todos, levou vários
empreendimentos para o Estado do Pará. Um deles,
eu me lembro, era uma fábrica de cimento. A primeira
fábrica de cimento que o Estado do Pará instalou, foi
fomentada, foi levada pelo empreendedorismo do Governador Gilberto Mestrinho. E é um privilégio termos
um edifício com o seu nome, na Praça Batista Campos: Edifício Gilberto Mestrinho. Está lá, imortalizando
o nome desse grande amazônida que ele foi.
Já foi dito aqui que ele foi Governador três vezes
por aquele Estado; também foi Prefeito da cidade de
Manaus. E quis Deus, na sua generosidade, que ele
terminasse os seus dias no aconchego da sua família,
na terra que ele tanto amava e, como disse o Senador
Arthur Virgílio, ele fez questão de retornar ao Amazonas para poder estar lá no meio dos seus conterrâneos e encerrar a sua missão aqui na terra, uma missão
que, com certeza, foi abençoada por Deus, por tudo
o que ele fez.
Também quero falar dos cargos que ele ocupou,
como aqui já foi dito: foi Presidente do Conselho de
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Ética, foi Presidente da Comissão Mista de Orçamento. O Senador Arthur Virgílio falou que o foi por duas
vezes. Eu tenho o registro de que foi por três vezes –
e o Senador Renan Calheiros confirma a informação.
Se por duas vezes já seria um feito grandioso, porque
não é comum um Senador ou um Parlamentar – que
seja Senador ou Deputado, porque a Presidência é alternada – presidir por duas vezes essa Comissão que,
sem sombra de dúvida, é a mais importante, já que o
objetivo do Congresso é aprovar a Lei Orçamentária,
o que diria três vezes. Mas não, ele não foi por duas
vezes, mas por três vezes, tal era o seu prestígio, o
conhecimento que tinha da legislação e o reconhecimento de todos os seus pares.
Eu diria que Gilberto Mestrinho, Senador Garibaldi
Alves Filho, foi um vencedor. E tenho aqui registrado:
“Filho de mãe índia”, quer dizer, é a representação
mais do que real do amazônida. Mestrinho guardava
nos seus traços fisionômicos a origem amazônica,
que lhe conferia sagacidade intuitiva, a sabedoria no
trato da natureza e a facilidade do contato humano
pessoal. Sabia viver com e entre a gente de sua terra.
Inteligente, homem do povo caboclo, era uma lenda
viva. Gilberto Mestrinho gostava de ser chamado de
boto tucuxi.
Não lembro, Senador Jefferson Praia, de ter, ao
longo de todos esses anos de convivência fora da política – e tive o privilégio de estar com ele aqui no Senado Federal – de ter assistido, em algum momento,
o Senador Gilberto Mestrinho aumentar o seu tom de
voz. Sempre era sereno, era um conselheiro permanente de todas as horas e era um político que conhecia
profundamente os meandros da política e o regimento
das Casas Legislativas. Senador Renan Calheiros, era
um conselheiro de todos nós aqui, permanente, sempre com aquela fala mansa, diria até, fazendo jus ao
apelido que ele tanto gostava: boto tucuxi.
Ele teve, em vida, uma biografia romanceada
pelo grande escritor amazonense Márcio Souza com o
título A resistível ascensão do Boto Tucuxi. Depois,
já com a sua autorização, uma biografia, mas a sua
biografia, da professora Iraildes Souza.
Vou conceder um aparte ao Senador Marconi
Perillo, que, com certeza, como todos que já o fizeram e prestaram homenagem ao Senador Mestrinho,
enriquecerá o meu pronunciamento.
Senador Marconi Perillo, com a palavra.
O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador
Flexa Ribeiro, em primeiro lugar, gostaria de agradecêlo pela generosidade em abrir um espaço nesse seu rico
pronunciamento para que eu possa manifestar também
a minha impressão em relação ao querido Senador, exGovernador Gilberto Mestrinho, não sem antes, Sena-
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dor Flexa Ribeiro, fazer uma saudação muito especial
ao Senador Arthur Virgílio, que está presidindo esta
sessão especial, é o subscritor desta homenagem e,
com certeza, é um dos mais fiéis defensores da biografia
e da história do Senador Gilberto Mestrinho aqui nesta
Casa. Durante inúmeras oportunidades, tive o prazer de
conversar com o Senador Arthur Virgílio a respeito da
trajetória de vida, trajetória política, das muitas lições,
dos muitos legados deixados pelo Senador Mestrinho.
E, em todos esses momentos, Senador Flexa Ribeiro,
o Senador Arthur Virgílio sempre falava da figura desse
líder inconteste do Amazonas, o Senador Mestrinho,
com muita ternura e até mesmo com muita emoção.
Quando do falecimento do Senador Mestrinho, o Senador Arthur Virgílio estava visivelmente emocionado.
Eu tive oportunidade de conversar com ele e, do pouco que eu aprendi sobre o líder Gilberto Mestrinho, eu
devo muito às lições, aos ensinamentos e às informações do querido Líder, Senador Arthur Virgílio. Mas
queria cumprimentar o Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Exmº Sr. Mauro Campbell; cumprimentar o
Dr. Elci Simões; cumprimentar Luiz Carlos Mestrinho e
João Tomé Mestrinho, que são filhos do homenageado e também o Sr. Mário Nogueira, representante do
Governo do Rio Grande do Sul. O Senador Mestrinho
tem uma biografia inegável, uma das mais completas
do Estado brasileiro. Foi Governador do Estado do
Amazonas por três vezes, um grande Governador, que
enfrentou inúmeros desafios importantes para a sua
época, venceu muitos desafios. Foi o líder, o estadista que levou em consideração toda a diversidade da
Amazônia, especialmente a necessidade de se compatibilizar a preservação da mata, do meio ambiente
com o desenvolvimento. Além de ter sido também um
Senador extremamente operoso aqui, atuante, com
inúmeras iniciativas importantes para o Brasil, ter sido
Prefeito da cidade de Manaus e também um Deputado Federal extremamente qualificado e competente.
Eu queria deixar esse testemunho. Tive oportunidade
também de ter sido duas vezes Governador de um
Estado importante do Brasil, Goiás. Sei quão difícil é
a tarefa de administrar um Estado com as dimensões
do Amazonas, o Estado de Goiás, e é por isso que nós
devemos cada vez mais e sempre render as nossas
homenagens a este grande líder da Região Norte, a
este grande brasileiro, o Senador Gilberto Mestrinho.
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro, pela oportunidade de aparteá-lo. Parabéns, Senador Arthur Virgílio, pela iniciativa da homenagem e pela forma muito
sincera com que o senhor sempre tratou o seu ilustre
conterrâneo Senador e Governador Gilberto Mestrinho. Muito obrigado.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Eu que o
agradeço, Senador Marconi Perillo. Quero dizer a V. Exª
que, assim como o Governador Gilberto Mestrinho, V.
Exª também governará o Estado de Goiás pela terceira vez, pela vontade do povo daquele querido Estado.
Incorporo o aparte de V. Exª ao pronunciamento que
faço em homenagem a Gilberto Mestrinho.
Tomando o ponto que V. Exª falou sobre o trabalho, a importância que o Governador e Senador Gilberto Mestrinho teve com relação à questão ambiental na Amazônia, digo que é dele, como defensor da
Amazônia, a célebre resposta aos defensores da sua
internacionalização.
Todos nós sabemos que a Amazônia é – e não
há como deixar de considerar isto –, hoje, a área do
Planeta mais cobiçada. Se nós brasileiros – e ele tinha
isto como convicção – não incorporarmos a Amazônia
ao nosso País, nós correremos o sério risco de tê-la
considerada como uma área de interesse do Planeta.
Disse, então, o Governador Gilberto Mestrinho:
Se eles nos derem em troca Nova Iorque [olhem
o que ele estava pedindo em troca: Nova Iorque] e os
países europeus e os Estados Unidos abrirem suas
fronteiras para brasileiros, eu não vou me opor à proposta de transformar a Amazônia em patrimônio da
humanidade.
Essa era a posição do Governador Mestrinho.
Ele foi professor até os 22 anos. Intelectual, estudioso, Prefeito de Manaus aos 28 anos, Secretário
de Finanças. Foi um dos primeiros a serem cassados
pelo golpe militar. Passou meses escondido em São
Paulo, virou empresário no Rio, retornou à disputa
eleitoral com a retomada da democracia.
Senador Arthur Virgílio, já que V. Exª aqui dissertou sobre sua convivência e suas experiências de vida
com o Senador Gilberto Mestrinho, quero citar apenas
uma para poder caminhar para a conclusão do meu
pronunciamento.
Estava eu presidindo a Federação das Indústrias
do Estado do Pará, no início da década de 90, em 1991,
e o Governador Gilberto Mestrinho governava o Estado
do Amazonas. No ano seguinte, seria realizada no Rio
a Eco 92, conferência em que se discutia a questão
ambiental para o mundo todo. Um pouco antes – eu
tenho certeza de que muitos irão se lembrar do episódio –, a Presidente do Ibama, Drª Tânia Munhoz, tinha
ido ao Amazonas e tirado uma fotografia, que saiu em
revistas de circulação nacional, em cima de algumas
toras de árvore dizendo que ia fazer, acontecer e não
sei o quê. Acho que não foi nem no Amazonas, foi no
Pará. Foi no Pará. Aí o Governador Gilberto Mestrinho
disse: “Se ela vier aqui, eu mando prendê-la”. Declara-
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ção dele. “Se ela entrar no Amazonas, eu vou mandar
prendê-la”. Essa era a posição do Governador.
Para aquele seminário, Eco Amazônia, promovido
pela Federação do Amazonas e pelas federações dos
Estados da região, em Belém, foram convidados a Drª
Tânia e o Governador Gilberto Mestrinho. Coincidentemente, a Drª Tânia estava fazendo a sua palestra, e fui
informado de que o Governador Mestrinho tinha chegado a Belém. Eu saí do seminário, fui até o Governador,
que estava no hotel. “Governador, faça um favor, vamos
agora à Federação? A sua palestra não é agora, mas
eu quero fazer o contraponto com a Drª Tânia e nada
melhor do que a sua presença no momento em que
ela estiver fazendo o pronunciamento”. Ele, de pronto,
atendeu ao meu pedido: “Vamos lá, Flexa. Vamos lá”.
E assim fizemos. Eu disse: “Agora, o senhor fica aqui
que eu vou mandar anunciá-lo”.
No momento em que se deu a oportunidade,
com a Drª Tânia fazendo o pronunciamento, o Mestre
de Cerimônia pediu licença e anunciou a chegada do
Governador do Amazonas Gilberto Mestrinho. Aí a Drª
Tânia se virou e disse: “Espero que não tenham trazido a polícia para me prender”. Essa era a posição do
Governador. Era um defensor intransigente das causas
amazônicas. Intransigente!
Havia um contraditório. Tenho certeza absoluta, Senador Arthur Virgílio, Senador Jefferson Praia,
Deputada Rebecca, de que ele, com sua inteligência,
já defendia a exploração sustentável da Amazônia.
Ele não defendia que a Amazônia fosse considerada
algo intocável, que não pudesse trazer benefício para
aquele caboclo que ele defendia, que morria de fome,
que não recebia atendimento mínimo de saneamento,
que não tinha água, esgoto, eletricidade, nem estradas. Ele sabia que as espécies florestais têm um ciclo
biológico. Elas, como o homem, nascem, crescem,
amadurecem e morrem. Então era preciso explorar a
mata antes que as árvores morressem. Era isso que
ele defendia e é isso que todos nós defendemos, lamentavelmente, até hoje.
E eu diria, Senador Arthur Virgílio, que, em memória do Senador e Governador Gilberto Mestrinho, não
vamos deixar baixar a bandeira da nossa luta para que
a Amazônia seja efetivamente incorporada ao restante do nosso País. Vamos desenvolver a Amazônia de
forma sustentável. Vamos fazer com que a Amazônia
possa trazer as riquezas que Deus a ela concedeu em
benefício da sua população.
Tem um outro episódio também, a questão dos
jacarés. Ele defendia que se matasse o jacaré, porque
a população de jacarés era maior do que a população
de habitantes do Estado do Amazonas. Então ele dizia:
“Flexa, eu tenho que defender que sejam abatidos os ja-
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carés, porque eles estão comendo meus caboclos”. Ele
dizia isto: “Estão comendo os meus caboclos”. “Como
eu posso”, Senador Arthur Virgílio, “deixar que o jacaré
coma o meu caboclo?”. Está aí: hoje, a carne de jacaré
é realmente um produto nobre, eu diria, nas mesas dos
brasileiros. Já a sabedoria dele indicava isso.
Eu não quero terminar sem deixar também o registro da bravura com que o Senador Gilberto Mestrinho encarou e combateu o golpe militar. Ele foi o segundo Governador... O primeiro foi o Governador de
Goiás – e o Senador Marconi Perillo há pouco estava
aqui, representando tão bem o seu Estado – Mauro
Borges, o primeiro a declarar apoio ao Vice-Presidente
João Goulart. O segundo a declarar apoio para que se
mantivesse o princípio constitucional e a democracia
no Brasil foi o Governador Gilberto Mestrinho. E isso
lhe custou, pouco tempo depois, sua cassação. Mas
quis Deus que ele tivesse vida e voltasse à política, voltasse ao Governo, viesse ao Senado e aqui, conosco,
nós tivéssemos então o privilégio de conviver com o
amigo, com o conselheiro e com esse grande político
que o Amazonas, a Amazônia e o Brasil deixaram de
ter fisicamente.
Mas, Senador Arthur Virgílio, o Senador Gilberto
Mestrinho não morreu; ele se transformou em luz e,
como tal, continua iluminando a nossa Amazônia e a
todos nós aqui, seus companheiros.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Jefferson Praia deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Arthur Virgílio.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
O próximo orador é o Senador Mozarildo Cavalcanti, do Partido Trabalhista Brasileiro; em seguida, o
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB. Também,
quebrando o protocolo, franquearemos a palavra aos
dois Deputados da Amazônia aqui presentes, a Deputada Rebecca Garcia e o Deputado Lupércio Ramos.
Ao final, falarão, em agradecimento, três dos filhos do
Governador Mestrinho: o Deputado João Thomé, a Srª
Maria Raposo e o Dr. Luiz Carlos Mestrinho.
Com a palavra o Deputado Mozarildo Cavalcanti,
que fala como Líder... Perdão, S. Exª foi meu colega
Deputado, e a gente não tem tempo, talvez a saudade
não seja da Câmara, mas da idade que a gente tinha
quando estava na Câmara.
A palavra fica, então, com o Líder do PTB neste
momento, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Arthur Virgílio, que preside esta sessão e que também foi o autor do requerimento que a
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convocou, quero cumprimentar todos os membros da
Mesa, no caso, começando pelo Presidente, o Senador Jefferson Praia, que não está mais na Mesa mas
que presidiu o início desta sessão; o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que também já se retirou, Dr.
Mauro Campbell; meu amigo Thomé Mestrinho, que
também tem uma história já em Roraima; seus filhos
Luiz Carlos Mestrinho, Maria Raposo e Leila Raposo;
os familiares aqui presentes; Srªs e Srs. Senadores e
as senhoras e os senhores.
Bastaria ser da Amazônia para já ter razão de falar sobre Gilberto Mestrinho, mas, sendo de Roraima,
mais razão ainda tenho eu, que nasci em Roraima.
Costumo dizer: “Eu não sou Senador por Roraima,
eu sou um Senador de Roraima”, porque nasci lá, a
minha mulher nasceu lá, os meus filhos nasceram lá,
o meu filho mais velho já é juiz de Direito lá, em Roraima. Aliás, todos tiveram mais juízo do que eu, não
seguiram a profissão de médico. O mais velho é juiz
lá, a mais nova é juíza aqui, no DF, e a do meio é formada em Administração.
Mas eu quero falar aqui – até me lembro quando começo – da época em que eu era, poderia dizer,
um menino, quando Gilberto Mestrinho foi candidato
a Deputado Federal em Roraima. Àquela época, não
era permitida a reeleição dos Governadores. E Gilberto
Mestrinho decidiu, pela amizade que tinha de muitas
pessoas de Roraima, candidatar-se por Roraima. E foi
eleito. Foi eleito, enfrentando uma oposição de pessoas
muito queridas em Roraima, que eram dois médicos, Dr.
Sílvio Botelho e Dr. Elesbão, pessoas dignas; inclusive
o Dr. Sílvio Botelho tem hoje um filho que é Senador
aqui, o Senador Augusto Botelho. E ele fez, realmente,
uma campanha de paz, verdadeiramente de solidariedade. Era do PTB – partido a que hoje tenho a honra de
pertencer, fui reeleito pelo PTB – e fez uma campanha
dizendo justamente isto, que ele queria ajudar não só
aqueles que eram do PTB, mas todos os de Roraima,
incluindo até os amazonenses que pertenciam à colônia grande de Roraima àquela época.
Mas nós viemos do Amazonas; Roraima veio do
Amazonas, Roraima era Amazonas quando Getúlio
Vargas, um petebista também, transformou aquele
pedaço do Amazonas em território federal.
Então, eu tive oportunidade, como disse, ainda
como um pré-adolescente, como gosta de dizer o meu
neto mais velho, de participar da campanha dele, de
subir aos palanques e dizer da importância da eleição
de uma pessoa que, embora não morando lá em Roraima, tinha o coração da Amazônia, tinha a alma da
Amazônia. E foi eleito.
E vejam bem: por onde ele foi cassado? Onde
ele estava quando foi cassado? Era Deputado Federal
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por Roraima, foi cassado quando era Deputado lá pela
nossa terra. E aquilo, para nós, foi um trauma muito
violento, porque, de repente, tínhamos um Deputado
que era influente, que nos ajudaria – como estava nos
ajudando muito – e teve a sua carreira cortada por um
ato, não é preciso dizer, arbitrário do regime da época.
E nós perdemos, de repente... Lógico, quando digo
nós... Roraima perdeu um Deputado, mas a Amazônia
perdeu um grande estadista, e o Amazonas perdeu um
grande amigo, no sentido de ter mandato.
Realmente, isso nos tornou sempre muito amigos. Ele era muito amigo do meu pai, tinha pelo meu
pai uma camaradagem, vamos dizer assim, fora do
comum. Disso eu nunca me esqueci. E, àquela época,
quando foi cassado, começou uma caça aos petebistas
de Roraima. O primeiro Governador que chegou lá foi
para cassar os petebistas.
E havia um amigo nosso cujo apelido era Bemte-vi. Ele tinha um carro-pipa que distribuía água para
as casas, em um convênio com a prefeitura, e ele era
petebista também, desses para valer, e pintou o carro
dele todo com as cores do PTB, o vermelho, o preto e
o branco do PTB. E botou, na frente do carro, as letras
PTB. E ele foi preso. Foi o primeiro a ser preso logo lá,
pelo Governador que chegou. E ele começou a apertálo para ele dizer o que sabia sobre o Mestrinho. Ele
disse: “Um grande homem, uma pessoa excelente” e
tal. “Por que você tem o seu carro pintado com as cores
do PTB e ainda tem o nome do PTB?”. E ele disse: “O
senhor sabe como sou conhecido aqui?”, perguntou
ao Governador. E o Governador disse: “Não, não sei”.
“Sou conhecido como Bem-te-vi”. “Mas por que PTB?”.
Ele disse: “O senhor não sabe que o Bem-te-vi é um
pássaro aguerrido, que persegue os outros e avança
até em cima das pessoas? Então, sou conhecido como
o Pássaro Terrível Bem-te-vi”. Para poder aliviar, digamos, aquela pecha que tinha por ser petebista.
Então, desde aquela época, Senador Arthur Virgílio, eu tinha o sonho de ser PTB. Aliás, esse meu sonho começou quando, eu ainda criança, no suicídio de
Getúlio Vargas, não tínhamos televisão à época, e as
rádios ficavam repetindo, a cada momento, a leitura da
carta-testamento. E aquilo realmente me tocou muito
profundamente. Só que, quando cheguei na idade de
ingressar para a política, o PTB, assim como os outros
partidos, tinha sido banido. Não existia mais PTB, não
existiam os outros. Só existiam a Arena e o MDB.
E quero dizer, então, para registrar neste dia...
E não vou falar da biografia, porque o Senador Arthur
Virgílio já falou, com propriedade, com conhecimento
da biografia do Senador – digo Senador porque foi a
última convivência que tivemos aqui – Gilberto Mestrinho.
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Aliás, foi essa convivência que tivemos aqui que
aprofundou minha admiração por ele, porque eu o conheci, obviamente, de maneira muito leve, durante a
campanha; depois, eu o conheci quando era Deputado,
mas não tinha, realmente, convivência com ele; vim a
ter aqui, no Senado. E conheci mais ainda a condição
humana de Gilberto Mestrinho.
Na verdade, tenho um cacoete que, logicamente,
vou levar para o resto da minha vida, que é da minha
formação de médico: sempre digo que detesto os fundamentalismos. Não gosto quando a pessoa diz que
é ambientalista e não gosto quando a pessoa diz que
é ruralista, no sentido de não levar em conta o meio
ambiente. E aí, a outra parte importante que foi dita,
em parte pelo Senador Flexa Ribeiro, em parte pelo
Senador Arthur Virgílio: o que temos que pensar referentemente à Amazônia, primeiramente, são nos seres
humanos que estão lá, em 25 milhões de seres humanos que estão lá: homens, mulheres, crianças, negros,
índios, caboclos, que são nossos mestiços; brancos de
olhos azuis, dos quais o Presidente Lula não gosta,
mas que estão lá – foram do Paraná, do Rio Grande
do Sul. Esses é que têm que estar em primeiro lugar.
Não quero dizer – e nem ele nunca disse isto – que
temos que exterminar os animais, que temos que tratar diferentemente, no sentido degradante, os índios.
Também não acho que a gente deve pensar que uma
floresta é mais importante em pé; isto é – foi dito aqui
–, uma árvore que nasce, cresce, reproduz e morre
tem que ser deixada assim? Que burrice é essa que
não podemos aproveitar, no momento certo, os frutos,
que são a própria árvore, em benefício dos seres humanos que vivem lá?
Recentemente, o Governador Eduardo Braga disse: “Vá dizer para um caboclo da Amazônia, que está
lá com sua família, passando fome, que ele não pode
derrubar uma árvore. Vá dizer!” Agora, qual é a alternativa para esse homem que está lá? Qual é a alternativa?
Então, é isso o que temos que ter, infelizmente.
No primeiro turno da campanha do Presidente
Lula, votei no Ciro Gomes; no segundo turno, ficaram
Serra e Lula. Pensei: ora, entre uma pessoa que é de
São Paulo, que pensa muito mais como paulista, e
uma que é do Nordeste, que veio da pobreza, acho
que o Norte vai ganhar muito mais com um homem
que pense... E também fui ler o programa dele. No
programa, na parte que dizia respeito à Amazônia, li
uma frase que, para mim, foi decisiva. Ele disse que
era chegada a hora de acabar com essa história de
dizer só o que não se pode fazer na Amazônia, mas,
sim, o que se pode e se deve fazer na Amazônia. E é
esse, realmente, o dilema que vivemos na Amazônia.
Há leis demais proibindo tudo na Amazônia; proibin-
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do tudo. Daí a história, que foi contada aqui, do jacaré
e do homem. Dizem até que ele disse que, se você
for pego prendendo um jacaré e chegar um fiscal do
Ibama, mate o fiscal do Ibama, porque o crime não é
inafiançável; mas, se você matar o jacaré, o crime é
inafiançável. É um absurdo, realmente, mas essa é a
realidade da lei. Matar um jacaré é crime inafiançável;
matar um ser humano não é crime inafiançável.
Tivemos aqui um embate muito forte na discussão
da lei de gestão das florestas, porque a lei nada mais
é do que um sofisma para se entregar a floresta para
grupos. “Ah, mas não podem estrangeiros!” Ora, estamos cansados de ver: botam testas de ferro brasileiros
e, na verdade, a gestão é de estrangeiros.
O importante é que fique hoje registrada – é isto o
que quero deixar – a imagem de um político humanista, de um político que se preocupava com as pessoas,
de um político que pode até haver quem o acusasse
de viver no populismo. Eu diria que ele vivia do humanismo, que ele se preocupava exatamente com uma
criança que precisava receber no Natal um brinquedo;
com a mãe que precisava, na miséria, de enxoval e de
bom atendimento para ter seu neném.
Então, essa era a imagem que eu tinha dele e
que foi corroborada com a convivência que tivemos
aqui, no Senado.
Antes de encerrar, quero ouvir o Senador Jefferson Praia com muito prazer.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Mozarildo, quero aproveitar suas palavras, quando V.
Exª aponta nosso saudoso Mestrinho como humanista. Se observarmos a luta que ele travou em toda sua
vida, veremos que o foco principal vai ser o homem e
a mulher da Amazônia. Isso mesmo. Gilberto Mestrinho
é igual à Amazônia, que é igual a homens e mulheres
da Amazônia. Percebemos também isso em todas as
suas teorias, em todas as teses que defendeu. Onde
estava o homem, a natureza... Se formos perceber hoje,
quando se fala em crescimento econômico – porque, no
desenvolvimento, já está inclusa a questão ambiental –
fala-se em crescimento econômico mais natureza, que
é o desenvolvimento sustentável. Portanto, para mim,
nosso saudoso Mestrinho fica como aquele que lutou
pela Amazônia que hoje buscamos, que é uma Amazônia com melhor qualidade de vida para os homens,
para as mulheres, para as crianças, para a família da
Amazônia. Muito obrigado pelo aparte.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Jefferson Praia, fico muito honrado com o
aparte de V. Exª, que é outro amazonense que aprendi
a admirar. V. Exª assumiu a cadeira de um homem que
era um símbolo em termos de político sério; e V. Exª
não tem desmerecido essa posição e tem uma visão
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que nós, da Amazônia, devemos ter. É exatamente
isto: é pensarmos em crescimento.
Na verdade, esse movimento ambientalista se
deixa levar muito por aspectos parecidos com o da
Inquisição. Rotula-se. Por exemplo, o índio, por acaso,
não desmata para plantar sua roça? Ele planta e desmata. Ele aprendeu com alguém? Não. É da tradição
dele. Ele desmata, planta a roça e tira seu alimento. E
assim faz. Agora, falam: “Tantos por cento da Amazônia
foram devastados.” Devastados? Doze por cento. Ao
longo dos 509 anos que existimos, devastados como?
A Amazônia foi ocupada por cidades, vilas, estradas,
assentamentos do Governo Federal, como os assentamentos do Incra. Agora, chegamos ao paroxismo,
Senador Arthur Virgílio, de que nas nossas notas, no
nosso dinheiro, não tem um ser humano, não tem um
vulto histórico! De R$1,00 a R$100, 00 só tem bicho!
Com todo respeito aos bichos, mas até Deus, quando criou a terra, disse que o ser humano teria que
dominá-los e teria que reinar sobre eles e sobre a
natureza. Agora é o contrário. Nós, humanos, somos,
talvez, o terceiro na escala: a mata, o bicho e, depois,
o ser humano. Espero que, realmente, todos aqueles
que pensam a Amazônia de maneira humanista possam realizar o grande desafio, que é a inteligência de
compatibilizar essas três coisas, priorizando o homem.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
Concedo a palavra ao Líder do PMDB, Senador
Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Arthur Virgílio, que preside esta sessão de
homenagem ao grande homem público Gilberto Mestrinho e que fez aqui um verdadeiro e histórico pronunciamento; Senador Jefferson Praia; Senador João
Pedro; Senador e Deputado João Thomé Mestrinho,
filho de Gilberto Mestrinho, que foi também nosso companheiro na Câmara dos Deputados e no Senado Federal; Sr. Luiz Carlos Mestrinho, também filho daquele
querido amigo; Srª Maria Raposo, filha do Mestrinho;
Srª Leila Raposo, também filha daquele grande amigo; familiares; amigos; Srªs e Srs. Senadores; Srªs e
Srs. Deputados – nesta sessão de homenagem, vi o
Deputado Pauderney Avelino, o Deputado Pércio Ramos, a Deputada Rebecca Garcia –, como Líder do
PMDB, Senador Arthur Virgílio, quero, sinceramente,
em nome de todos os nossos companheiros de bancada, homenagear esse que foi um dos mais importantes
quadros do nosso Partido. Gilberto Mestrinho foi uma
das pessoas mais amigas e solidárias que conheci.
Tive a sorte e o grato privilégio de sua companhia no
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Senado por muitos anos e de privar de sua amizade
pessoal, inclusive. Com seu carisma, com sua simpatia, Gilberto Mestrinho não precisava fazer qualquer
esforço para ser querido e respeitado.
Mestrinho nasceu em Manaus em 1928. Como
já foi dito aqui pelo Senador Flexa Ribeiro, é filho de
mãe indígena e de pai cearense. Merecidamente, é
reconhecido como um grande líder político brasileiro,
tendo se destacado pelas ações em defesa da democracia, da liberdade e dos mais humildes e pelo desenvolvimento do Estado do Amazonas. Mestrinho foi
um homem que amou a vida e que, corajosamente,
enfrentou hipocrisias.
O emocionado discurso do Senador Arthur Virgílio
é a melhor radiografia, a melhor fotografia do homem
Gilberto Mestrinho. Arthur e Mestrinho tiveram – o Senador José Agripino já disse aqui, e sou testemunha
disto – encontros, desencontros, mais encontros que
desencontros, e posso testemunhar o respeito que o
Arthur tinha pelo Mestrinho e o carinho e o respeito que
o Mestrinho também tinha pelo Senador Arthur.
A trajetória de Gilberto Mestrinho foi brilhante e
completamente honrada. Prestou relevantes serviços
ao seu Estado natal e ao Brasil. Foi Prefeito de Manaus ainda muito moço, aos 26 anos de idade, foi Deputado Federal, Senador e Governador do Amazonas
por três vezes. Mestrinho era um hábil político, tinha o
melhor relacionamento com todos nós. Perseverante,
determinado, estudioso, culto, Mestrinho foi sempre
um patriota. Ninguém, na nossa Bancada, foi mais
importante e mais influente do que o Senador Gilberto Mestrinho.
Aqui, no Congresso, Gilberto Mestrinho presidiu,
por três vezes consecutivas, com muito zelo e com muita
competência, a mais importante de todas as Comissões, que é a Comissão Mista de Orçamento. Gilberto
Mestrinho conhecia e dominava, como poucos, as intrincadas questões orçamentárias. Defendeu mudanças, mudou aquela Comissão, deu-lhe transparência,
e, por tudo isso, merece o respeito de todos nós.
Aqui, juntamente com o Senador Antonio Carlos
Magalhães, Gilberto Mestrinho ajudou a aprovar uma
importante proposta de emenda à Constituição que,
infelizmente, não avançou na Câmara dos Deputados,
que fazia uma mudança fundamental na Lei de Meios,
na Lei Orçamentária, e a tornava impositiva, o que
seria, indiscutivelmente, uma coisa muito boa para o
Parlamento e para o Brasil.
Democrata convicto, sua carreira política sofreu,
muitos já o disseram, com o golpe de 1964. Ficou afastado por longos dezenove anos. Essa injusta perseguição ideológica não afetou o prestígio de Gilberto Mes-
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trinho com o povo, com nosso Partido, porque Gilberto
Mestrinho foi sempre um grande brasileiro.
No seu retorno à vida pública, elegeu-se Governador do Amazonas em 1983 e em 1994. Foi Senador de
1999 a 2007. Nas eleições de 2008, já com 80 anos de
idade, doente, Gilberto Mestrinho ainda desempenhou
um papel decisivo nas eleições do seu Estado.
Coerência e firmeza em suas posições políticas
e coragem e disposição para enfrentar assuntos polêmicos eram características marcantes de sua atuação. Gilberto Mestrinho tinha lado, sempre teve lado;
sempre foi um político afirmativo. Posso me lembrar,
inclusive, da defesa que Gilberto Mestrinho fazia da
soberania do Brasil na Região Amazônica e do manejo sustentável quando a moda era o preservacionismo
pura e simplesmente.
Durante sua vida, manteve uma luta permanente
pelo desenvolvimento de Manaus, pelo polo industrial
de Manaus, que tem sido o esteio da economia amazonense nas últimas décadas. Trabalhou por emprego, por segurança pública, por saúde, por moradia e
por escola para seu povo. Poucos fizeram tanto pelo
Amazonas como Gilberto Mestrinho.
Gilberto Mestrinho foi um exemplo de vida. Tinha muita sensibilidade social e dedicou boa parte
do seu tempo trabalhando pelos caboclos e pelos ribeirinhos.
Gilberto, aqui também já falaram isso, era um humanista. Não me ocorre, Senador Arthur Virgílio, melhor
definição para esse querido amigo e homem público que
nos deixou. Estamos órfãos de Gilberto Mestrinho, de
seu otimismo invencível, de sua admirável sagacidade
política e de sua incomparável compreensão dos fatos.
Também estamos órfãos das lições diárias de sabedoria que Gilberto Mestrinho nos dava. Mestrinho era um
político sempre presente. Tinha invariavelmente uma
palavra inteligente e bem humorada para expressar
sua exata compreensão da realidade que nos cerca.
Sofria com as pequenas e grandes misérias humanas
que tanto atormentavam todos.
Pensar que ainda há tanto por fazer lembra-nos
que Gilberto Mestrinho era imprescindível nesse esforço. Ele faz muita falta não apenas à família e aos
muitos amigos que deixou, sobretudo ao Amazonas,
à Amazônia, ao Senado Federal e ao cenário político
brasileiro como um todo.
Foi político exemplar. Quantos não foram os episódios históricos cujas orientações apontadas por
Mestrinho foram seguidas por todos nós? Mestrinho
tinha sinceridade e firmeza de caráter. Como eu disse
no início, ele era um dos melhores quadros do PMDB,
tendo presidido o Partido no Amazonas por mais de
vinte anos e tendo cumprido, nacionalmente, tarefas
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relevantes para o Partido, que ajudou a construir e que
muito ajudou a fazê-lo grande.
Desta tribuna, que, muitas vezes, ele usou para
defender a Amazônia e o povo amazonense, expresso meu humilde reconhecimento e minha reverência
pelo bem que fez ao País e pelas vigorosas lições de
vida que deixou para todos nós. Como eu dizia, foram
lições de coragem, fraternidade, lealdade, dignidade,
transparência e invulgar sabedoria.
Chamavam-no, com muita justiça, de professor.
Mestrinho foi sempre um extraordinário professor, um
mestre, um professor da boa convivência, do otimismo,
da bondade. Era de excepcional talento político. Foi maestro do Senado, maestro de todos nós e baluarte da
causa pública para todo o sempre. É um dileto amigo
que se foi e que deixou em todos nós muita saudade.
Todos nós, seus amigos, sua família, vamos honrar seu
legado humano e político, como forma de compensar,
Senador Arthur Virgílio, essa dolorosa ausência.
Era, em poucas palavras, o que eu tinha de falar
desse grande homem público, desse grande patriota,
desse grande brasileiro, que foi meu amigo Senador
Gilberto Mestrinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Senador Renan Calheiros, agradeço a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves.
Gostaria de usar a tribuna, Senador?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Não, Sr. Presidente, quero apenas prestar um depoimento singelo. Eu queria ter manifestado isso no decorrer do discurso do Senador Renan Calheiros, que é o
Líder da Bancada do PMDB, Bancada que o Senador
Gilberto Mestrinho tanto honrou e integrou.
Eu queria dizer o que todos os outros já disseram. Posso ser repetitivo, posso ser cansativo, mas
quero dizer do meu carinho, do meu apreço, do apreço que eu tinha pela figura de Gilberto Mestrinho, que
também foi meu conselheiro. Também o procurei em
determinados momentos para ouvir uma palavra sua
de orientação, e ele sempre me deu essa palavra, com
extremo cuidado. Eu sentia que ele, realmente, queria
nos orientar da melhor maneira.
Depois, tive contato aqui com seu filho, o João
Thomé, que foi um Senador que também defendeu as
causas da Amazônia com a maior legitimidade, com
a maior vibração e, eu diria até, com a maior empolgação.
O que eu gostava de ver em Gilberto Mestrinho
era justamente como ele se transformava quando falava
sobre a Amazônia, quando ele defendia o que sabia
que era melhor para a economia brasileira.
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O depoimento do Senador Arthur Virgílio foi completo, foi um roteiro de vida do Senador Gilberto Mestrinho que completou para mim a biografia dele. Eu tinha
o retrato dele no plenário do Senado, e o depoimento
do Senador Arthur Virgílio fez juntar aquilo que eu sabia àquilo que eu não sabia. Tudo aquilo que eu sabia
ficou ainda menor diante do que eu soube da vida dele,
só fez engrandecer o que eu sabia sobre ele.
Então, como a vida pública tem um sentido muito
passageiro, como não há um sentimento de perenidade, como aqui já estamos preocupados com a próxima
eleição, nada melhor do que lembrar um homem que
por aqui passou, que deixou tantos ensinamentos e
que não foi esquecido.
Realmente, emocionei-me ao saber do seu falecimento e, ainda hoje, não perdoo a mim mesmo
não ter chegado a Manaus para dizer como todos os
amazonenses disseram: “Obrigado, Gilberto Mestrinho,
muito obrigado”. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Senador Garibaldi, creio que não só eu como todos
os Senadores da Casa se sentiam, de certa forma, figuras necessitadas de ouvirem os aconselhamentos
do Governador Gilberto Mestrinho. E eu, muito particularmente, porque tenho também recebido os seus,
que considero um homem público do melhor nível, da
maior seriedade e de muita capacidade de sentir, como
pessoa, o que as outras pessoas sentem e passam. É
uma ocasião, também, de registrar a minha admiração
por V. Exª e meu carinho.
Eu quero também comunicar à Casa – os que
estão aqui não têm tanto interesse, mas é uma boa
notícia – que estou afônico. Hoje vai ter menos confusão porque estou completamente afônico.
O próximo orador a falar e que tem um depoimento
certamente muito interessante a colocar é o Senador
João Pedro, do Partido dos Trabalhadores.
Eu gostaria, antes de começar o discurso do
Senador João Pedro, de citar algumas figuras ilustres
que estão também neste momento homenageando o
Governador Gilberto Mestrinho: os ilustres magistrados do meu Estado, o Desembargador Yedo Simões
e o Juiz Elci Simões; ao mesmo tempo, essa grande
liderança do Município de Itacoatiara que é o Prefeito
Antonio Peixoto; também o ex-Prefeito do Município
de Rio Preto da Eva, que faz parte praticamente da
Grande Manaus, o Prefeito Anderson de Souza; e o
grande advogado, que foi vereador e Deputado Estadual na minha terra, que é o meu prezado amigo Miquéias Fernandes.
Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Presi-
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dente Arthur Virgílio, Senador autor do requerimento
desta homenagem póstuma; familiares do Governador,
Senador e dirigente político nacional – porque o Gilberto
era um dirigente político do PMDB em nível nacional,
uma figura nacional –; Deputados Federais que estão
aqui, Deputada Rebecca, Deputado Lupércio; os dois
juízes da nossa terra, Dr. Yedo Simões, que é Desembargador, e o Juiz Elci; empresário Paulo Girard, que
está aqui; Miguel Bianco, que é dirigente do PMDB
no Estado, Deputado; meu companheiro João Thomé, companheiro de caminhada de muito tempo; Luís
Costa, uma figura importante nesse processo junto ao
Governador Gilberto Mestrinho; enfim, eu quero dizer
da minha alegria de participar desta justa homenagem
a um dirigente político.
Falar de Gilberto é falar das polêmicas; e, como
homem público, ninguém está distante da polêmica. Não
precisamos falar aqui da concordância. A divergência
faz também um grande homem público.
Eu quero me associar e pedir desculpas porque
está marcado um horário para um debate com dirigentes do PSDB sobre o Mercosul, sobre a adesão
da Venezuela ao Mercosul. É um horário na televisão
e eu vou ter que sair. E eu espero que o Governador
Gilberto Mestrinho, Senador que fez, enquanto vivo,
muitas obras importantes no Estado e pelo Brasil, agora, lá de cima, ele possa fazer com que se ilumine o
Senado para a adesão da Venezuela ao Mercosul.
Quero dar parabéns à Leila, à Maria, que são pessoas importantes e que compõem a família de Gilberto
Mestrinho. Por sinal, a família de Gilberto Mestrinho
não são só os nove filhos, mas é uma família imensa,
a família dos amazonenses, de homens e mulheres.
É uma referência. Mais que um ex-Governador, foi um
homem do Brasil, que fez a polêmica, que governou,
que teve opiniões, que fez muito – e fez muito pelos
pobres. Isso é preciso ser dito.
Quero também dar um abraço ao filho Luís Carlos
Mestrinho, que está aqui conosco nesta sessão.
Enfim, o Amazonas está de parabéns pela memória de um grande político. Quero parabenizar todos
que estão aqui, no Senado, construindo esta sessão,
fazendo esta reflexão a respeito de um político que
fez muito, aqui na Casa, como Relator do Orçamento,
como Senador, defendendo a Amazônia, os interesses
do Amazonas. Ele foi intrépido; Gilberto foi intrépido
na defesa do Amazonas.
João Thomé, você é um dirigente, um herdeiro,
tem muito do Gilberto, pela sensibilidade de fazer política, de sonhar e de ter utopias. Quero dar um abraço
a todos os familiares, aos dirigentes que estão aqui,
empresários, políticos do Amazonas. Um abraço muito
especial a você, com quem tenho uma convivência lá
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dos anos 80. O primeiro clássico do marxismo quem
me deu foi você. Isso não é feio, não; isso é bonito,
porque você é um homem de idéias e um homem que
pensa o mundo. Parabéns, João!
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB –
AM) – Obrigado.
Parabenizo o Senador João Pedro pelo singelo
e expressivo pronunciamento com que homenageou
o Governador Gilberto Mestrinho.
Tem a palavra a Deputada Rebecca Garcia e, em
seguida, o Deputado Lupércio Ramos.
A SRA. REBECCA GARCIA (PP – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Senador Arthur Virgílio, hoje presidente desta Mesa e desta
sessão, João Thomé, Luís Carlos, Maria e Leila, todos
grandes amigos, senhores e senhoras aqui presentes,
Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas,
quando me comunicaram da realização desta sessão
em homenagem ao Senador Gilberto Mestrinho, perguntaram se eu desejaria um discurso para falar. E imaginei que qualquer discurso que fosse produzido diria
muito do que aqui já seria falado, quando chegasse a
minha vez de falar. Por isso, preferi falar um pouco da
minha experiência perto dessa pessoa tão grande –
experiência que hoje considero muito pouca; acredito
que eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Mas o
pouco que tive de oportunidade de conviver com esse
grande ser humano, com esse grande cidadão que nosso Estado teve fez-me, com certeza, ser uma pessoa
maior, uma pessoa mais bem orientada.
Aí gostaria de falar de quatro momentos, em especial, na minha vida, para que não me alongue muito.
E lembro-me perfeitamente do primeiro dia em que vi
pessoalmente o então Governador Gilberto Mestrinho.
Eu tinha nove anos de idade – isso foi em 1982 –, e
nós íamos para o desfile das escolas de samba na
Avenida Eduardo Ribeiro. E, no carro, todos falando:
“Vamos a convite do Governador Gilberto Mestrinho”
– que havia convidado, um ano antes, o meu pai, para
compor com ele a chapa para concorrer ao Governo.
Mas meu pai tinha uma grande amizade, amizade de
infância, pelo seu concorrente na época, que era Josué
Filho. Então, meu pai disse: “Gilberto, tenho a maior
admiração por você, mas Josué é meu amigo de infância, não posso fazer isso”. Mas a amizade continuou
com o Governador Gilberto Mestrinho, já eleito nesse
primeiro carnaval, e fomos até a Avenida Eduardo Ribeiro. E eu, sempre curiosa, sempre tive muita curiosidade em relação ao comportamento humano, falei:
“Vou observar essa pessoa que é Gilberto Mestrinho,
para saber porque é tão importante ser Governador”,
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porque todos mencionavam o Governador Gilberto, o
Governador Gilberto.
E, nesse primeiro encontro – esta é primeira fase,
diria, do nosso relacionamento –, tive a grande lição
da minha vida sobre o que é a humildade. E aí passei
a saber que ser Governador, ser Deputado, ser Senador, isso é nada: somos todos seres humanos; e que
ele não usava nem exercia aquele mandato para ser
superior a ninguém: ele apenas tinha oportunidade
de tomar decisões, mas quem pautava suas decisões
era o povo, aquele que o colocara ali. Então, naquele momento, aprendi que, acima de qualquer coisa, a
humildade está em primeiro lugar.
Um segundo momento na minha vida com o Senador Gilberto Mestrinho já foi no seu mandato em
1991. Eu era estudante universitária, em Boston, estudava economia e fui a um restaurante para almoçar.
Quando cheguei a esse restaurante, vi umas feições
conhecidas, umas feições amazônidas e disse: “Aquele
povo que está ali é conhecido; vou chegar perto para
ver quem é”. E, quando me aproximei, percebi que ali
estava o Governador Gilberto Mestrinho, que estava
em Boston para uma palestra sobre meio ambiente,
já preparando o ambiente para a Eco-92. E lá tive a
oportunidade de conversar com uma Diretora do MIT,
o Instituto de Tecnologia de Massachusetts que é referência mundial em tecnologia e engenharia. E as palavras que ela me dirigiu em relação ao Senador, na
época Governador Gilberto Mestrinho, envaideceramme bastante. E, nesse segundo momento, aprendi a
ter orgulho de ter nascido num lugar tão distante, tão
complicado e tão difícil, mas que, se souber valorizar,
tem como crescer e como ganhar espaço, independentemente do lugar em que se esteja. Então, esse
momento teve essa outra importância.
A terceira vez foi na TV Rio Negro. Ele foi fazer
uma visita à TV Rio Negro, eu me encontrava lá e tive
a oportunidade de conversar por aproximadamente
uma hora e meia com o Senador Gilberto Mestrinho.
E, nessa conversa, ele me falou muito da experiência
dele como político, da experiência dele como um todo.
Eu sempre gostei muito de história, e todos nós que
o conhecemos sabemos que Gilberto Mestrinho era
história viva. Então, atenta, ouvia tudo que ele falava,
e uma coisa muito me chamou a atenção. Ele falou o
seguinte: “Rebecca, eu faço política desde a época
em que subíamos no palanque e falávamos tudo que
pensávamos do adversário, mas dentro da política, e
à noite estávamos num bar, sentados com esse mesmo adversário, falando sobre os problemas da nossa
região”. Então, aprendi, nesse outro momento com o
Senador Gilberto Mestrinho, que a política deve ser
construída dessa maneira. É claro que temos adver-
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sários políticos, mas todos nós trabalhamos com um
único objetivo: o de fazer crescer e engrandecer a nossa
terra e, no caso do nosso Senador, o Amazonas.
A minha quarta experiência – e essa agradeço
ao meu bom Deus todos os dias – é a da última campanha, da minha campanha como Deputada e da dele
como Senador. Não há, Maria, sensação melhor do que
deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi grata na
hora em que deveria ter sido e que agradeceu ainda
em vida. Eu fico um pouco emocionada, mas prometi
que não vou emocionar-me, porque, afinal de contas,
há duas semanas, deixei algumas lágrimas aqui nesta
tribuna e daqui a pouco vou ficar conhecida como a
chorona do plenário do Senado. Então, vou tentar conter a emoção para poder dizer que não há sensação
melhor do que ter agradecido na hora certa, porque,
infelizmente, não somos donos do tempo e, às vezes,
pode ser tarde demais. Então, aqui, na verdade, o
agradecimento vai a vocês, filhos, que, com certeza,
devem ter herdado tudo de bom que o pai de vocês
teve oportunidade de ensinar não somente a vocês,
mas a todo o estado do Amazonas, a todos nós, políticos, que viemos depois dele e que temos muito orgulho de ter podido caminhar ao lado dele em todos os
momentos. Até naqueles momentos em que sabíamos
que não seria fácil, que não seria certo, mas, como já
foi colocado aqui, Gilberto Mestrinho era um homem
que tinha lado; e isso ele nos ensinou, nos ensinou a
ter lado. Enquanto ele estava vivo, ele era o nosso lado.
Por isso que, até o último momento, fizemos questão
de caminhar ao lado desse grande homem que foi
Gilberto Mestrinho e, hoje, dessa grande história, que
passa a ser a história do nosso Estado e que passa
a ser um exemplo para todos nós, políticos, da região
do Amazonas.
Muito obrigada.(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB –
AM) – Após o pronunciamento da Deputada Rebecca
Garcia, penúltima oradora inscrita, concedo a palavra
ao Deputado, pelo PMDB do Amazonas, Lupércio
Ramos.
O SR. LUPÉRCIO RAMOS (PMDB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Eminente Senador Arthur Virgílio, parabenizo-o, em
primeiro lugar, pela feliz idéia, que não poderia ser diferente – V. Exª sempre foi amigo de Gilberto Mestrinho
em todas as fases, na vida e na morte; parabenizo-o
também pelo pronunciamento inteligente, sóbrio e de
profundo conhecimento da vida e obra de Gilberto
Mestrinho.
Quero saudar, de forma muito familiar e com
muito respeito, toda família de Gilberto presente, o
João, o Luiz, todos, não só os filhos, mas aqueles
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que serviram ao Governo do Amazonas, ao povo do
Amazonas como secretários do Gilberto e que ele
os transformou em uma espécie de parente, não só
amigos, mas alguém da sua casa. Saúdo, portanto,
todos os amazonenses presentes a esta sessão, em
especial o meu dileto amigo, Desembargador Yedo
Simões, seu irmão, Dr. Elci, a quem quero saudar de
forma muito especial.
Não é fácil a gente vir à tribuna depois de vários
pronunciamentos de Senadores, Deputados que conheceram profundamente a vida do nosso Prefeito,
Deputado Federal, Governador, Senador e o grande
líder Gilberto Mestrinho.
Por isso, preciso me esforçar para dizer talvez
alguma coisa diferente, e não é fácil; mas quero também dar este depoimento pessoal e falar do Gilberto,
primeiro, como líder, como nosso líder. Gilberto, de
fato, foi um líder no Amazonas, foi um grande líder.
E, para aqueles que não conheceram pessoalmente o Gilberto Mestrinho, é bom dizer que ele foi um
líder, porque, como político, o Gilberto sabia ouvir,
ouvia, tinha a capacidade de ouvir, a qualidade de
ouvir. Sabia conduzir um Governo com disciplina,
com respeito à coisa pública – por isso era o líder
Gilberto Mestrinho. Sabia organizar: organizou o Governo do Amazonas. Quando Gilberto retornou do
exílio – e disso o nosso Senador Arthur sabe muito
bem –, quando assumiu o governo pela primeira vez
após a ditadura, o Amazonas vivia um marasmo, o
Amazonas tinha atraso na folha de pagamento dos
funcionários, a educação era uma atividade do Estado que não estava na linha de prioridades. Gilberto
organizou a máquina administrativa. A partir daí, nunca mais tivemos atrasos, nos sucessivos governos,
na folha de pagamento. E ele disse que a educação
estaria em primeiro lugar, tanto o é que, como líder
e como político, ele sempre foi muito benquisto pela
classe dos professores.
Não era por acaso também que se chamava
o Gilberto de Professor Mestrinho. Ele era o professor, era o nosso líder, porque, além de ser professor,
ele via a educação da forma como deve mesmo ser
vista, como fundamental para a população, para o
Estado.
Então, essas qualidades fizeram do Gilberto nosso
grande líder, como também a palavra. A palavra dada
pelo Gilberto era honrada. “Gilberto falou?”, não havia um que dissesse: “Isto não vai acontecer”. Gilberto
disse, está escrito; Gilberto falou... Ele não prometia,
tinha esta característica do líder: fazer cumprir a sua
palavra. Deu a palavra, estava dada. Então, essas foram as qualidades do político Gilberto.
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Aqui se falou muito do discurso do Professor Gilberto Mestrinho no momento em que a questão ecológica estava surgindo, no momento em que a ecologia,
o meio ambiente, a floresta, o clima, essas coisas ainda eram muito mais desconhecidas que hoje. Se hoje
ainda temos um desconhecimento, se hoje a questão
é um tanto nebulosa, imaginem vocês há 25 anos, há
22 anos, quando o Professor Gilberto começou a falar
das questões ambientais.
Enganam-se aqueles que acham que Gilberto
Mestrinho não foi um ecologista. Foi. Por sinal, ele
foi um dos primeiros a levantar grandes teses que
hoje estamos discutindo, e próprio mundo debate,
com relação às florestas tropicais, às questões ambientais.
Quando ele falava que era necessário matar o
jacaré, não era uma questão aleatória: é que nós precisamos entender, na prática, que o jacaré, por ser
predador, come os peixes que servem de alimento à
população ribeirinha; e que se a população ribeirinha
consome a mesma espécie de peixe que o jacaré come,
a superpopulação de jacaré causará um desequilíbrio
da natureza. Isso é natural e científico.
Quando ele falava que era necessário extrair
uma árvore, ele o fazia por conhecer profundamente
o ciclo da vida: que a árvore nasce, cresce, envelhece
e morre. Então, antes que ela envelhecesse e ficasse
oca por dentro, o que é normal, que servisse de uma
fonte de atividade econômica para a população, que
é hoje nada mais nada menos do que o manejo sustentável da floresta, do que o manejo da madeira, em
outras palavras.
A meu ver, o que o Gilberto não suportava era a
fobia de alguns ecologistas que, ao defenderem uma
árvore, não olhavam ao redor da Amazônia, em torno
da Amazônia, o povo, as pessoas, quando uma árvore pudesse valer mais do que uma criança e que um
macaco tivesse um valor maior do que um ser humano nascido na região amazônica. Então, por meio das
teses que levantava, Gilberto nos ensinava.
E, para finalizar, meu nobre Presidente desta
sessão, quero, por fim, falar do Gilberto como amazonense. Gilberto, o amazonense. Quando ele iniciava
seus discursos, nas nossas memoráveis campanhas,
dizia: “Amazonenses!”. Ficou a sua marca. Era aquela
a marca do Gilberto. A outra era a que dizia: “O Gilberto tem amor por esta terra, amor pelo Amazonas”. Era
outra marca registrada do Gilberto Mestrinho: amor pelo
Amazonas, que foi sintetizado, Sr. Presidente, nas palavras do discurso de V. Exª. Ele, tendo condições, inclusive porque havia pessoa querendo ajudá-lo, poderia
ter ido para São Paulo, para Nova York, para qualquer
centro onde a saúde está muito mais avançada, com
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as modernas tecnologias. Gilberto resolveu morrer no
Amazonas. Amor pelo Amazonas!
Portanto, esse foi o grande Líder, Líder que eu
admirei. Nunca tive divergências com Gilberto, nunca,
desde 1982, quando Gilberto Mestrinho me convidou
para entrar no MDB, e eu não aceitei porque achava
que não estava preparado nem maduro para tanto.
Mas ingressei no Partido em 1986, no meu primeiro
mandato de Deputado estadual. Sempre fui um grande admirador do Professor Gilberto. Portanto, hoje, o
nosso PMDB do Amazonas presta esta homenagem
a um homem que foi o grande Líder.
E quero dizer aqui da nossa enorme satisfação de
termos participado de uma escola, de uma verdadeira
escola, uma escola de preparação de políticos. Quando o Professor Gilberto assumiu o Governo em 1983,
ele disse que governaria o Amazonas por 20 anos. Ele
conseguiu ultrapassar; governou, governou e preparou
os outros governantes. Esteve, já mais recentemente,
ao lado do nosso Governador Eduardo Braga.
E aqui quero deixar um depoimento do nosso Governador, que hoje faz um grande governo no Amazonas, membro do PMDB, da nossa profunda admiração,
respeito e gratidão por Gilberto Mestrinho.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Bem, após o discurso emocionado também, como
foi o da Deputada Rebecca, do Deputado Lupércio
Ramos, eu cedo a palavra à Srª Maria Raposo, filha
do Governador Gilberto Mestrinho.
A SRA. MARIA RAPOSO – Exmº Sr. Presidente, Senador Arthur Virgílio Neto, na pessoa de quem
eu quero saudar todos os membros desta Mesa e do
Senado Federal, minhas senhoras, meus senhores,
meus familiares aqui presentes, há alguns dias um
poeta escreveu sobre meu pai: “Morre o homem, mas
o mito há de viver”.
E é isso que neste momento passa em meu coração, ao agradecer a homenagem que o Senado faz
em memória de Gilberto. Meu pai viverá para sempre
no coração e na memória do povo amazonense, que
ele tanto amou. Vai estar vivo nas páginas da história
da política brasileira.
Meu pai vai estar vivo enquanto houver crianças
com fome, caboclos perseguidos por normas impostas
por burocratas que nunca deixaram o ar-condicionado
de seu gabinete.
Meu pai vai estar vivo enquanto houver amazonenses relegados à própria sorte, esquecidos dentro
de um Brasil que o próprio Brasil não conhece. E, às
vezes, nem faz questão de conhecer.
Meu pai vai estar vivo enquanto houver homens
insensatos querendo adorar a floresta como santu-
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ário, enquanto os povos dessa floresta morrem sem
ter direito a uma atividade econômica que lhes renda
o sustento de sua família, num Estado onde 99% da
economia está na Capital.
Meu pai vai estar vivo enquanto houver olhos
ambiciosos de biopiratas sobre a Amazônia, aqueles que, sob a capa de pesquisadores, ou de falsas
ONGs, invadem nossas florestas para roubar nossas
riquezas. E que propagam ameaças de intervenção,
anunciando à mídia internacional que a Amazônia é
um patrimônio mundial.
Meu pai, que sempre chegou ao poder pelo voto
direto e nos braços de seu povo, vai estar vivo enquanto
houver homens de bem que defendam a democracia
contra a mão de ferro dos tiranos, contra as tormentas ditatoriais, contra os demagogos, que fogem ao
debate franco, aberto, e se escondem sob o manto
da hipocrisia.
Meu pai defendia que às vezes as árvores velhas
devem ser sacrificadas para que as novas, que brotam em sua volta, possam receber a luz do sol para
poder crescer.
Meu pai vai estar sempre vivo para proteger a
terra e o povo amazônico que tanto ama.
Hoje, mais do que nunca, eu entendo a sua sabedoria. Meu pai era uma árvore frondosa que, um dia,
pelo desígnios de Deus e pela lei da vida, teve que ser
sacrificada. Agora, cabe a nós, seus filhos amazônidas,
continuar crescendo em busca de sua luz.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– A Srª Maria Raposo, filha do Governador Gilberto
Mestrinho, cedeu-lhe o rim, que foi compatível com
o organismo dele. Portanto, ficou uma parte dela no
corpo de seu pai, que teve, por causa disso, Senador
Suplicy, uma sobrevida, com ótima qualidade e ótima
produção para o País, de mais 14 anos.
Com a palavra, então, o advogado Luiz Carlos
Mestrinho, também filho do Governador Gilberto Mestrinho.
O SR. LUIZ CARLOS MESTRINHO – Exmº Sr.
Senador Arthur Virgílio Neto, Presidente da Mesa nesta sessão, Exmªs Srªs e Exmºs Srs. Senadores, Deputados, caros familiares e amigos, acredito que esta
sessão vem revestida de gentileza e merecimento.
Gentileza demonstrada pelo gesto do Senador Arthur
Virgílio, seu colega da 51ª Legislatura, em homenagear a memória de Gilberto Mestrinho, acompanhada da
aprovação de seus demais pares. Merecimento pois,
se aqui no Congresso temos a representação dos
Estados brasileiros, Gilberto Mestrinho teve sua vida
confundida com a história do Estado do Amazonas
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e representava tão bem esse gigante da Federação.
Pôde, pela graça de Deus e pelo voto do povo, por oito
anos ocupar assento nesta mesma Casa, onde encerrou sua longa trajetória política, como representante
do seu amado Amazonas.
Mas foi pela sua coragem em defender seu povo,
o caboclo amazônida, que Mestrinho mostrou seu valor.
Destaco aqui, como exemplo, sua defesa do desenvolvimento da região nos idos de 1992, como aqui já foi dito,
por ocasião da Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida
como Eco-92. Na época, firmou corajosamente seu
ponto de vista sobre a necessidade de dar-se atenção
ao homem e aos problemas que este enfrentava e ainda enfrenta na sua experiência amazônica.
Sua voz reverberava o anseio de seu povo pela
preservação, mas também por meios de incremento
da qualidade de vida, pois, este sim, o subdesenvolvimento e seus males associados, como a carência
de oportunidades, representava a verdadeira ameaça
ao meio ambiente.
Ora, hoje, dezessete anos depois, nos encontramos às vésperas de mais uma conferência mundial sobre o meio ambiente, a COP 15, Conferência
das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima,
certamente hoje o maior problema ambiental do nosso planeta. E não é coincidência, Srªs e Srs. Senadores, Deputados e demais presentes, que um dos
assuntos principais da COP 15 seja justamente as
emissões decorrentes do desmatamento e degradação das florestas e suas formas de evitá-los. Certamente irão discutir, em dezembro, algo que Mestrinho
já apontava anteriormente, anos atrás, de maneira
vanguardista: que, para se tratar a natureza, é preciso, primeiro, tratar o homem, que um não pode estar
dissociado do outro.
Se o discurso de Mestrinho mostra-se contemporâneo hoje, nesta data sua memória também continua viva e a maior homenagem que podemos prestar
a ele é continuar defendendo a Amazônia e seu povo,
tal como um dia ele assim o fez.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Com a palavra, o último orador desta sessão, que é,
precisamente, o grande companheiro político do Governador Gilberto Mestrinho, ex-Deputado Estadual,
ex-Deputado Federal e, por breve tempo, Senador da
República, João Tomé de Medeiros Raposo.
O SR. JOÃO TOMÉ DE MEDEIROS RAPOSO
– Sr. Presidente Arthur – vou quebrar um pouco a formalidade –, companheiro Arthur de várias batalhas,
desde a época da redemocratização do País, desde a
época em que nós militávamos juntos no velho Parti-
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dão, o Partido Comunista Brasileiro – depois continuei
no Partidão e você andou pelo MR8, por ali –, cumprimento os companheiros de Mesa, meus irmãos,
minhas irmãs, meu filho Tiago, Luiz, Drª Paula, lá no
cantinho, Fredinho, João Pedro, Praia, Rebecca – vou
citar o nome de todos –, Edinho, Senador Suplicy, de
quem meu pai gostava muito, admirava muito. Pena
que o Renan teve um compromisso...
Um dia, antes de seu falecimento, passei a manhã
toda conversando com ele – ele havia tido uma rápida
melhora. Uma coisa curiosa: como ele se preocupava
com este Senado! A situação dele piorava, mas ele se
mostrava preocupado com a crise aqui, no Senado.
Ele se virou e perguntou: “João, como estão o Renan
e o Sarney? Como está a situação lá pelo Senado?”.
Isso foi um dia antes de ele morrer. Quem viveu momentos difíceis neste País sabe o quanto é importante
o equilíbrio da democracia, sabe como certas crises
institucionais são perigosas em determinados momentos da vida nacional.
Estava falando para o Arthur ainda agora sobre
um fato que passou despercebido neste País. Com a
eleição de Jânio Quadros na década de 60, Gilberto
Mestrinho, que era Governador do Estado do Amazonas – pouca gente sabe disto, muito pouca gente sabe
disto –, evitou um conflito internacional entre o Brasil
e a Inglaterra. Pouca gente sabe.
Jânio Quadros tinha ambições expansionistas.
Chamou Mestrinho aqui em Brasília e lhe propôs o
fornecimento de armas, uniformes e assessores técnicos militares para invadir a Guiana Inglesa e anexá-la
ao Brasil. Pouca gente sabe disso. Quem evitou esse
conflito foi Gilberto Mestrinho. Se ele tivesse topado
essa aventura louca, ninguém sabe qual caminho o
Brasil teria tomado naquele momento, nem se nós seríamos Amazonas ou Roraima, talvez fôssemos uma
concessão da Inglaterra.
Assim era Gilberto Mestrinho: corajoso, peitudo.
Algumas vezes questionado pela esquerda, outras
vezes questionado pela direita, sempre defendeu
uma coisa: a democracia. E não a defendia em discursos, mas, sim, no exercício democrático, porque
defender a democracia em discursos é fácil, é muito
fácil, agora, no exercício democrático, aí, sim, a coisa se complica.
Hoje estou vendo aqui, nesta sessão de homenagem ao companheiro Gilberto Mestrinho, uma demonstração de exercício democrático. A gente acompanha pela TV Senado as discussões e as polêmicas,
muitas vezes ásperas, mas ouvimos várias pessoas,
dos mais variados partidos, ideologicamente bastante
diferenciadas, convergindo para um ponto só, que é a
convivência democrática. Convergem, na homenagem
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ao companheiro Gilberto Mestrinho, companheiros do
PT, companheiros do PSDB, companheiros do PP, companheiros do PTB, companheiros do Democratas.
Mas quero dar um testemunho aqui, Arthur, a
respeito daquela menina ali, a companheira Rebecca.
A não ser o caso de quando tinha nove anos de idade,
quando esteve lá assistindo ao carnaval, acompanhei
os outros episódios. Encontrei, uma vez, Rebecca num
avião, viajando para os Estados Unidos para fazer seu
curso. Ela se encontrou casualmente, coincidentemente, com o companheiro Gilberto Mestrinho, e ele me
relatou esse encontro, dizendo: “Aquela menina” – era
assim que ele falava – “tem conteúdo”.
Passou-se o tempo. Depois nós estivemos lá na
emissora – estive com ele – e ele passou um tempão
conversando com você e voltou a repetir que você tinha conteúdo. Depois veio a campanha eleitoral, na
qual você colocou o seu conteúdo à prova.
A Maria fez uma imagem ali da árvore que, já
idosa, tem de dar lugar a uma nova árvore que vem
germinando. Eu faria essa mesma imagem com o companheiro Gilberto Mestrinho, que nos deixou. Toda a
experiência daquela árvore frondosa foi deixada para
as novas árvores que estão surgindo no nosso Amazonas.
Aproveite bem essa experiência que você vai
longe, menina!
Companheiro João Pedro, lá da nossa Parintins,
companheiro João Pedro, militante desde a primeira
hora, não é João? Nós lutamos muito no Amazonas.
Quando eu voltei para o Amazonas, em 1978, eu fui
com a missão de reconstruir o Partido Comunista
Brasileiro no Estado. João Pedro era um estudante
de Agronomia, e ele testemunhou aqui que o primeiro
livro marxista quem lhe colocou nas mãos fui eu, mas
ele sabe que jamais tentei conquistá-lo para o meu
partido, apenas queria ganhá-lo para a esquerda e,
dali para frente, a consciência dele faria o caminho
que achasse melhor.
Democracia é você oferecer informações às pessoas e deixar que elas tomem suas decisões. Esse é
o exercício democrático, e foi isso que Gilberto fez no
Amazonas e que pouca gente compreendeu.
A maioria dos companheiros políticos, hoje militantes, no Amazonas surgiu diante dessa abertura que
Gilberto fez, independentemente do seu posicionamento ideológico, do seu questionamento, se era a favor
ou contra Gilberto. Muitos foram a favor, muitos foram
contra, muitos convergiram, muitos divergiram, mas
isso que é bonito na democracia. Mas ninguém pode
dizer que Gilberto Mestrinho ofendeu alguém pessoalmente. Ninguém pode dizer que Gilberto Mestrinho
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foi a um palanque chamar alguém de ladrão. Eu nunca
ouvi falar nisso, chamar um palavrão...
Gilberto Mestrinho procurou fazer com que aquela turma que estava surgindo, lá no extremo-norte,
tão desassistida, só lembrada na hora em que se tem
que assinar um convênio para uma ONG ou quando
vêm aqueles defensores do verde, mas o verde que é
da cor do dólar e não o verde da esperança, o verde
do caboclo do ribeirão, do beiradão... A coisa é muito séria no nosso interior. Nós estamos engessados.
Gilberto Mestrinho sempre denunciou isto: “Vamos fazer o nosso desenvolvimento, mas com participação
popular, com todos nós”. Este foi o grande legado do
companheiro Gilberto Mestrinho: democracia se exerce, não se discursa.
Agradeço a você, Arthur, a homenagem prestada ao nosso pai, que muito ficou marcado na história
do Amazonas. Hoje, ao se falar de Amazonas, tem-se
que falar em Gilberto Mestrinho. Hoje, ao se falar de
meio ambiente na nossa Amazônia, tem-se que falar
em Gilberto Mestrinho.
Estive há pouco tempo em Roraima – tenho uma
aproximação forte com Roraima – e sei o que aquele
povo de Roraima está sofrendo com a redução da exploração do seu território. Espero que esta Casa e a
Casa ao lado não permitam que um dia tenhamos de
ter passaporte para entrar no nosso Estado. Espero
que isso seja um alerta para todos vocês.
Gilberto foi isso, Gilberto foi o que a Rebecca falou, Gilberto foi o que a Maria falou, Gilberto foi o que
o Luiz Carlos falou, Gilberto foi o que os companheiros
Senadores falaram, que os companheiros Deputados
falaram, e que o companheiro Arthur falou. Eu e Arthur fomos adversários, estivemos em campos opostos, mas sempre nos respeitamos, sempre soubemos
o nosso limite. Quando o Arthur se emocionou aqui,
fazendo o seu pronunciamento, não foi para a mídia,
não foi para ser passado na televisão, lá no Amazonas,
foi porque veio do coração, sei que veio. Sei o quanto
Gilberto admirava o Arthur, mesmo nas divergências.
Assim é que se faz política. O companheiro Jefferson
Péres, que já se foi também, perguntado, disse o que
achava de Gilberto Mestrinho na última campanha,
quando ainda estava vivo: “Gilberto está acima do
bem e do mal”.
Isso era Gilberto. Ele queria que as pessoas desenvolvessem o seu intelecto, adquirissem conhecimento e transformassem esse conhecimento em benefício da nossa sociedade. Infelizmente, muitos não
pensam assim. Mas ele deixou um grande legado: em
política, compromisso é para ser cumprido. Eu aprendi
isso muito cedo. Infelizmente, muitos dos nossos companheiros políticos, hoje em dia, por este Brasil afora,
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não entendem política assim. Compromisso assumido
é para ser cumprido.
Obrigado a todos vocês que prestaram esta homenagem ao nosso pai. Obrigado a você, Arthur, de
coração, pela homenagem e a iniciativa que teve.
Eu sou Presidente em exercício do meu partido,
o PMDB, no Amazonas. Não sei se o meu partido irá
caminhar junto no ano que vem com o companheiro
Arthur. Talvez os caminhos sejam um pouco diferente majoritariamente, mas quero dizer isto de público
aqui, porque eu sempre fui muito positivo nas minhas
posições: você será um dos meus candidatos ao Senado, independentemente da caminhada lá na frente.
Não digo o mesmo dos outros cargos, mas são duas
vagas, uma eu lutarei por você.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM)
– Obrigado, digo eu ao querido amigo e companheiro
Deputado João Tomé, citando ainda a presença do
professor Edmilson Bruno, que representa, em Brasília, a Universidade Federal do Amazonas e, neste ato,
representa a competente e talentosa Reitora Márcia
Perales.
O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB –
AM) – Cumprida a finalidade honrosa desta sessão,
agradecendo as personalidades que nos honraram
com o seu comparecimento, declaro encerrada a presente sessão.
Muito obrigado.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 5
minutos.)
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Ata da 189ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 27 de outubro de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Serys Slhessarenko, do Sr. Mão Santa,
da Srª Fátima Cleide, e dos Srs. Paulo Paim e Jefferson Praia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 9 minutos e encerra-se às 21 horas e 25 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, Avisos do Tribunal de Contas da
União que passo a ler.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas da
União que passo a ler.
É lido o seguinte:

São lidos os seguintes:
Aviso nº 1.441-Seses-TCU-Plenário

AVISOS
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
– Nº 1.341/2009, de 7 do corrente, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.356/2009, proferido nos autos
do TC 008.638/2009-0, bem como do Relatório
e do voto que o fundamentam, em resposta ao
Requerimento nº 148, de 2009, do Senador Raimundo Colombo; e
– Nº 1.386/2009, de 7 do corrente, encaminhando
cópia do Acórdão nº 2.358/2009, proferido nos
autos do TC 010.123/2009-8, bem como do Relatório e do voto que o fundamentam, relativo
ao Requerimento nº 477, de 2009, do Senador
Valdir Raupp.

Brasília-DF, 21 de outubro de 2009
A Sua Excelência, o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção à PFC nº 76/2009, cópia do Acórdão
proferido nos autos do processo nº TC 018.213/2009-3,
pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de
21/10/2009, acompanhado do Relatório e do Voto que
o fudamentam.
Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência lembra às Srªs e aos Srs.
Senadores que o Senado Federal está convocado para
uma sessão especial a realizar-se amanhã, às 10 horas, destinada a comemorar o centenário de criação
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS), nos termos dos Requerimentos nºs 1.636,

Quarta-feira 28

54489

de 2008, e 1.425, de 2009, do Senador Inácio Arruda
e outros Srs. Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos recebidos da
Câmara dos Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko, Bloco/
PT – MT) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 849
a 864, de 2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com
prazo determinado de quarenta e cinco dias, de acordo
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.
A Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do inciso III do art. 91 do Regimento Interno,
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do
Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, c do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko, Bloco/PT – MT) – Esgotou-se na ultima sexta-feira 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
134, de 2007, de autoria do Senador Jonas Pinheiro,
que altera o Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de
1969, que dispõe sobre a fiscalização de produtos de
uso veterinário, dos estabelecimentos que os fabricam
e dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o Projeto vai
à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko, Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 1.432, DE 2009
Senhor Presidente,
Tendo sido autorizada por Vossa Excelência a,
como Presidenta, compor a representação da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas na
Conferência Internacional das Mudanças Climáticas da
ONU – COP 15, que acontecerá no período de 7 a 18
de dezembro de 2009, em Copenhagen/Dinamarca,
solicito, nos termos do inciso II, “a”, do artigo 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, seja concedida
licença para desempenhar a referida missão.
Comunico, nos termos do artigo 39 do RISF, que
estarei ausente do País no período de 5 a 13 de dezembro do corrente ano.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
vai à publicação e será votado oportunamente.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
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É lido o seguinte:
Of. nº 1.188/09/OS-GSE
Brasília, 21 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PLV à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, a fim de levar ao
conhecimento do Senado Federal, que foram aprovadas,
na Sessão Plenária do dia 20-10-09, as Emendas de
nºs 1 a 9 oferecidas por essa Casa ao Projeto de Lei de
Conversão nº 14, de 2009 (Medida Provisória nº 464, de
2009, do Poder Executivo), 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
para produtores rurais e suas cooperativas; 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.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Encaminho, em anexo, o processado da referida
Medida Provisória e cópia dos autógrafos da matéria
aprovada nesta Casa.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O ofício que acaba de ser lido será juntado ao processado do Projeto de Lei de Conversão nº
14, de 2009 e encaminhado à publicação.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. nº 1.106/09/OS/-GSE
Brasília, 20 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assuntos: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 2.518, de 2007 (PLS nº
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343/07), o qual “Institui o Dia do Movimento Pestalozziano no Brasil, a ser comemorado no dia 26 de
outubro.”, foi sancionado pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República e convertido na Lei nº 12.054,
de 9 de outubro de 2009.
2. Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia da
mensagem e do texto da lei em que se converteu a
proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) –O ofício que acaba de ser lido, será juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado nº
343, de 2007, e encaminhado à publicação.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, a Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de fazer
minha inscrição para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Primeira inscrita para uma comunicação
inadiável a Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Estou inscrito como sétimo
orador. Se der, falarei como orador. Se não, como segundo inscrito para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Segundo inscrito para uma comunicação inadiável.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela
ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, a Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Também requeiro a V. Exª minha inscrição para uma comunicação
inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como terceira inscrita, a Senadora Fátima Cleide.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem, o Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Se for possível, também quero fazer uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Como primeiro suplente, para uma comunicação inadiável, o Senador Eduardo Suplicy.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Osvaldo Sobrinho.
Em seguida, para uma comunicação inadiável,
falará a Senadora Ideli Salvatti.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, em
2006 foi fundada a Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, reunindo 150 parlamentares, metade
da União Européia e a outra metade do Parlamento
do Mercosul, do Parlatino, do Parlamento Andino, do
Parlamento Centro-Americano e de representantes dos
Parlamentos do México e do Chile. Hoje, a Assembleia
é conhecida por sua sigla: Eurolat.
A formação dessa Assembleia é um desdobramento da Associação Estratégica Bi-regional entre a
União Européia e a América Latina, criada em 1999,
constituindo seu braço parlamentar.
É interessante, contudo, registrar que a gênese de
tal iniciativa remonta aos idos da década de 80, quando, ainda ensaiando os primeiros passos rumo a sua
institucionalização, cujo tratado só veio a ser assinado
em novembro de 1987, o Parlamento Latino-Americano, então presidido pelo saudoso Senador Nelson
Carneiro, sediou, aqui nesta Casa, a VII Conferência
Interparlamentar Parlamento Europeu-América Latina,
num histórico evento de grandes proporções logísticas
e larga envergadura política.
Naquela oportunidade, o Salão Petrônio Portela
foi adaptado com bancadas e demais equipamentos
para transformar-se num enorme Plenário que, juntamente com os outros dois, neste Congresso, abrigou,
por vários dias, centenas de Parlamentares e funcionários dos Legislativos da Europa, da América Latina e
do Caribe, distribuídos em inúmeras delegações, com
escritórios de apoio especialmente montados aqui no
Senado para tal ocasião.
Tendo seus trabalhos abertos com a presença de
nosso ilustre Senador José Sarney, então Presidente da República, a Conferência caracterizou-se pela
enorme mobilização administrativa, que incluiu, entre
outras providências, o bloqueio de todos os hotéis da
cidade de Brasília, a tradução simultânea para nove
idiomas e o fretamento da maior aeronave Boeing
existente àquela época.
Faço aqui esse registro histórico no sentido de
ressaltar a importância da diplomacia parlamentar
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brasileira nesse processo de integração latino-americana e na marcha dessa interlocução com nossos
parceiros europeus, que hoje, firme e gradualmente,
consolida-se.
Com voz ativa junto às comissões da Eurolat, o
Brasil, por meio de seus representantes no Parlatino,
dispõe-se a construir pontes cada vez mais sólidas, nas
tratativas de interesse estratégico birregional.
A Eurolat contém três comissões temáticas centrais, que buscam cobrir os principais itens da relação
entre os países dos dois lados do Atlântico. São elas:
Comissão de Assuntos Políticos, Segurança e Direitos
Humanos, Comissão de Assuntos Econômicos, Financeiros e Comerciais, Comissão de Assuntos Sociais,
Intercâmbios Humanos, Meio Ambiente, Educação e
Cultura.
Com periodicidade anual, a Eurolat se reúne alternadamente nas Américas e na Europa. Neste ano,
ela se reúne na cidade do Panamá, nos próximos dia
29 e 30.
Será a segunda reunião após a fundação da
Eurolat. Mesmo com a ainda breve historia nas relações parlamentares formais entre os dois continentes,
a Assembleia avulta como formadora de propostas
para as reuniões de cúpula entre a América Latina e
a Comunidade Europeia, onde toma assento Chefes
de Estado e Chefes de Governo.
A grande vantagem das reuniões da Assembleia
e das suas comissões é o fato de que a agenda é formulada pelo conjunto dos 150 Parlamentares eleitos
e indicados para os dois lados, o que permite ir muito
além das agendas específicas dos governos. Assim,
são abordadas as múltiplas e complexas questões
que interessam diretamente os países representados
e seus interesses conjuntos em relação ao restante
do planeta.
As discussões versam sobre a proteção da democracia, política externa, governabilidade, integração
regional e birregional, paz intra e extra Eurolat, preservação dos direitos fundamentais humanos.
Os debates prosseguem sobre as questões econômicas, financeiras e comerciais, envolvendo os muitos
países que fazem parte dessa Assembleia.
E não se esgotam os assuntos relativos ao desenvolvimentos social, como os intercâmbios humanos entre os Países-Membro, que permitem elevado
enriquecimento das respectivas culturas e padrões
educacionais.
Além disso, Sr. Presidente, as angustiantes e ingentes questões ligadas ao meio ambiente estarão presentes na reunião deste final de outubro no Panamá.
Srªs e Srs. Senadores, a América Latina foi, durantes séculos, uma espécie de fundo de negócios
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das potências europeias, que aqui vieram buscar as
riquezas que se esgotavam em seu próprio território e
ampliar as possibilidades de comércio e venda de seus
produtos. Assim foi até o início do século XX, quando,
finalmente, as nações latino-americanas começaram,
paulatinamente, a se organizar e adquirir bônus em
suas economias e democracias.
Hoje, diante da crescente influência que o continente latino-americano adquire em face das demais
regiões do planeta, a existência e o funcionamento
de uma assembleia como a Eurolat é a demonstração
cabal de que saímos de papel de coadjuvantes para
protagonistas no cenário internacional.
O fortalecimento das economias, a estabilização
dos regimes democráticos e a evolução dos IDHs fazem da América Latina um novo personagem no concerto dos grupos influentes na orquestração mundial.
Muito se fala no BRIC – Brasil, Rússia, Índia e
China –, mas não podemos nos esquecer dos demais
países das Américas que, se não têm ainda musculatura
individual para ombrear as nações ricas, em seu conjunto têm força suficiente para se fazerem ouvir como
interlocutores válidos e importantes, já que representam um bloco emergente e um bloco de peso.
O Brasil, em sua posição de liderança natural
no continente, deve se posicionar firmemente a favor
do bom funcionamento da Eurolat e levar para suas
discussões os importantes temas que interessam às
Américas em face da Comunidade Europeia.
Da discussão de como apoiar a manutenção do
regime democrático em Honduras e no Haiti à definição
de índices de redução de poluição, nada pode ou deve
escapar do escrutínio dos parlamentares da Eurolat.
Redução da pobreza, integração comercial, redução das disparidades entre as duas regiões, transferência de tecnologia, qualificação de mão-de-obra e
intercâmbio cultural são alguns entre tantos itens que
constam da pauta das relações entre os dois blocos
que formam a Associação Estratégica Euro-LatinoAmericana.
Ao Brasil, como é do conhecimento desta Casa,
o Parlatino destinou duas vagas, uma para o Senado da República, na Comissão de Assuntos Sociais,
Intercâmbios Humanos, Meio Ambiente, Educação e
Cultura, e a outra para a Câmara dos Deputados, uma
das Co-Vice-Presidências.
Na vaga do Senado, temos, indicado pelo Presidente Sarney, o nobre Senador Eduardo Azeredo, de
Minas Gerais, que, desta feita, tenho a honrosa oportunidade de substituir. A vaga da Câmara coube ao eminente Deputado por Minas Gerais Eduardo Barbosa.
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A experiência de nossos parlamentares nas reuniões da Eurolat certamente fará a voz do Brasil ser
ouvida com respeito e consideração.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os fóruns
multilaterais de discussão e entendimento substituíram de há muito as parcerias estreitas bilaterais puras.
Essas não estão excluídas quando os interesses de
dois países as demandam. Contudo, os entendimentos multilaterais adquiriram uma importância no mundo
globalizado em que vivemos, que a Associação Estratégica Euro-Latino-Americana e seu fórum parlamentar, a Eurolat, tornam-se espaço incontornável para
viabilizar a governança internacional.
Voltarei a esta tribuna, após a conclusão da reunião, para comentar as decisões tomadas pelos parlamentares e suas repercussões no Brasil e nas demais
nações envolvidas.
Srª Presidente, estaremos amanhã viajando para
esse conclave, onde, tenho certeza, haveremos de
colher muitos frutos para democracia brasileira. Representaremos o Brasil e este Senado da República
à altura que eles merecem porque, afinal de contas,
esse intercâmbio, esse interrelacionamento entre as
nações é necessário para a convivência pacífica dos
povos.
E o Brasil, que prima pela autodeterminação dos
povos, que prima pela resolução dos problemas por
meios pacíficos, que prima pela harmonia entre os
povos da América e do mundo como um todo, tenho
certeza de que precisa ter a participação deste Parlamento, das duas Casas, do Parlamento do Brasil, a
fim de que possamos mostrar verdadeiramente a face
que o Brasil quer imprimir no mundo com a sua soberania. Tenho certeza, Srª Presidente, de que nós, deste
Parlamento, haveremos de falar bem alto as questões
brasileiras, sempre levando otimismo do Brasil que vivemos hoje, do Brasil que progride, do Brasil que cresce, do Brasil que contorna obstáculos, do Brasil que é
referência no Cone Sul, do Brasil que, acima de tudo,
tem quebrado as suas barreiras e tem enfrentado os
seus problemas com dignidade, com seriedade, com
responsabilidade e, sobretudo, fazendo o seu momento
no cenário político internacional.
O Brasil é, acima de tudo, hoje, um País respeitado
não só como potência emergente, mas como um País
que, na verdade, está fazendo o seu dever de casa e
conseguiu sobressair-se diante de todas as dificuldades
que foram colocadas em seu caminho. Ultimamente,
com a atual crise econômica por que passa o mundo,
em que várias potências do mundo se abalaram, em
que tiveram praticamente ruídas as suas economias,
quando trilhões de dólares sucumbiram nos ralos dessa crise, o Brasil, mesmo assim, foi o último a entrar
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na crise e o primeiro a sair dela, dando demonstração
de que existe uma política coerente, responsável, altaneira, consequente, a fim de que se possa realmente
conduzir este grande País, esta grande potência a um
porto seguro.
Eu fico feliz, Senadora Serys Slhessarenko, quando a gente fala desse Brasil, e muito mais feliz ainda
quando falo do nosso Centro-Oeste, e muito, muito
mais ainda quando eu falo do nosso Mato Grosso, que
V. Exª tão bem representa já há quase oito anos neste
Senado da República. É o Mato Grosso bonito.
Acabamos de chegar daquela região de Juína,
onde a senhora não teve oportunidade de ir, lastimavelmente não estava lá, mas estava representando o
Brasil também em Copenhague, fazendo uma boa demonstração do que realmente representa este País. Eu
tenho certeza de que V. Exª brilhou lá, em Copenhague,
porque competência não lhe falta, experiência também
não, e V. Exª é uma pessoa que está sempre antenada
com as coisas boas e importantes deste País.
Mas nós representamos V. Exª lá. Estávamos em
Juína na inauguração do asfalto, quando pudemos sentir
a felicidade, a alegria daquele povo, que lá estava recebendo os seus mais de trezentos quilômetros de asfalto, ligando Juína à capital do Estado, numa verdadeira
demonstração de pujança, de grandeza da economia
do nosso Estado. É o Estado do Centro-Oeste que fez a
lição de casa. É o Estado da Região Centro-Oeste que
progride, que cresce. Apesar de todos os problemas,
nós avançamos. Não ficamos olhando dificuldades, não
ficamos olhando inflação, não ficamos olhando mazelas de ninguém; fomos construir o nosso futuro, fomos
construir a nossa vida, fomos fazer a nossa lição de
casa. Hoje, Mato Grosso, que, até vinte anos passados,
era um Estado de cerrados enormes e improdutivos,
de matas bravias que ninguém utilizava para nada, é
o maior Estado exportador de commodities do Brasil,
é o Estado que está fadado a resgatar a dignidade de
milhões de humanos deste Planeta, matando a fome
daqueles que não têm alimentos para comer, com a
nossa produção de soja, de milho, de arroz, de carne,
de café, de algodão e de um bocado de coisas.
Portanto, é o Mato Grosso que nos orgulha, é
o Mato Grosso que nós ajudamos a fazer, é o Mato
Grosso em que brasileiros acreditaram e para onde
foram edificar e construir.
Senadora Serys, é muito bom viver neste País. É
muito bom viver sentindo que existe esperança de as
coisas melhorarem, que existe esperança de fazermos
uma grande nação respeitada pelo mundo todo. O que
precisa é mais compromisso de todos nós, brasileiros,
para com o futuro desta Nação.
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Quando eu vejo jovens na nossa tribuna, ouvindo
o Senado da República, homens e mulheres do amanhã, que vão fazer a grandeza deste País, mais a mim
e a nós cabe a responsabilidade de fazer um alicerce
bem feito, para que eles não tenham os problemas que
nós enfrentamos.
Eu quero um Brasil diferente. Eu quero um Brasil
que passe a sorrir para um futuro melhor. Eu quero um
Brasil que possa dizer sim a sua juventude. Eu quero
um Brasil que possa dizer sim aos seus professores,
porque um País é feito de jovens e livros. Um Brasil é
feito de experiências. O Brasil é feito de trabalho. Um
país é feito, acima de tudo, daqueles que nele acreditam. E tenho certeza, Senadora Serys Slhessarenko,
que nós haveremos de construir este Brasil e de que
essa juventude, quando assumir o comando, vai assumir um Brasil bem melhor do que aquele que nós
assumimos e vão fazer bem melhor que nós, porque
mais preparados estarão. Portanto, este Brasil que vejo
e desejo é o Brasil que quero transmitir às futuras gerações, para que possam fazer bem melhor que nós,
porque oportunidades terão, mais que a gente.
Portanto, Senadora, encerro, dizendo que quero
fazer o máximo para representar com dignidade o nosso País nesse conclave internacional em que vão falar
aqueles que acreditam nas Américas, que acreditam
ainda no Parlamento, que acreditam na democracia,
que acreditam que, por meio do diálogo, poderemos
construir um mundo melhor, um mundo mais feliz, um
mundo digno de todos nós.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Osvaldo Sobrinho.
Com certeza, nosso Parlamento estará muito bem representado nesse evento pela sua pessoa.
Eu gostaria de passar a palavra, para uma comunicação inadiável, à Senadora Ideli Salvatti.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Fico muito agradecida, Srª Presidente.
Há poucos dias, houve a comemoração do Dia
do Professor. Fizemos, inclusive, uma sessão especial neste plenário do Senado. Foi uma sessão de
homenagem das mais justas, dada a importância que
os educadores têm em todo o nosso País. Em todo e
qualquer país sério e responsável, a tarefa de educar
as futuras gerações é uma tarefa nobre, uma tarefa
extremamente importante. Infelizmente, não há o reconhecimento ainda adequado e a remuneração digna
para esse segmento importante, para essa profissão
tão nobre, que é a de ensinar.
Em seguida à sessão – foi pena eu não ter tido
acesso à informação, senão eu teria comunicado isto
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já na própria sessão –, foram homenageados e escolhidos os Professores Nota 10, uma promoção da revista
Nova Escola, que é especializada em educação e que
homenageou vários professores de todo o Brasil pela
dedicação, pelos trabalhos escolhidos, pelo resultado
em sala de aula.
Então, estou aproveitando, Srª Presidente, para
encaminhar um voto de aplauso: que o Senado possa
encaminhá-lo a todos os professores e professoras homenageados pela revista Nova Escola com o Prêmio
Nacional de Professor Nota 10!
Eu não poderia deixar de fazer uma referência
especial à Professora Andréia Betina Legatzke Klitzke,
do Município de Joinville. Ela é professora de Matemática, que é a área em que lecionei durante muitos
anos na minha vida. Ela concorreu com um trabalho
denominado “Construindo o Conceito de Ângulo”. De
forma muito criativa, ela trabalha essa questão. Às
vezes, as crianças têm um preconceito em relação à
Matemática, mas uma ideia criativa e um bom trabalho
pedagógico fazem com que a Matemática seja uma ciência maravilhosa que apaixona muitos, principalmente
aqueles que podem acessá-la pelo lado lúdico, inclusive. Portanto, a Professora Andréia Betina ganhou o
prêmio, a classificação entre os dez melhores estudos
de todo o País. Ela é professora da Escola Municipal
Karin Barkemeyer de Joinvile.
Então, aqui, eu queria deixar meus parabéns à
Professora Andréia Betina, como também a todos os
demais agraciados com o Prêmio Nacional Professor
Nota 10.
Eu gostaria também de aproveitar a sessão de
hoje para fazer um registro. No domingo, participei
das atividades do Dia Nacional da Juventude. A Arquidiocese de Florianópolis reuniu milhares de jovens
num dia inteiro de reflexão, de debates, de atividades
culturais e esportivas e também de celebração, trabalhando a questão da violência: como a violência se
abate sobre a sociedade, desagrega e faz com que a
juventude seja o principal foco, a principal faixa etária
de risco em termos de segurança? Se observarmos
todos os levantamentos, veremos que as principais vítimas fatais dos crimes estão na faixa etária da juventude. Se verificarmos nos presídios e nas delegacias,
veremos também que a juventude está lá, cooptada
pela criminalidade.
Então, efetivamente, essa preocupação da Arquidiocese de Florianópolis é louvável. Eles fizeram trabalhos de grupo, debates e várias reflexões, e, ao final
do dia, na celebração, foi apresentada a Carta Aberta
da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, cuja
leitura faço questão de fazer no plenário do Senado.
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Este é um debate da maior prioridade. Inclusive,
estamos em via de aprovar a emenda constitucional,
a chamada PEC da Juventude. Espero que tenhamos
capacidade de aprová-la rapidamente, para que fique
consignada na Carta Magna do Brasil exatamente
essa preocupação que toda a sociedade tem de ter
com relação à juventude, às políticas públicas voltadas
especificamente para a juventude, na área da educação, do lazer, do esporte e da cultura, na geração de
emprego, na geração de renda e de oportunidades
para esse segmento.
Isso é muito importante, porque mais da metade
da população brasileira está na faixa etária correspondente à juventude. Este momento da história populacional do Brasil não se repetirá mais, Senadora Serys.
Não haverá mais momento em que, no Brasil, haverá
tantos jovens como atualmente. Por isso, esse é o tema
da hora; é assunto com que todos nós temos de estar
muito preocupados, pelos riscos, pelos problemas,
pela dificuldade. Mesmo com recordes de emprego, a
faixa etária correspondente à juventude ainda é a que
detém maior índice de desemprego, não é, Senador
Paulo Paim?
Então, esse é um tema sobre o qual nós, Parlamentares, temos a obrigação de nos debruçar com
muito afinco, eu diria até com muita diligência, com
muita preocupação. Aqui, está a Carta Aberta da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis. Quero fazer
este registro, porque ela perpassa essa preocupação.
É uma Carta muito simples, eu diria até singela, mas
também muito forte:
Nós, jovens participantes de diversos grupos na Arquidiocese de Florianópolis, reunidos
no Dia Nacional da Juventude, manifestamos
por meio dessa Carta nossa opção pela paz
e pela vida.
Apontamos a desestruturação das famílias, a falta de oportunidades para o trabalho
e estudo, os valores individualistas e a omissão de muitos governantes como as maiores
ameaças à nossa integridade. Apesar da insegurança que a violência dessa sociedade nos
causa, mantemo-nos firmes na convicção de
que todos merecem ‘viver em plenitude’, por
isso nos colocamos em marcha pela paz.
Por mais que nos digam que o ‘sol deixou
de brilhar’, que nada mais pode ser feito, não
nos calamos. Afirmamos antes que ‘paz sem
voz é medo’, e proclamamos que, como nossos
profetas, para além do combate à violência,
construiremos ‘um novo céu e uma nova terra’:
a civilização do amor. Para isso, não fazemos
questão de cargos ou honrarias, queremos,
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sim, é companhia: uma nova juventude, bem
como uma nova sociedade, é tarefa de todos.
A esperança inerente ao jovem que traz o novo
será a lâmpada que iluminará nossos passos.
Nossa fé em Jesus Cristo será a razão para
lutarmos por tudo isso.
Florianópolis, Colégio Catarinense [onde
foi realizado o evento], 25 de outubro de 2009
[Dia Nacional da Juventude].
Por isso, Srª Presidente, fiz questão de fazer
essa leitura. Como eu disse, é uma Carta singela,
mas que, de forma muito clara e muito contundente,
com a veemência dos jovens, diz o que eles querem,
aquilo de que eles precisam, o que eles almejam e,
principalmente, o que eles esperam que nós façamos,
seja nos cargos à frente do Executivo, seja no âmbito
federal, estadual ou municipal. Esperam também que
nós, Parlamentares, tenhamos um olhar muito especial,
muito diferente para este momento, em que há muitos
jovens no Brasil e em que muitos problemas ainda afetam essa parcela considerável da população.
Por isso é que faço o apelo, para que tenhamos,
sim, uma preocupação muito grande, muito especial,
com os projetos que dizem respeito a essa parcela da
população brasileira e para que, de forma especial, tenhamos a capacidade de aprovar muito rapidamente
a denominada PEC da Juventude, porque esse é um
clamor que vem de toda essa parcela. O tema foi muito
debatido, foi tratado, inclusive, no encontro da Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, e
imagino que isso tenha acontecido em todo o Brasil
nesse Dia Nacional da Juventude.
Era isso o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Ideli Salvatti,
a Srª Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Fátima Cleide.
A SRA. PRESIDENTE (Fátima Cleide. Bloco/PT
– RO) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, do PT de Mato Grosso, por permuta com o
Senador Valdir Raupp.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu gostaria de iniciar saudando os policiais e
as policiais do Distrito Federal que se encontram nas
galerias, buscando a conquista dos seus direitos. Uma
saudação a todos!
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, cheguei há
pouco de uma viagem, bem longa por sinal, porque
venho de uma reunião de três dias, que ocorreu na
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sexta, no sábado e no domingo, Senadora Fátima
Cleide, que preside esta sessão; uma reunião em
Copenhague, na Dinamarca, onde trabalhávamos de
doze a quatorze horas por dia – nós, parlamentares
representantes do G8+5. Os países do G8 são considerados os mais desenvolvidos economicamente do
mundo. E os outros cinco são: China, Índia, África do
Sul, México e Brasil.
Vou dar alguns detalhes da reunião. Tentamos
juntar os Parlamentos dos 13 países – e havia mais
alguns, como a Coréia do Sul – para elaborar um documento, que será encaminhado.
No domingo à noite, quando terminou a reunião,
foi entregue ao Primeiro-Ministro da Dinamarca o documento, e ele estará incumbido de apresentá-lo na
COP15, que será realizada também em Copenhague,
Dinamarca, de 7 a 18 de dezembro.
Como queríamos que realmente a postura desses países ficasse bem clara, bem definida, muito discutida, para ser apresentada na COP15, foi decidida
essa reunião antecipadamente. Com certeza, nós, que
lá estivemos agora, não vamos estar na COP15, mas
o pensamento de parte – porque nunca o pensamento é dos blocos como um todo – será apresentado à
COP15. Inclusive, aqui, no Brasil, será realizada, no
dia 11 do próximo mês, uma reunião em que essas
questões todas serão colocadas e entregues ao Presidente Lula, ao Ministro das Relações Exteriores, ao
Ministro Minc, enfim, a todos que, certamente, estarão
presentes à COP15.
Assim, venho ao nosso Congresso Nacional,
especialmente aqui, ao Senado da República, trazer
alguns – porque não temos ainda o documento traduzido como um todo – dos resultados obtidos durante
o Fórum Internacional de Legisladores dos países do
G8+5, ocorrido neste último fim de semana em Copenhague. O Fórum é iniciativa da Organização Internacional Parlamentar – Globe International –, que tem
por objetivo discutir as mudanças climáticas junto aos
Parlamentares dos países do G8+5.
Tive a satisfação de, na qualidade de coordenadora dessa iniciativa internacional parlamentar aqui, no
Brasil, ser acompanhada pelos Srs. Senadores Cícero
Lucena, Renato Casagrande e do Deputado Luciano
Pizzatto. Também faz parte desta Comissão o Deputado Antonio Palocci, que, infelizmente, nessa única
reunião, não pôde comparecer.
Compusemos a Delegação brasileira na reunião
de cúpula desse importantíssimo Fórum Internacional
de Mudanças Climáticas. E, em nome da Delegação
brasileira, apresento ao Brasil, desta tribuna, as propostas encaminhadas à COP15, encontro principal, na
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iniciativa pós-Protocolo de Kyoto, sobre as mudanças
climáticas.
Srªs e Srs. Senadores, existe um desejo suprapartidário, nas principais economias, de um resultado
ambicioso, efetivo e equitativo da 15ª Conferência das
Partes (COP15), que ofereça uma chance razoável de
evitar uma mudança climática perigosa. Os legisladores reconhecem que existe uma opinião científica de
que o aumento da temperatura média global não deverá exceder 2º C.
A vigência do Protocolo de Kyoto termina em
2012. Então, isso tudo que está sendo preparado é
para ficar, Senadora Fátima Cleide, para o Pós-Kyoto.
O que vem depois, Kyoto II – o nome que se dê não
importa –, é para o que vem após 2012.
Um quadro de mudanças climáticas após 2012
ambicioso, efetivo e equitativo, que satisfaça os critérios
de sucesso mencionados abaixo, constituirá o motor
propulsor do desenvolvimento econômico sustentável,
da criação de empregos, do aumento da segurança
da energia e do clima, da melhoria da saúde e da redução da pobreza.
Os legisladores podem provocar a transição para
uma economia de baixo carbono agora. A Comissão
concordou com um conjunto de princípios legislativos,
que os legisladores se comprometem a defender em
seus parlamentos nacionais.
Reconhecendo a existência de uma opinião científica de que a subida da temperatura média global não
deverá exceder 2º C, nós, legisladores, queremos manifestar a nossa extrema preocupação com a tendência atual de aumento das emissões e com o fato de
os programas existentes, particularmente nos países
desenvolvidos, não estão à altura dos desafios nem
atendem à sua urgência.
Por essa razão, pugnamos por uma cooperação
internacional urgente e agressiva, que objetive atingir
o máximo sucesso no que tange às emissões globais,
tão cedo quanto possível, com os países em desenvolvimento atingindo esse máximo num estágio mais
tardio. Se agirmos rapidamente e em conjunto, poderemos conter os riscos da mudança climática, numa
forma que irá reforçar as nossas metas para independência de energia, crescimento sustentável, melhoria
da saúde, desenvolvimento econômico e redução da
pobreza.
Acreditamos que um quadro de mudança climática pós 2012 ambicioso, efetivo e equitativo, constitui a
única estratégia pró-crescimento. Esse quadro irá agir
como motor propulsor do crescimento econômico, do
aumento da segurança da energia e do clima, do desenvolvimento sustentável, como já disse, da redução
da pobreza e da melhoria da saúde. Políticas e investi-
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mentos dirigidos para uma economia de baixo carbono
criam relativamente mais empregos que as alternativas
tradicionais da economia de alto carbono.
A transformação para a economia da baixo carbono é estrutural, de longo prazo, transcende os ciclos
comerciais e constitui um desafio especialmente para
os países em desenvolvimento.
A crise econômica atual não é razão para postergar ações sobre a mudança de clima. De fato, oferece
oportunidades, por meio de pacotes de estímulo fiscal,
para construir as fundações e a infraestrutura para uma
economia de baixo carbono. Já foram alocados mais de
US$470 bilhões, cerca de 15% do estímulo global, em
investimentos de baixo carbono, alavancando mais de
US$980 bilhões. Além de alocar proporções significativas da verba de estímulo para investimentos de baixo carbono, os governos deverão evitar investimentos
que mantenham uma economia de alto carbono por
muitos anos no futuro, aumentando a vulnerabilidade
a choques econômicos, reduzindo a segurança em
energia, aumentando a pobreza, reduzindo a coesão
social e quase certamente conduzindo a uma instabilidade de clima.
Aqui, senhores e senhoras, eu gostaria de frisar
que esses recursos são tanto para adaptação como
para mitigação. Estas palavras parecem-nos difíceis;
as pessoas têm dificuldade de entendê-las, por serem expressões eminentemente técnicas. Adaptação
significa a recuperação daquilo que já foi degradado;
mitigação significa somente serem aceitos programas,
projetos, que realmente sejam de baixo carbono; que
não venham a ser grandes emissores de CO2 para o
Planeta.
Portanto, quando falamos em recursos é nesse
sentido. Ou seja, tanto para – como disse aqui – procurarmos de todas as formas não deixar as sociedades do Planeta vulneráveis para o desenvolvimento
econômico.
Alguns dirão: “Ora, os países, hoje considerados
desenvolvidos economicamente, destruíram. O desenvolvimento foi realizado de qualquer jeito, destruindo
o meio ambiente e tudo o mais”. Mas, não é por isso
que a gente vai fazer o mesmo, porque, senão, daqui a
pouco, todos teremos as metas de lucro, lucro e mais
lucro atingidas e a vida estará totalmente comprometida. Não pensemos que os tsunamis, os katrinas ou os
tornados ocorridos em Santa Catarina atingem apenas
os que estão perto do mar. Para quem está longe do
mar, temos intempéries tão ou mais violentas quanto
os katrinas e os tsunamis.
No caso dos países em desenvolvimento, é essencial o apoio tecnológico e financeiro dos países
desenvolvidos a fim de evitar o compromisso com
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infraestrutura e instalações de alto carbono. Uma “recuperação econômica inteligente” é necessária. O investimento em infraestruturas de baixo carbono, tais
como geração de energia renovável, smart grids, e
eficiência em energia, constituirá um primeiro e significativo passo para o futuro próspero, sustentável e
seguro em termos de energia e que, se combinado
com um quadro de políticas corretas, irá ajudar a isolar
contra choques de preços de energia, criar milhares
de novos empregos de qualidade em novas indústrias
e fábricas e, ao mesmo tempo, fortalecer a segurança
de energia e de clima.
Quero enfatizar algo que lá foi claramente constatado pelos oito países mais ricos, pelas economias
mais ricas do mundo, e os mais cinco – China, Índia,
México, África do Sul e nós, o Brasil, ou seja, que o
Brasil é hoje o país que tem o mais alto percentual de
energia renovável do mundo: 48,7%. Não é brincadeira,
senhores e senhoras que nos vêem, que nos ouvem.
É muita coisa. O segundo país que se segue tem 30%
e o terceiro tem 16%. E também somos, obviamente,
os que têm o mais alto índice de energia limpa. Isso é
muito importante para o nosso País.
Há três coisas que um quadro de mudança climática pós 2012 deverá proporcionar: primeiro, compromissos ambiciosos e quantificados de redução de
emissões por parte dos países desenvolvidos e ações
nacionais adequadas por parte dos países em desenvolvimento que estejam à altura do desafio e atendam
à sua urgência. Ou seja, aqueles países considerados
já desenvolvidos têm de dar a sua contribuição para
os países em desenvolvimento. Mas isso não significa
que os paises em desenvolvimento tenham o direito
de, realmente, continuar a construção do seu desenvolvimento destruindo o meio ambiente, prejudicando
a própria vida no Planeta e, é óbvio, no seu país.
Os desenvolvidos terão de contribuir, sim, com
recursos. E isso está sendo discutido. Lá apareceram
patamares de US$100 bilhões anuais, US$350 bilhões
anuais e até US$400 bilhões anuais, que seriam necessários para que os países desenvolvidos subsidiem
em tecnologia, em condições de adaptação e de recuperação e de mitigação dos novos projetos nos países
em desenvolvimento.
Segundo, oferta do necessário apoio financeiro e
tecnológico dos países desenvolvidos aos países em
desenvolvimento, como já disse, adiantando, mediante financiamento público e mecanismos de mercado,
a fim de ajudar os países em desenvolvimento a se
adaptar aos impactos da mudança climática e mitigar
ou diminuir as emissões de forma coerente com as
metas de desenvolvimento.
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Terceiro, uma revisão melhorada e um mecanismo de aplicação das medidas que fortalecerão a
oferta e permitir a melhoria de compromissos e ações
em resposta às informações científicas e socioeconômicas mais recentes, de acordo com os princípios da
equidade e das responsabilidades comuns – esta foi
a frase mais falada em Copenhague no último fim de
semana –, mas diferenciadas, e sabendo que o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza
são as prioridades mais importantes para os países
em desenvolvimento.
Desenvolvimento com sustentabilidade realmente
é o que nós precisamos construir – desenvolvimento
econômico com sustentabilidade ambiental –, não tenhamos dúvida disso. E erradicar não os pobres, mas
erradicar a pobreza. Ficou muito claro que enquanto
tivermos o estado de miserabilidade num grande percentual, de milhões e milhões de pessoas, na face do
nosso Planeta não conseguiremos alcançar os níveis
que desejamos de desenvolvimento econômico com
sustentabilidade ambiental.
Realmente, podemos discutir projetos de desmatamento evitado, projetos de mercado de carbono,
projetos de biocombustível e tantos outros grandes
programas em nível quase que de planeta, grande
parte deles, mas de nada adiantará se não tivermos
uma preocupação de, concomitantemente, elevarmos
o padrão de vida das populações mais despossuídas.
Porque ninguém protege uma árvore se está passando
fome embaixo dessa árvore. Agora, se esta árvore o
estiver ajudando, estiver contribuindo para que ele e
seus familiares tenham uma vida melhor...
(Interrupção do som.)
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Apenas mais dois minutos, Presidente. Obrigada, Presidente Mão Santa.
Nós realmente só teremos essa preocupação
de parte da humanidade como um todo em relação
ao meio ambiente, buscando o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, quando realmente conseguirmos fazer com que o ambiente seja
conservado e as pessoas que lá vivem tenham a sua
qualidade de vida com o mínimo de dignidade assegurado. Se essa dignidade do ser humano não estiver
assegurada, nós não conseguiremos salvar o Planeta,
com certeza.
Finalizando, eu queria dizer do grande empenho
do Presidente Lula, do grande empenho do Ministro
Minc. Falei por telefone lá de Copenhague com o Ministro Minc, e ele me colocou toda a vontade, toda a
determinação do nosso Governo. O Presidente Lula,
de forma determinada, já disse que vamos reduzir o
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desmatamento da Amazônia em 80% neste ano, tendo como parâmetros para essa redução de 80% os
índices existentes de 1996 a 2005. Oitenta por cento
desta média, em termos de desmatamento da Amazônia, serão reduzidos. Esta é uma vontade, esta é uma
determinação do Presidente Lula.
O nosso Ministro Minc vem tomando atitudes e
ações extremamente determinadas aqui no Brasil e, em
nível internacional, também vem se impondo como uma
liderança na busca e na conquista do desenvolvimento
econômico com sustentabilidade ambiental.
Voltaremos a tratar do assunto, mas temos certeza de que o Brasil participará de forma ímpar da
COP15, de 7 a 18 de dezembro, em Copenhague,
na Dinamarca, onde ontem finalizamos o documento que foi produzido por ocasião dessa iniciativa da
Globe International. Não é este aqui; este são apenas
algumas partes. E estaremos, nos próximos dias, tratando do documento como um todo, que saiu dessa
reunião do G8+5.
Muito obrigada.
Durante o discurso da Srª Serys Slhessarenko, a Sra. Fátima Cleide deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim e Mão Santa, 3º Secretário, sucessivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Senadora Serys Slhessarenko faz prestação de conta
da sua recente missão em Copenhague, Dinamarca,
ela e outros companheiros do Congresso.
Agora é um líder. De irmão para irmão, Alvaro
Dias cede para o irmão, Osmar Dias. S. Exª está sendo convidado como líder. Ele é Líder do PDT, além de
ser do Paraná.
Permita-me lembrar Abraham Lincoln, que disse
que a casa dividida será facilmente derrubada. Este
País não pode ser metade livre e metade escravo.
Então, isso é uma inspiração para que os dois
irmãos permaneçam unidos, pela grandeza do Paraná e do Brasil.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, o conselho de V. Exª será atendido.
Eu gostaria, Srªs e Srs. Senadores, de falar sobre uma medida importante que foi anunciada, e no
meu entendimento tardiamente, pois já deveria ter
sido anunciada. Nós começamos com a produção do
biodiesel no País, e ouvi agora a Senadora Serys falar
aqui de Copenhague, das questões ambientais que
estão sendo tratadas naquele encontro. E as questões ambientais são tratadas todos os dias aqui no
Brasil, principalmente agora que ocorreu no meu Es-
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tado praticamente uma tragédia com o clima. Ventos
de mais de 120 quilômetros por hora destruíram cidades, aviários, pocilgas, estábulos, barracões caíram
nas propriedades.
E hoje os prefeitos estão aqui pedindo socorro ao Governo Federal, que precisa ter sensibilidade
neste momento para atender os prefeitos. Eles já estão com sua receita prejudicada e estão tendo problemas sérios nos seus Municípios. Só Cascavel, por
exemplo, tem contabilizado já um prejuízo de quase
R$40 milhões. A gente vai para Campo Mourão e é a
mesma coisa, vai para um Município pequeno como
Matelândia, cujo Prefeito está aí, a mesma coisa; em
Três Barras, lavouras destruídas. O Governo precisa
acionar não só a Defesa Civil, mas também os Ministérios. O Ministério da Agricultura precisa ter recursos
agora para atender os prefeitos, porque esse drama
precisa ser atenuado.
Mas comecei falando da medida anunciada, que
tem a ver com este assunto, porque está todo mundo
dizendo o seguinte: as mudanças climáticas é que estão levando a essas ocorrências, como o vendaval do
Paraná, as chuvas de granizo que ocorreram também
no Rio Grande do Sul. E esses dias eu estava lendo
uma notícia: isso ocorre desde quando existe o mundo. É claro que precisamos cuidar do meio ambiente
e fazer o nosso dever. Por isso, anunciei ser muito importante esta medida de aumentar para 5% o biodiesel no combustível, porque isso significa duas coisas
ao mesmo tempo.
A primeira delas é que, ao aumentar de 2% para
5% a participação do biodiesel no diesel brasileiro, estamos dando um passo importante para chegarmos
logo aos 20% de biodiesel, que é o ideal, que é aquilo
que se espera, já que temos uma estrutura montada
para a produção hoje de 3,6 bilhões de litros em 43
usinas de biodiesel espalhadas pelo País. Isso pode
chegar rapidamente a 5 bilhões. Há projetos para instalação de mais 60 usinas de biodiesel a curtíssimo
prazo. Claro que aqueles que vão instalar a usina de
biodiesel esperam a viabilidade de mercado. Esperam
que primeiro aconteça o que deve acontecer para que
alguém se coloque no mercado, ou seja, que o biodiesel
seja viável. E, se ficar a incerteza de o Brasil continuar
usando pouco biodiesel, é claro que esse mercado vai
ficar restrito e não terá como crescer.
Cinco por cento são um avanço? São, mas ainda
é pouco diante daquilo que pode ser feito já. Estamos
diante da seguinte situação: o mundo vai produzir, no
ano que vem, 245 milhões de toneladas de soja – já
passou de 100 milhões de hectares no mundo: 101 milhões de hectares é o que será plantado nesta safra,
para se colher na safra seguinte. O Brasil aumentou
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a área, assim como os Estados Unidos; a Argentina a
está aumentando para 19 milhões de hectares. Então,
o mundo vai aumentar a produção, e esse aumento de
produção poderá trazer um problema seriíssimo para
os produtores, porque já se fala em preços não remuneradores do custo de produção no ano que vem, em
função, primeiro, do câmbio, que tem um real muito
forte diante do dólar, o que inviabiliza a comercialização e a exportação de commodities e torna a margem
estreita, quando não negativa.
Por outro lado, há uma demanda que foi reprimida pela crise, que começa a ser retomada agora. A
China começa a comprar, outros mercados compradores começam a entrar também, mas há neste instante um estoque muito alto: 55 milhões de toneladas
– um estoque de passagem – representam um quinto
praticamente do que o mundo vai produzir, e isso está
acima dos 20% de estoque, que são o recomendável.
Cinco por cento acima já dão uma interferência bastante negativa nos preços de comercialização. Então,
o que precisamos fazer é criar demanda, não apenas
para a soja, mas para outras oleaginosas.
Eu estava lendo o discurso do Presidente Lula
aqui neste jornalzinho do Governo. Ele dizia o seguinte:
“Nós não podemos pensar em usar só soja para produzir biodiesel”. Claro que não, mas podemos usar soja,
até porque o Brasil tem áreas hoje que já estão para
serem utilizadas e que, incorporadas ao processo produtivo – as pastagens degradadas, por exemplo, transformadas em produção de oleaginosas, de alimentos
–, poderiam aumentar em muito a produção brasileira
de grãos, em especial, da soja. E a soja poderia ser,
sim, um grande insumo para produzir biodiesel. Se um
problema apontasse para a falta, para a carência do
produto para a alimentação, aí o Brasil teria de ter outras alternativas. Por isso, a Embrapa deve desenvolver pesquisas no sentido de incluir outras oleaginosas
que possam ter rentabilidade, viabilidade econômica
e técnica para a produção do biodiesel.
Já há outras alternativas, como a mamona e o
pinhão-santo, o pinhão-manso, aliás, mas não existe
ainda viabilidade dessas culturas em outros Estados,
que não os de origem. Então, precisamos que a pesquisa promova o crescimento, o desenvolvimento dessas
culturas em outras regiões e que o Governo pense rapidamente numa política tributária para o biodiesel.
A pergunta é a seguinte: colocar mais biodiesel
no diesel vai diminuir o preço do diesel? Não. Neste
momento vai aumentar, porque, nas áreas de produção
muito próximas dos portos, o biodiesel sai muito caro
em relação ao diesel. Quanto mais distante a zona de
produção do porto, mais viável fica o biodiesel, porque
o frete para transportar o diesel até essas zonas de
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produção encarece demais o combustível fóssil, e aí
ganha viabilidade o biodiesel.
Então, se realmente quisermos viabilizar uma
política permanente, para dar estabilidade para quem
está instalando usinas para produção de biodiesel – e
elas estão-se instalando no interior do País exatamente
nesses pontos mais distantes dos portos, o que significa, inclusive, descentralizar o desenvolvimento, levar
renda, emprego, para essas regiões mais distantes dos
portos –, acho que seria importante se o Governo pensasse agora, seriamente, em desonerar a produção do
biodiesel, para viabilizar um combustível mais barato
e, com isso, fazer com que a mistura do biodiesel no
diesel representasse dois resultados positivos: melhorar
o meio ambiente e, também, o custo do transporte no
País. Esses dois pontos considero importantes para o
crescimento do biodiesel em nosso País.
De outro lado, sabemos, principalmente agora,
com a descoberta do pré-sal, que o petróleo não é
eterno. Apresentaram um dado que é revelador dessa
situação: desde quando foi descoberto o petróleo como
combustível até hoje, o mundo consumiu 1,2 trilhão
de barris, que é, mais ou menos, a reserva existente
ainda de petróleo. Um trilhão e duzentos milhões de
barris. O petróleo foi descoberto há 130 anos, mas
não dá mais para 130 anos, porque agora se gasta
mais: há mais carros, mais indústrias, o consumo é
maior. Então, podemos chegar com essas reservas
até o ano 2050.
Se esses dados estiverem certos – e é claro que
ainda há outras reservas que ainda serão descobertas,
como o pré-sal que veio –, quanto mais avançar o tempo, mais importante será a produção de combustíveis
alternativos. E mais importante, portanto, será o Governo preparar a base, ter um programa real de fomento à
produção do biodiesel agora, para fazer crescer o mercado interno, dar garantia a quem produz e conquistar
o mercado externo. Certamente, a Europa, os países
da União Europeia, e também os Estados Unidos não
poderão continuar tão dependentes do petróleo e terão que se valer de combustíveis alternativos, em que
o biodiesel se enquadra perfeitamente como uma das
mais importantes e modernas alternativas.
Assim, estou aqui, para dizer que, além de aumentar para 5% a mistura do biodiesel no diesel, o
Governo deveria acelerar esse processo, para não
chegar a 2020 e anunciar o B20. Deveria encurtar o
tempo, para aumentar a participação do biodiesel, para
formar um mercado cativo, um mercado interno, e, ao
mesmo tempo, promover o estímulo e induzir a instalação de novas indústrias. A instalação de novas indústrias poderia transformar o Brasil no grande produtor
de biocombustível do mundo, já que hoje estamos em
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quarto lugar, atrás da Alemanha, dos Estados Unidos
e da França. Podemos rapidamente chegar a segundo
com o B5 e chegar ao primeiro lugar, se o Governo
chegar a 7% ou 8% de mistura, permitindo o crescimento do mercado interno. Mas, certamente, teremos
um mercado para conquistar na Europa e nos Estados
Unidos. Para isso, precisamos produzir quantidade com
qualidade, e a pesquisa é fundamental, porque temos
de exportar o biocombustível com qualidade.
E, quanto às usinas que estão para ser instaladas,
eu pediria ao Presidente do Ibama que não demorasse
tanto para autorizar a sua instalação, como o tem feito
para atender meu telefonema. Desde o dia 12, estou
ligando para o Presidente do Ibama, que uma hora está
na Europa, outra hora está viajando. Deve haver muito
problema ambiental lá na Europa, porque o Presidente
do Ibama estava na Europa. Agora chegou e está de
viagem, não atende o telefone. O chefe de gabinete
do Presidente do Ibama não atende também, porque
parece que a hora do expediente daquele órgão é diferente da hora do expediente das outras entidades do
Governo. Os órgãos públicos parecem ter um horário
diferente aqui em Brasília; parece que o Ibama começa
a funcionar bem mais tarde.
Então, as usinas precisam ser autorizadas, para
começarem a funcionar. Não leve, Presidente do Ibama, para autorizar as usinas o tempo que o senhor
está levando para atender o meu telefonema. Se quiser dar retorno ao meu telefonema, dê retorno ao meu
gabinete, porque não vou mais ligar: o senhor é um
homem muito ocupado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Osmar Dias, que
traduzem que o País não vai bem, como se não bastasse o ensinamento vivo de Pedro II, que governou
este País por 49 anos e que foi um homem de grande
cultura. Ele ficava na antessala do Senado, deixava a
coroa e o cetro e vinha ouvir os Senadores. Tenho a
certeza de que, nem naquela época, havia um Senador tão capaz, tão competente! Ô Osmar Dias, naquele tempo em que Pedro II vinha ouvir os Senadores,
não havia um Senador tão capaz, tão competente e
entusiasmado com os problemas do campo, da agricultura e da produção! E um membro da equipe do
nosso Presidente Luiz Inácio não o atende. Então, lamentamos. O Senado só tem uma razão de ser: se os
Senadores forem os pais da Pátria e forem ouvidos.
Do contrário, será bom, Senador Paim, acabarmos
com a República.
Vim da Europa, estive em Portugal e conheci a
neta da Princesa Isabel – beleza de gente! Era melhor
o Deodoro ter deixado continuar a monarquia, que eles
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ouviam os Senadores da República. O Senador Osmar
Dias, peremptoriamente, faz a denúncia de que o Presidente do Ibama não ouve o Senado da República. É
uma lástima! Lamentamos isso.
Estamos alternando, e, agora, seria a vez do
Senador Paulo Paim, que a cede à sua companheira
do Partido dos Trabalhadores que, com beleza e com
grandeza, representa o Estado de Rondônia e a classe
das professoras do meu Brasil.
Senadora Fátima Cleide, concedo a palavra a V.
Exª para uma comunicação inadiável.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Senador Mão Santa. Quero agradecer ao Senador Paulo Paim a gentileza de conceder
essa permuta.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde,
venho a esta tribuna para fazer alguns registros. Em
primeiro lugar, gostaria de registrar que, no sábado,
entre todas as visitas que fiz ao interior do Estado de
Rondônia, estive na assinatura da ordem de serviço
do primeiro contrato do programa Minha Casa, Minha
Vida, que está em andamento no Estado de Rondônia,
no Município de Cacoal. Quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Cacoal e a Caixa Econômica Federal
pela agilidade no processo que vai levar o benefício
da casa própria para 240 famílias naquele Município.
É uma obra, Senador Sadi, que está orçada em algo
em torno de R$10,3 milhões. Cacoal é uma cidade situada no centro-sul do Estado de Rondônia e merece
todos os nossos louvores em função justamente dessa
agilidade no processo de desenrolar a burocracia para
que a obra seja iniciada.
Sr. Presidente, no mesmo sábado, também participei da reunião do diretório estadual do Partido dos
Trabalhadores em Rondônia. Gostaria de registrar, neste
momento, Senador Paim, que nosso Partido decidiu no
sábado pela realização das prévias no nosso Estado no
dia 6 de dezembro, quando deverá ocorrer o segundo
turno do processo de eleições diretas do Partido em
todo o País. Naquela ocasião, o companheiro Eduardo Valverde, o companheiro Roberto Sobrinho e eu
saímos como pré-candidatos ao Governo do Estado
de Rondônia. Quero dizer que estamos muito fortalecidos nesse processo. Não há racha algum, como se
anuncia pelo Estado, muito pelo contrário. A realização
das prévias é mais um motivo de mobilização principalmente do ânimo da nossa militância. Poderá até haver
igual, mas melhor do que a militância do Partido dos
Trabalhadores ainda estou por conhecer.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
com muita alegria que anuncio a realização das prévias
no Estado de Rondônia e também minha pré-candida-
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tura ao Governo do Estado. Espero que, até o dia 6 de
dezembro, haja uma resposta positiva da militância do
Partido dos Trabalhadores no nosso Estado.
Eu gostaria também, Sr. Presidente, de registrar
que estamos encerrando o mês de outubro, em que
se comemora, no nosso País, tanto o Dia do Professor, no dia 15, como o Dia do Servidor Público, no
dia 28, e que, ontem, tive a alegria e a satisfação de
participar, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais,
da abertura da Semana da Educação, uma atividade
promovida pela Câmara de Vereadores de Uberlândia.
Quero daqui parabenizar o Deputado Gilmar Machado,
um dos promotores do evento. A Câmara de Uberlândia, durante toda esta semana, discutirá o tema “Valorização Profissional e Diversidade na Educação” no
Município de Uberlândia. Tive o prazer de participar,
pois fui convidada para proferir palestra sobre o tema
“Diversidade na Educação Pública”.
Quero parabenizar também toda a Câmara, em
nome do Presidente Vereador Hélio Ferraz, popularmente conhecido como Baiano, e parabenizar a iniciativa legislativa do Vereador Professor Neivaldo, que foi
o grande articulador desse evento, que culminará, na
sexta-feira, com uma homenagem ao Sind-UTE, que
é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais e que, neste ano, completa trinta anos. Eu não poderia deixar de fazer esse registro,
uma vez que essa é uma entidade muito importante,
Senador Paulo Paim, para o movimento dos trabalhadores em educação, uma entidade que deu à política
brasileira uma figura muito importante também nos dias
de hoje, o Ministro Luiz Dulci, que foi seu primeiro coordenador. Parabenizo todos os filiados, a direção do
Sind-UTE e a Coordenação Estadual pela passagem
dos seus trinta anos.
Sr. Presidente, para finalizar, gostaria de lembrar
ao Plenário desta Casa que, amanhã, quarta-feira,
apreciaremos, na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 87-B, de 2003, de minha
autoria, que trata da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia. Espero que a CCJ a
aprove, uma vez que não há discordância alguma em
relação à essa matéria, e que, amanhã, à tarde, possamos destrancar a pauta, em que hoje há três medidas
provisórias. E que possamos aqui avaliar, quiçá em primeiro e segundo turnos, essa matéria. Não apenas os
servidores públicos serão beneficiados com a transposição para o quadro dos servidores do ex-Território de
Rondônia, como também toda a população, uma vez
que implicará uma economia de alto porte para esse
Estado. Então, Sr. Presidente, espero ter desta Casa
a compreensão para com o Estado de Rondônia, no
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sentido de que possamos finalizar a votação dessa
matéria legislativa, que hoje é a matéria mais importante para o Estado de Rondônia.
Para finalizar, Sr. Presidente, efetivamente, eu
gostaria – em outra hora, voltarei a esta tribuna como
oradora inscrita, faço questão de fazê-lo, para discorrer sobre o tema – de, daqui, parabenizar o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e a
Caixa Econômica Federal pela criação do programa
que oportunizará aos beneficiários do Programa Bolsa
Família acesso aos serviços bancários. É mais uma
demonstração de que o Governo Federal trabalha
pela inclusão de todos e de todas e de que, Senador
Paim, este Governo optou pelo caminho de quebrar
com a velha dicotomia entre desenvolvimento social
e desenvolvimento econômico. O Programa Bolsa Família, com seus seis anos de existência, mostra que
o social é necessário para alavancar a economia no
País também.
Então, agradeço ao Senador Mão Santa, que
preside esta sessão, e, mais uma vez, ao Senador
Paim pela oportunidade de aqui fazer esses registros, que considero importantes para o meu Estado
e para o País.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o brilhante pronunciamento da Senadora Fátima
Cleide, do Partido dos Trabalhadores, vamos chamar,
agora, um orador inscrito: o Senador César Borges,
que é da Bahia, que representa o PR e que, sem dúvida, engrandece este Senado com sua experiência
administrativa e com sua história política.
Ali está um filho genético de Antonio Carlos Magalhães, e, aqui, está um filho político dele. É assim Antonio Carlos Magalhães. Getúlio Vargas tinha os filhos,
a família dele política, em que se destacou Alzirinha
Vargas, entre muitos outros, mas tinha o filho político
dele. O predileto foi João Goulart. Então, César Borges
é o João Goulart de Antonio Carlos Magalhães.
E o pai de V. Exª, a meu ver – e vejo bem e entendo bem –, não foi só um extraordinário executivo.
O povo do Nordeste sabe: Deus criou o mundo, e Antonio Carlos Magalhães, a Bahia. Ele foi, sem dúvida,
um dos que se igualou a Rui Barbosa pela sua coragem no Poder Legislativo. O Poder Legislativo só tem
sua razão de ser se buscar a equipotência; um Poder
deve frear o outro. E ele foi o único Senador que teve
a coragem de dar o maior freio no Poder Judiciário na
história do nosso País. Ele instalou a CPI do Judiciário
e mostrou ao País a vergonha dos lalaus. A justiça é
divina, mas ela é feita por homens, alguns deles muito
fracos. E o Antonio Carlos Magalhães foi o grande do
Poder Executivo, o grande do Poder Legislativo.
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E está aí um discípulo seu, a quem agradeço, em
nome do Nordeste, o desenvolvimento que ele deu.
Um bem nunca vem só, vem sempre acompanhado
de outro bem. O governo de Antonio Carlos Magalhães foi acompanhado do governo de César Borges,
que, com a Ford, propiciou a grande industrialização
do Nordeste.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Sr. Presidente, sempre muito generoso com a Bahia e com os baianos. Eu agradeço a
V. Exª sempre essas referências carinhosas que tem
comigo, em particular, com a Bahia, com o Senador
Antonio Carlos Júnior e com o Senador Antonio Carlos
Magalhães, que, sem sombra de dúvida, têm serviços
prestados à Bahia e que, sem falsa modéstia, merecem o elogio de V. Exª.
Mas, Sr. Presidente, lamentavelmente, eu venho
mais uma vez a esta tribuna tratar de assuntos que
eu gostaria de não estar tratando, porque, falando do
meu Estado, eu gostaria de estar aqui dando boas
notícias. Como V. Exª acabou de dizer, nós conquistamos a única indústria automobilística de todo o Norte
e Nordeste do País, que é a Ford, a Bahia toda unida,
mesmo com a incompreensão de alguns àquela época,
que até criaram obstáculos para isso dentro do próprio
Estado. Mas nós tivemos persistência e está lá a Ford,
hoje reconhecida como um das melhores unidades de
todo o mundo, produzindo mais de 10% dos veículos
que são produzidos em nosso País.
Mas eu não tenho boas notícias e, lamentavelmente, tenho que trazer a esta tribuna notícias que
não me agradam. Não me agradam, mas estão nos
jornais baianos e me preocupam. Aí, tenho que pedir
providências e até ajuda ao Governo Federal, ajuda
ao Ministério da Saúde.
Hoje, os principais jornais da Bahia estampam
manchetes em sua primeira página com relação ao
surto de meningite e o crescimento da meningite no
Estado da Bahia. O jornal A Tarde bota na primeira página: “Número de mortes por meningite cresce 50% em
Salvador este ano”. Então, um crescimento de 50%.
Na parte interna, diz:
Mortes pela doença tiveram aumento
de 50% em Salvador e 27% no Estado. Dados mostram que desde 2008 os números da
enfermidade crescem. Na Bahia, já são 33
óbitos em 2009.
E a meningite que se apresenta na Bahia é a meningocócica, que é uma doença grave, mas tem cura.
Entretanto, a meningite meningocócica na Bahia atacou agora uma região do interior do Estado, altamente
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turística, que é a região de Porto Seguro e Trancoso,
já com várias mortes – quatro mortes – e outras duas
pessoas em estado grave. Isso nos traz muita preocupação e nos faz perguntar, Sr. Presidente, o que está
acontecendo com a Bahia. O que está acontecendo
com a saúde no Estado da Bahia?
Há pouco tempo... ou melhor, ainda estamos vivendo o problema da dengue. A Bahia tem o recorde
brasileiro, neste ano de 2009, com relação a notificações da dengue. Foram mais de 115 mil casos. Isso é
um recorde histórico em toda a história da Bahia com
relação à presença da dengue, um aumento de cerca
de 150% em comparação ao ano anterior, de 2008. V.
Exª é médico: sessenta e seis pessoas já morreram
de dengue no Estado da Bahia! Isso acontece na capital e no interior do Estado, principalmente nas cidades de médio porte, mas também atinge as cidades
de pequeno porte.
O jornal A Tribuna, da Bahia, também trouxe na
sua capa:
Meningite avança em Porto Seguro.
Já são oito casos, quatro mortes e a certeza por parte das autoridades de Porto Seguro
de que um surto de meningite meningocócica
tipo C se alastra na região.
Por que essas notícias no meu Estado? O que
está acontecendo com a saúde no Estado da Bahia?
Eu fico muito preocupado, porque acho que está
faltando uma medicina preventiva; está faltando ação,
gestão por parte dos responsáveis, da Secretaria de
Saúde do Estado, que, se têm dificuldades, devem
pedir ajuda ao Governo Federal. Não podemos é estar lamentando a morte de 100 baianos aqui, 33 pela
meningite e 66 pela dengue só neste ano de 2009.
Agora, se olharmos a criminalidade, aí a questão
é caótica, porque a Bahia já teve este ano, por homicídio... Eu vejo aqui pessoas da Polícia Militar. Estamos
vivendo na Bahia um recorde absoluto do crescimento
na região metropolitana de Salvador do índice de criminalidade: mais de 60 mortes por 100 mil habitantes.
Isso nunca se verificou na Bahia!
Eu gostaria de trazer boas notícias, Sr. Presidente.
Entretanto, eu só posso dizer que lamento que estejam
acontecendo esses fatos na Bahia.
Mas eu queria neste dia, Sr. Presidente, não destacar apenas essas notícias, mas dar também uma
boa notícia do ponto de vista de mobilização, de conscientização política. Os prefeitos municipais baianos
se mobilizaram para a defesa dos Municípios no Dia
Nacional, que foi na última sexta-feira, e se reuniram
na União dos Municípios da Bahia, conhecida como
UPB – que era União das Prefeituras; hoje, União dos
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Municípios da Bahia. E, na sexta-feira, fez-se uma belíssima reunião, com a presença de dezenas de Deputados Estaduais, dezenas de Deputados Federais; o
Ministro de Estado Geddel Vieira Lima, que é da Bahia;
eu estava presente na reunião; o Prefeito da capital
estava presente. Nós tivemos lá a presença maciça
de centenas de prefeitos reivindicando que o Governo do Estado e o Governo Federal pudessem, num
momento difícil, vir ao encontro das carências e das
dificuldades enfrentadas pelas prefeituras municipais.
Caso contrário, Sr. Presidente, o que vai ocorrer são
perdas de trabalho, de emprego, de postos de trabalho.
Houve queda de arrecadação. Os Municípios passam
por um momento difícil: ou eles demitem e reduzem
serviços públicos, reduzem custeio, ou a população
ficará desassistida.
Eu já tratei desse assunto e venho apenas dizer
que a pauta de reivindicação foi colocada nessa reunião vibrante dos prefeitos municipais, feita na União
das Prefeituras da Bahia, hoje União dos Municípios da
Bahia, comandada pelo seu presidente, Roberto Maia,
que fez uma exposição isenta de conotação política e
de cores partidárias, mas mostrando a realidade que
estão vivendo os Municípios brasileiros.
E aqui eu estou defendendo os baianos, mas
acho que é extensivo a todos os Municípios brasileiros, inclusive aos do Estado de V. Exª.
Então, essa mobilização, que antes se deu aqui,
com a marcha a Brasília, agora mudou de conotação.
Ela não veio para Brasília, mas se deu nos Estados
dos prefeitos, nas capitais dos Estados e nas próprias
cidades, mobilizando a sociedade, mobilizando a comunidade, para que ela possa ter entendimento dessas dificuldades.
Então, são muitos Municípios que estão inadimplentes com o INSS, sem conseguir renegociar suas
dívidas. E o que é pior, Sr. Presidente: no momento em
que eles estão nessa situação, inscritos no Cauc, não
podem fazer jus às verbas federais, eles não podem
assinar convênios. Até às verbas parlamentares, que
nós colocamos muito justamente para ajudar os Municípios, verbas de que dispomos, verbas pessoais dos
parlamentares, os Municípios não têm acesso, porque
a dívida do INSS não renegociada impede a assinatura
de contratos, de convênios.
Então, essa reunião que aconteceu foi importante.
Lá pôde-se contar com a presença maciça do mundo
político baiano, inclusive com representante do próprio
Governador do Estado – o Governador Jaques Wagner
tinha um representante, o seu Secretário de Relações
Institucionais, Rui Costa. Todos participaram ativamente, fazendo seus pronunciamentos, apresentando suas
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razões, mas ouviram a pauta de reivindicações, que
eu queria passar neste momento.
O Governo Estadual precisa compreender que os
Municípios vivem de suas receitas de ICMS e de FPM.
No caso do ICMS, a Bahia foi o segundo Estado que
mais perdeu arrecadação de ICMS. Segundo o próprio
Governo da Bahia, as perdas chegam a R$700 milhões,
o que prejudica fortemente os Municípios, já que em
torno de 25% desses recursos são distribuídos para
esses entes federativos. Se comparadas com a arrecadação do ano passado, foram perdas superiores a
R$50 milhões registradas pelos Municípios baianos.
Por que o Governo Estadual perdeu arrecadação?
Perdeu porque faltou a ele a condição econômica de ter
essa arrecadação. A Bahia é líder entre os Estados que
mais perdem arrecadação, sendo que outros Estados
não perderam. Então, algo está acontecendo de forma
específica, especial, com o Estado da Bahia. Ou seja,
a economia não está sendo tratada com a importância
devida, não está recebendo os estímulos, os insumos
necessários para que possa, pelo menos, manter seu
nível do ano passado, sem ter essa redução pesada
de arrecadação.
Entretanto, o Governo Federal abriu uma linha
de crédito para o Estado no BNDES. É uma linha de
crédito de aproximadamente R$400 milhões, que terá
uma outra tranche de R$400 milhões. Então, o Estado consegue recuperar sua capacidade de gerir suas
finanças. Mas e os Municípios, como ficam?
Senador Antonio Carlos Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador César Borges,V. Exª levanta um ponto importante aqui sobre o Estado da Bahia em relação à perda
de arrecadação. Fomos o segundo Estado que mais
perdeu, R$700 milhões, e o Instituto dos Auditores
Fiscais, ligado à Secretaria da Fazenda, órgão que
congrega os auditores fiscais da Fazenda, coloca que,
além da crise, temos a ineficiência da máquina, que
foi absolutamente dominada politicamente pelo partido
do Governador, ou seja, pelo PT. Houve uma perda de
eficiência na máquina fazendária, que sempre foi um
instrumento apolítico e sempre teve um trabalho eficiente. V. Exª foi Governador e teve bons secretários,
uma boa equipe na Secretaria da Fazenda, sempre
foi uma equipe elogiada na Secretaria da Fazenda. E
agora tivemos a politização da máquina fazendária, e
isso, é claro, influiu nesse número que V. Exª acabou
de apresentar. Não há dúvida de que uma parte foi
pela crise, mas outra foi pela ineficiência da máquina
fazendária.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço o aparte de V. Exª. Realmente, é do que temos
conhecimento. Participamos de reuniões com os fazen-
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dários e temos verificado isto: a politização no meio daqueles que fazem a Secretaria da Fazenda tem levado
à falta de estímulo e a esses resultados desfavoráveis,
que se, por um lado, prejudicam o próprio Governo do
Estado, por outro lado, indiretamente, estão prejudicando, eu diria diretamente, os Municípios.
Então, o que pedem os prefeitos? Que o Estado
possa recompor essa perda de forma semelhante ao
que está acontecendo no Governo Federal. O Governo
Federal tem dito que vai manter, em relação do Fundo
de Participação dos Municípios, os mesmos valores de
2008. Ainda não o fez na sua inteireza, mas o fez em
parte, quando dividiu R$2 bilhões por todos os Municípios brasileiros. Esperamos que o Governo Federal
possa fazer, o mais rápido possível, a recomposição
das perdas totais com a redução do IPI, que provocou
uma redução pesada no Fundo de Participação dos
Municípios. Mas essa é uma reivindicação.
Outra das reivindicações dos Municípios junto ao
Governo do Estado é que ele possa aumentar o valor
do repasse para os programas sociais. Por exemplo,
é dito que se inaugura o PSF. Muito bem, o Governo
do Estado participa, junto com o Governo Federal e o
Municipal, da construção do PSF, mas quem fica encarregado da manutenção, da parte mais essencial
da manutenção dos postos do Saúde da Família são
exatamente os Municípios, e o repasse do Estado é
de R$1.500,00 mensais por posto do Saúde da Família. Ora, R$1.500,00 mensais não dão efetivamente
para nada. Então, pede-se, pelo menos, um reajuste
para que possa chegar a R$3.000,00 o repasse para
o Programa Saúde da Família.
Outra questão que atinge também os prefeitos e
faz parte da solicitação dos prefeitos é a recomposição
da contrapartida estadual para o transporte escolar.
O transporte escolar para os alunos do Ensino Médio
é uma responsabilidade legal do Estado. Entretanto,
esse encargo fica com os Municípios. E, se o Município já faz o transporte do aluno do Ensino Básico, ele
também faz do Ensino Médio. O Estado tinha de vir
ao encontro dessa despesa do Município e supri-la.
Entretanto, o que o Estado repassa é extremamente
limitado ainda, é muito pouco em relação aos gastos
das prefeituras municipais.
Outro problema, Sr. Presidente, que na Bahia está
ficando gravíssimo diz respeito à segurança pública. É
uma questão que preocupa toda a comunidade baiana,
todos os seus segmentos, todos os seus setores, todas
as suas regiões, inclusive nos pequenos Municípios.
Esse é um dos maiores problemas que a Bahia enfrenta
hoje. Eu tenho várias vezes trazido essa questão aqui,
porque ela é realmente preocupante.
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Hoje, o jornal Correio da Bahia traz em sua primeira página o seguinte: “Crack na Barra”. A Barra é um
cartão postal da Bahia, um ponto turístico frequentado
por milhares de pessoas que vão visitar nossa cidade e
pelo próprio baiano. Entretanto, o crack está tomando
conta da nossa juventude, e é permanente a briga entre gangues para disputar pontos de droga, o que leva
a um índice alarmante de mortes entre jovens de 18 a
24 anos nos bairros mais populares, mais periféricos
da nossa cidade, mas também já alcança a parte mais
nobre da capital. Ou seja, não há discriminação: está
em toda a sociedade o tráfico de drogas.
Fico imaginando por que está acontecendo isso
na Bahia. Isso acontece porque está faltando gestão,
atitude, vontade, determinação. Eu já disse desta tribuna
que o Governo Federal disponibilizou, pelo Pronasci, o
Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania,
R$42 milhões para a Bahia. Só foram utilizados R$4
milhões. E a Bahia estaria fora do programa – eu fui
alertado pelo Ministério da Justiça.
O que queremos é que a Bahia saia desse noticiário negativo e venha para o noticiário positivo, com
novas conquistas, novas indústrias, com projetos estruturantes. Lamentavelmente, porém, é isso que hoje
acontece na Bahia, e os prefeitos municipais reivindicam com justiça, com razão, porque o Governo do
Estado poderia compensar a perda de ICMS; poderia
aumentar os repasses para o transporte escolar; poderia melhorar o repasse para a saúde dos Municípios.
Mas isso não acontece! Os prefeitos reclamam, e o
Governo diz que está atendendo tudo. Mesmo assim,
os prefeitos reclamam. Então, é claro que os prefeitos
não estão atendidos, que as comunidades não estão
atendidas.
Na questão da segurança, por exemplo, temos
o seguinte: no interior do Estado faltam delegados em
mais de cem cidades baianas – eram 140! Foi noticiado
que o Governador estava por nomear – não nomeou
ainda – mais quarenta delegados. Ainda faltam cem
cidades de um total de 417 cidades do interior.
E a manutenção das delegacias, Senador Antonio Carlos Júnior, fica por conta dos prefeitos. As delegacias não têm recursos para combustível, não têm
recursos para a manutenção das próprias delegacias e
sequer para a manutenção do próprio delegado. Fica,
então, o prefeito municipal com esse encargo, porque
o Estado falha em dar a segurança que ele deveria
dar à população.
Por fim, Sr. Presidente, há a questão da transferência de royalties aos Municípios. Veja bem: a Bahia
é o único Estado do Brasil que não repassa royalties
aos Municípios. Precisamos contornar essa distorção.
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É mais um problema relativo aos Municípios e a sua
relação com o Governo Estadual.
No tocante às demandas com o próprio Governo Federal, os gestores municipais estão com sérias
dificuldades em diversos campos.
Na área da educação, houve uma redução do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica....
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
V. Exª dispõe de um minuto. Que o Senhor do Bonfim
inspire V. Exª!
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Vou
encerrar, Sr. Presidente, dizendo que, também na
área federal, é preciso recompor o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que
caiu. De R$1.350,00 por aluno, agora está estimado
em R$1.221,00.
Sr. Presidente, outra posição dos senhores prefeitos é que se possa apressar no Parlamento a aprovação da Emenda Constitucional nº 29 e a sua regulamentação, para dispor sobre percentuais mínimos de
aplicação de recursos em ações de serviços públicos
de saúde.
Nós esperamos que o Senado e a Câmara dos
Deputados possam, rapidamente, fazer essa regulamentação.
Portanto, Sr. Presidente, eu encerro dizendo que
nós precisamos procurar o equilíbrio entre desenvolvimento e bem-estar no âmbito nacional, e isso passa
por prestigiar o ente federativo Município.
Esse era o pronunciamento que queria fazer,
agradecendo a V. Exª pela compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Essas foram as palavras do Senador César Borges, que
representa a Bahia, mostrando as suas preocupações
com o Governo do PT naquele Estado.
Convidamos para usar da palavra agora, como
Líder, o Senador Francisco Dornelles.
Francisco Dornelles é mineiro, é a sabedoria
mineira, mas ele representa o Rio de Janeiro como
Senador da República. Ele simboliza Tancredo Neves,
que se imolou pela redemocratização deste País, e
engrandece o Senado da República, do qual sou orgulhoso neste momento em que o presido.
Atentai bem: Tancredo Neves, aquele em que todo
o País acreditou, que se imolou pela redemocratização, entregou a chave do cofre a Francisco Dornelles,
o Ministro da Fazenda. Ele se iguala à sua postura, à
sua conduta. Já foi Ministro do Trabalho duas vezes?
Só uma? É porque o trabalhador exige uma segunda.
Eu tive o privilégio... Aliás, foi a melhor coisa que tive,
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mas nunca mais aconteceu, vou reclamar até para o
Presidente Sarney: representei o Brasil em Genebra,
na OIT – Organização Internacional do Trabalho, oportunidade em que ele era o líder da delegação. Nunca
vi o País tão bem representado.
V. Exª está ligado ao nosso patrono, Rui Barbosa,
que foi governo, mas dele se afastou porque queriam
militarizar a democracia com um terceiro Presidente
militar. Para tentar convencê-lo, ofereceram-lhe o Ministério da Fazenda. Aí ele nos ensinou, a nós e ao
País, dizendo: “Não troco a trouxa de minhas convicções por um Ministério”. Isso é Rui Barbosa!
E V. Exª tem essa grandeza de mineiro que representa o Rio de Janeiro, engrandecendo este Senado e fazendo com que tenhamos essa esperança que
renasceu no Brasil com a imagem de Tancredo Neves,
que V. Exª aqui representa.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu agradeço muito as suas palavras.
Srªs e Srs. Senadores, no dia de hoje eu desejo
apenas cumprimentar o Presidente da República pela
nomeação do Dr. Luís Inácio Lucena Adams para chefiar a Advocacia-Geral da União.
O Dr. Luís Inácio Adams foi Procurador da Fazenda Nacional em Porto Alegre, onde ele teve uma
atuação brilhante, conseguiu uma grande credibilidade. Ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; foi
Procurardor-Chefe na 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
Posteriormente tomou posse como Secretário-Geral
do contencioso do Gabinete do Advogado-Geral da
União, onde ficou até 2002, quando se tornou Procurador Regional Federal da Advocacia-Geral da União
da 4ª Região. Ele foi Consultor Jurídico do Ministério
do Planejamento até 2004; Secretário Executivo Adjunto do Ministério até 2006; e foi Procurador-Geral da
Fazenda, onde fez um trabalho da maior profundidade,
da maior competência, da maior dignidade, conseguindo firmar uma liderança que representou não somente
todos os Procuradores da Fazenda, mas também conseguiu resolver e solucionar importantes problemas do
contencioso da União com o setor privado.
Eu quero dizer que o Dr. Luís Inácio Adams vai
ocupar um cargo da maior importância.
Até 1988, nós tínhamos a Procuradoria-Geral da
República exercendo cumulativamente as funções de
defensor da parte e fiscal da lei. Posteriormente, em
1988, a Procuradoria da República ficou na função de
fiscal da lei, com grande independência, e foi criada
então a Advocacia-Geral da União, responsável pela
defesa da União em juízo e pela defesa da Fazenda
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Nacional, que é realmente uma missão extremamente
complexa e difícil numa hora dessas, em que o Governo cria uma série de figuras tributárias, todas elas
sem muita base de defesa.
Tenho que reconhecer que o Dr. Luís Inácio Adams, como Procurador-Geral da Fazenda, fez um trabalho da maior importância na defesa da União.
Quero cumprimentar o Presidente por essa escolha e desejar ao Dr. Luís Inácio Lucena Adams,
Procurador-Geral da Fazenda, muito sucesso no cargo
de Advogado-Geral da União.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos pelo pronunciamento.
Agora vamos chamar um orador inscrito.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela
ordem.) – É possível ainda fazer inscrição para uma
comunicação inadiável?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Vamos consultar a lista. (Pausa.) Não, já temos até
um suplente, o Senador Eduardo, e o próximo orador
para uma comunicação inadiável que chamaremos é
o Senador Paulo Paim.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Há
alguém inscrito pela Liderança do PSDB, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pelo PSDB?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – É.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª tem o documento?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Vou
providenciá-lo, mas antes preciso saber se já há alguém indicado para falar pelo PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, não tem não. Traga o documento.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Então, vou solicitar ao PSDB o documento para que eu
possa falar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Mas V. Exª é o primeiro no meu coração.
Agora, como primeiro da vez, vamos chamar o
orador, não é? Agora foi orador inscrito, não é? Então,
é o Paulo Paim. (Pausa.)
Quem falou como líder? (Pausa.) Foi o Dornelles.
Pronto; agora é o Paulo Paim. Depois é V. Exª, Senador Alvaro Dias.
V. Exª fica e nos brinda com a sua companhia.
Shakespeare disse: “não há bem nem mal, o que vale
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é a interpretação”. Então, V. Exª fica mais um tempinho
aqui do meu lado.
Tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Eu vou tentar ser breve.
Sr. Presidente, eu quero registrar, com muita
tristeza, um acidente ocorrido ontem no Rio Grande
do Sul, lá pelas dezessete horas, que levou à morte o
Sr. Aluísio Alberto Jahn (56 anos), a Srª Jurema Maria Lamperti (53 anos); a jovem Aline Terezinha Jahn
(17 anos) e o menor Henrique Eduardo Jahn (5 anos).
Eles eram, respectivamente, pai, mãe, irmã e filho de
uma militante dos movimentos sociais, uma mulher do
campo, da Via Campesina, Elisiane Jahn.
Eu recebi esse comunicado por intermédio do
Vice-Prefeito de Palmeiras das Missões, Nereu Piovesan, que me informou que a família se deslocava
em um Fusca naquela tarde para a cidade de Novo
Hamburgo a fim de que a jovem Aline recebesse uma
homenagem como Rainha da Feimate, Feira da Erva
Mate de Novo Barreiro, Rio Grande do Sul.
Infelizmente, no trajeto, foram colhidos por um
Gol e, em seguida, por uma carreta, o que levou todos
os ocupantes do Fusca à morte.
Fica aqui a minha solidariedade, o meu voto de
pesar a toda a família – grande parte faleceu. Os corpos estão sendo velados hoje, no salão paroquial da
igreja de Novo Barreiro, Rio Grande do Sul, e o enterro
será hoje às 17 horas.
Quero também, Sr. Presidente, registrar que hoje
é o primeiro Dia Nacional de Luta pelos Direitos das
Pessoas com Doenças Falciformes. No ano que vem,
esse dia será celebrado como lei, de acordo com a Lei
nº 588, de 2007, de minha autoria. É uma conquista
importante.
Estudos mostram que a anemia falciforme atinge
principalmente a população negra. Na África equatorial, por exemplo, 40% da população é portadora da
anemia falciforme. É uma doença hereditária. O Brasil
tem também um grande número de pessoas atingidas.
É mais frequente nas regiões Sudeste e Nordeste. Não
apresenta relação com o sexo e atinge em média 1 a
cada 5.000 recém-nascidos.
Sr. Presidente, acho importante que se faça esse
dia nacional de auxílio às pessoas com a doença falciforme como uma forma preventiva.
Quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que muitos e
muitos Municípios estão engajados na luta em favor
dos direitos das pessoas portadoras dessa doença.
É muito importante que ela seja travada em todas as
partes do nosso País.
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Quero lembrar aqui de trabalho muito bem feito
sobre esse tema também em Caxias do Sul. Lá existe a Lei nº 6.523, que estipula o dia 14 de novembro
como o Dia da Mobilização para o Controle da Anemia Falciforme.
E por fim, Sr. Presidente, quero ainda aproveitar
esse momento para fazer um rápido relato. Eu realizei, nesse sábado, um balanço do mandato na sede
da Fetag, Federação dos Trabalhadores da Agricultura
do Rio Grande do Sul.
Estiveram lá cerca de quatrocentos líderes de
todos os movimentos sociais, de todas as centrais,
de todas as confederações, de todos os movimentos
do campo e da cidade, do movimento negro, do movimento sindical, pessoas com deficiência, movimento
das mulheres, livre orientação sexual.
Fizemos lá um bom debate e ali eu relatei, Sr.
Presidente, que nesse meu período aqui no Congresso, entre Câmara e Senado, apresentei em torno de
1.500 projetos. Eu diria que dezenas e dezenas foram
aprovados na Câmara e no Senado. E algumas dezenas já são leis.
Destaquei o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial, o
Estatuto dos Profissionais de Volante. E também, Srª
Presidente, é claro, destaquei o fim do fator, projeto de
nossa autoria aprovado aqui e que está na Câmara; o
reajuste integral para os aposentados e pensionistas,
acompanhando o crescimento do mínimo, que se encontra também na Câmara; a recuperação das perdas,
aprovado aqui e que está também na Câmara. Falei
do Fundep, um fundo de investimento para o ensino
técnico profissionalizante, que vai gerar em torno de
R$9 bilhões para formação da nossa juventude.
Para mim foi importante, Sr. Presidente, porque
por essa plenária passaram praticamente os Líderes de
todos os partidos: do PT, do PTB, do PDT, do PCdoB,
do PSB, do PP. Tivemos lá um companheiro do DEM,
do próprio PSDB. Passou o Ministro Tarso Genro; o
Senador Sérgio Zambiasi, do PTB; o Vice-Prefeito de
Porto Alegre, do PDT; os Deputados Federais Henrique
Fontana, Líder do Governo; Maria do Rosário, Marco
Maia, que é Vice-Presidente da Câmara dos Deputados; Pompeu de Mattos, do PDT; o Deputado Estadual
Adão Villaverde, representando a Assembleia; Dionilso
Marcon, Presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia; Raul Carrion, do PCdoB; o Prefeito de
Canoas, Jairo Jorge; a Vice-Prefeita de Canoas, Bete
Colombo, que é do PP; Prefeito de São Leopoldo, Ary
Vanazzi, que naquele evento representava a Ministra
Dilma Roussef; Vereadores e Lideranças de todos os
segmentos, de todas as 18 confederações e de todas
as 11 centrais sindicais que existem hoje no País.
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Eu confesso que para mim foi importante a surpresa que meu próprio gabinete fez para mim, porque,
na abertura, o Gabinete apresentou um vídeo da nossa
inesquecível Mercedes Sosa cantando Solo le pido a
Dios, ou só peço a Deus, de autoria de Leon Gieco.
É um belo vídeo na voz da própria Mercedes
Sosa.
Sem sombra de dúvida, teve um outro grande momento do evento, onde houve a apresentação de um
menino cego e com algumas outras deficiências ainda, o menino Igor Felipe da Silva Borges, de 13 anos,
filho de Ivan Borges Silveira e Patrícia Poletto da Silva,
que moram em Vacaria. Eu fui fazer uma palestra em
Vacaria, e esse menino fez uma apresentação de uma
música que ele escreveu com os próprios avós, uma
música que, com certeza, emocionou a todos lá em
Vacaria. Eu pedi a ele, e ele apresentou-a também no
seminário, porque entendo que isso tem muito a ver
com meu próprio mandato.
Igor é um talento nato. Tocando teclado, ele cantou e encantou a todos, com uma música de sua autoria, feita em parceria com os avós. A música se chama
“Sou assim” e retrata a vida do Igor.
Eu só vou aqui ler a letra da música do Igor, que
relata a sua vida.
Igor, se você está me vendo, em Vacaria, neste
momento, como eu havia lhe prometido, eu ia trazer
a sua letra aqui para o Senado. Eu sei que você não
vê, mas você ouve. Então essa leitura é para você,
especialmente, Igor, para a sua família e para todos
aqueles que têm lutado, durante séculos, eu diria, no
combate a todo tipo de preconceito.
Diz o Igor:
Esta é a minha história
Eu cheguei antes do tempo
Fui chamado para viver
Eu nasci.
Cheguei prematuro
O meu corpo mal formado
Fui pra encubadora
Estou aqui.
Sou assim, sou assim,
Não me discrimine, sou assim.
Foi descuido, eu não sei
Não consigo te enxergar
Meus olhos sem brilho
Sem olhar
Mesmo assim na deficiência
Eu não posso me queixar
Deus me deu amor
Pra lhe dar.
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Meus pais e meus parentes
Me aceitaram como eu sou
Vejam em meus olhos
Muito amor
Deus me deu inteligência
Para ver com o coração
Não me discrimine
Meu irmão.
Sou assim, sou assim, sou assim,
Não me discrimine, eu sou assim.
Quando te chega a tristeza
Mesmo podendo enxergar
Pense na beleza de olhar
Nada disso eu posso ver
Somente com as mãos tocar
Na minha escuridão
Vou te amar.
Sou assim, sou assim,
Não me \discrimine, sou assim.
Com essas palavras, terminou a minha plenária.
Agradeço ao menino Igor, que se deslocou numa viagem de quatro horas, agradeço ao Prefeito de Vacarias,
o Elói, que fez questão, pela paixão que tive pela música do Igor, que ele fosse lá fazer essa apresentação
para todos os movimentos sociais.
Igor, um beijão para ti e para tua família. Você
merece.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após esse emocionante pronunciamento do Líder
Paulo Paim, vamos anunciar o próximo orador, o Líder
Senador Alvaro Dias.
Antes, pediria permissão para, lamentando, ler
este documento escrito por mim mesmo.
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja
apresentado voto de pesar pelo falecimento de
Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho,
apresentando condolências à família.
Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho, aposentado da Rede Ferroviária Federal, foi vereador de Parnaíba, Piauí, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de
Parnaíba, delegado de polícia, presidente da
Associação dos Policiais Civis de Parnaíba.
Em todos os cargos que exerceu no poder
público, bem como em mandatos eletivos,
sempre pautou pelo caminho da ética, da
moral e do bem servir a sua comunidade e
a sua gente.
Era viúvo do seu primeiro matrimônio
com a falecida Raimunda Araújo de Carvalho,
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vindo a contrair núpcias novamente com a Srª
Maria da Conceição, deixando-a viúva.
Diante da expressiva carreira política e
serviços prestados à cidade de Parnaíba e ao
Piauí, apresento ao Senado o presente requerimento por perda tão significativa, solicitando
o encaminhamento de votos de profundo pesar
e tristeza aos familiares.
Sala das Sessões, 26 de outubro
Francisco de Assis de Moraes Souza
Senador Mão Santa
O voto de pesar aos familiares
Endereço único:
Av. São Sebastião, 1.050
Bairro São Francisco – Parnaíba, Piauí
Maria da Conceição, viúva
Carlos Alberto de Carvalho, filho
Claudio Manuel de Carvalho, filho
Maria do Socorro Araujo de Carvaho,
filha
Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho Filho, filho.
Senadores, eu lamento ter lido esse requerimento, porque contraria algumas palavras. V. Exªs
me permitam. O Brasil cristão... Na Bíblia, Coélet diz:
“Ninguém tem mais sabedoria do que eu. Eu sou o filho de Salomão e neto de Davi. Ensinaram-me tudo.
Tive todas as riquezas imagináveis, mas na vida tudo
é vaidade, é querer pegar o vento com a mão”. O bom
mesmo, segundo ele diz, é comer bem, beber bem,
fazer o bem sem olhar a quem. Você vai, ainda segundo nos diz Coélet, ver que isso é verdade, não numa
festa, numa boda, num aniversário, numa festividade,
e sim diante do falecimento de um amigo. Assim vejo
este instante.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
Antonio Carlos Magalhães tinha a sigla ACM;
Juscelino, JK, e Alvaro Dias... Eu recebi e-mail, “e o
AD?”. E eu: “Que AD?”. É Alvaro Dias! Expedito Júnior, EJ. Ele já ganhou, assim como os grandes políticos do País.
AD com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Senador Mão Santa, meu
caro Presidente.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, não oferecemos
ainda ao Brasil uma legislação capaz de compatibilizar
os interesses da produção rural maior com a necessidade inadiável da preservação ambiental.
Todos nós reconhecemos que preservar o meio
ambiente é uma permanente lição de amor à vida. É
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preciso reconhecer que os homens do campo, os chamados agricultores, não são depredadores. Trabalham a
terra, semeiam e colhem, alimentam a mesa do mundo
e preservam, sim, o meio ambiente. Certamente não
encontraremos, entre os seres humanos, aqueles que
sintam mais amor à terra e ao meio ambiente do que o
homem do campo. Acusá-lo de depredador é cometer
gravíssima injustiça.
Há pouco tempo, eu estive no interior do Mato
Grosso e ouvi o reclamo de produtores rurais, muitos
deles provenientes do meu Estado, o Paraná. Para
lá foram, há muitos anos, como bandeirantes, desbravadores. Foram para plantar a civilização, para
derrubar a selva e plantar alimentos para o povo do
Brasil e do mundo. E agora, alguns deles me disseram: “Há trinta anos aqui estamos produzindo,
e, repentinamente, aparece a polícia armada para
nos acossar em nome da lei, dizendo que combatem a depredação ambiental, que a autoridade lhes
incumbia a missão de perseguir aqueles que eventualmente estivessem depredando o meio ambiente”. E os produtores rurais, revoltados, afirmaram:
“Pensávamos que a polícia deveria estar destinada
a combater o crime, a perseguir marginais, ladrões,
inclusive políticos corruptos”.
A indignação se justifica plenamente. Realmente, que se destine aos policiais a missão de combate
ao crime, à criminalidade, à corrupção, ao roubo enfim, mesmo que da parte dos chamados “colarinhos
brancos”. E que se permita ao trabalhador do campo
plantar, produzir e promover o nosso desenvolvimento,
já que este é um País eminentemente agrícola, que
depende essencialmente da agricultura.
Esse debate, que tem por objetivo chegar à fórmula adequada para compatibilizar os interesses da
produção e a necessidade da preservação ambiental,
gera invariavelmente contradições inevitáveis. Nem
sempre os envolvidos no debate – de um lado produtores rurais, de outro lado, ambientalistas – conseguem
estabelecer o contraditório de maneira adequada. Aliás, nem mesmo no seio do Governo há entendimento. Constantemente, verificamos que de um lado está
o Ministro do Meio Ambiente e de outro lado está o
Ministro da Agricultura, e quase nunca se observa a
convergência entre o que pensa o titular de uma pasta
e o titular da outra pasta.
Se o Governo, que deveria ser homogêneo, não
encontra homogeneidade neste debate, como poderíamos encontrar facilidade para convergência entre
contrários? Porque há aqui, no Congresso Nacional,
que é o reflexo da sociedade, contradições inevitáveis.
Convivemos entre contrários, e a sabedoria está, meu
caro Presidente, em estabelecer a convergência em
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relação àquilo que é essencial. Posso testemunhar
porque fui Governador do meu Estado e verifiquei a
capacidade que tem o produtor rural de preservar o
meio ambiente.
Lá se realizou, ao meu tempo de Governador,
um extraordinário programa de preservação ambiental
no campo. O Secretário de Agricultura era o Senador
Osmar, e desenvolvemos o chamado Programa Paraná Rural, que foi, depois, considerado modelo pela
FAO e pelo Banco Mundial e transferido para outros
18 países, a fim de que pudesse ser implementado.
Um programa com cerca de 45 práticas agrícolas diferentes, a recuperação das matas ciliares; os chamados murundus em curva de nível, para evitar que
a chuva provocasse a erosão, carregando a fertilidade do solo para assorear rios e lagos; a construção
de abastecedouros comunitários para evitar que os
trabalhadores rurais, com seus vasilhames comprometidos, muitas vezes, pelo adubo, pelo agrotóxico,
cheguem até o rio ou o lago para buscar a água, por
consequência, contaminando a água dos rios e dos
lagos; a adubação verde para evitar a utilização do
agrotóxico; a recuperação também das estradas rurais com a readequação delas, para evitar também
a erosão.
Num programa que exigia interação, participação
coletiva na área da microbacia trabalhada, sentimos
que há amor à natureza, que há essa consciência de
que é necessário preservar solo rico e fértil a ser repassado às gerações que nos sucederão, que deste
solo rico e fértil arrancarão também, como nós, sua
sobrevivência.
É por isso que a terra é, circunstancialmente, propriedade individual, mas, definitivamente, um patrimônio
da humanidade; e, como tal, deve ser preservada.
Trago o assunto à tribuna hoje, porque há uma
preocupação no campo, uma insegurança em relação
ao Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado
pelo Decreto nº 6.686, de 12-2-2008, que regulamenta
a Lei de Crimes Ambientais, em particular ao dispositivo
que dispõe sobre a obrigatoriedade da averbação das
áreas de reserva legal, postergada para agora, dia 11
de dezembro de 2009, pelo art. 152 do mencionado
Diploma Legal. Portanto, os produtores rurais do País
estão obrigados, por esse decreto, a adotar providências, antes que a legislação seja elaborada.
Como promover mudanças para a adequação
exigida por esse decreto, com investimentos, inclusive,
que serão necessários, se depois teremos uma alteração na legislação? Essa é uma indagação necessária neste momento. Já houve prorrogação do prazo.
Creio que inteligente seria prorrogá-lo indefinidamente
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até que a legislação fosse aprovada pelo Congresso
Nacional.
Temos inúmeros projetos tramitando no Senado
e na Câmara dos Deputados. Um substitutivo poderia
recolher as ideias mais interessantes, para que pudéssemos, consensualmente ou democraticamente, através
do voto, deliberar sobre uma legislação que venha a
oferecer segurança aos produtores rurais do Brasil.
Vou conceder um aparte ao Senador Expedito
Júnior, que, certamente, representando um Estado
agrícola, como Rondônia, deve estar vivendo essa
preocupação latente entre os produtores rurais do
seu Estado.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador
Alvaro, V. Exª levanta um assunto que é tema muito
discutido hoje no meu Estado. Inclusive, a Assembleia
Legislativa de Rondônia promoveu várias audiências
públicas no Estado exatamente para analisar essa
medida provisória. V. Exª traz uma preocupação do
seu Estado, e a nossa ainda é pior, porque, como é
que vamos fazer averbação, se não somos os donos
das nossas propriedades no Estado? Ainda não temos
regularização fundiária no Estado de Rondônia. Ainda precisamos dela e estamos brigando muito com o
Governo – parece que o Ministro Minc parou; parece
que, agora, ele está trabalhando um pouco mais; ele
saiu dos holofotes. Precisamos regularizar as propriedades de Rondônia. Como é que se vai fazer um
projeto, como é que se vai fazer a averbação, se não
se é proprietário, se o proprietário é o Governo? Então, nós, lá em Rondônia, temos uma discussão um
pouco maior. Nós, que já temos o projeto – o zoneamento socioecológico e econômico do Estado, que
foi um dos primeiros a fazer o projeto –, até hoje, infelizmente, temos essa dificuldade. Não tenha dúvida
de que, hoje, já há consenso no Estado de Rondônia,
e isso não é por conta do Governo Federal, mas do
Ministério do Meio Ambiente – são as políticas feitas
lá, no próprio Estado. E, hoje, há conscientização do
povo do nosso Estado sobre a questão da conservação das nossas matas. Todo mundo hoje entende
e sabe que não se pode derrubar mais nada. Agora,
precisamos passar uma borracha, precisamos consertar o que fizeram no passado e o que está errado
há muito tempo. E o nosso produtor, hoje, não pode
pagar a conta sozinho. Temos propriedades lá, em
Municípios como, por exemplo, Guajará-Mirim, que
tem 93% de mata virgem, conservada e só 7% de
área desmatada. Para um Município como esse, que
não tem vocação agrícola, porque está mantendo a
floresta em pé, tem que haver algo em troca. Teria que
haver uma política do Governo Federal que gerasse
compensação a esses Municípios que fazem o dever
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de casa. Em Rondônia, já há essa conscientização, e
não tenho dúvida de que essa medida provisória, que
já foi prorrogada até dezembro deste ano, vai ter que
ser prorrogada novamente, no ano que vem. Senão,
como é que vão fazer os produtores do nosso Estado? Sei que, diferentemente do Estado do Paraná...
E temos, Senador Alvaro, muitos paranaenses em
Rondônia, que ajudaram a desbravar nosso Estado.
E Rondônia é o que é hoje graças a muitos dos solidários paranaenses que foram para lá. Então, quero
parabenizá-lo. A preocupação de V. Exª é justa e não
é só do Estado do Paraná; acho que, hoje, ela é dos
27 Estados da Federação brasileira, principalmente
nossa, do Estado da Amazônia.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sem dúvida, Senador Expedito Júnior. Estive em Rondônia
duas vezes como Presidente da CPI da Terra e pude
constatar que, por ser um Estado em desenvolvimento,
um Estado emergente, Rondônia vive problemas ainda mais sérios, em razão da desorganização fundiária
existente no nosso País.
O nosso sistema fundiário é extremamente desorganizado e acarreta problemas como esses, narrados por V. Exª. Veja que, agora – é preciso ressaltar
isto –, os produtores são obrigados a efetuar, dentro
de prazos diferenciados, segundo o tamanho das
suas respectivas áreas, o processo de georreferenciamento dos seus imóveis rurais, através do qual
se constata quase sempre que a área medida não
confere com a área titulada. Isso não ocorre só com
os Estados emergentes, com os Estados em desenvolvimento, com os Estados mais novos. Mesmo em
Estados mais avançados na agricultura, esse é um
fato que se constata.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Senador
Alvaro!
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Portanto,
Senador Expedito, temos que prorrogar indefinidamente. Esse decreto não pode ser aplicado, sob pena
de cometermos injustiças. Não há como cumpri-lo,
não há como atender às suas exigências agora. O
nosso dever é elaborar uma legislação; uma legislação compatível com a realidade do nosso sistema
fundiário.
Concedo-lhe novamente um aparte.
O Sr. Expedito Júnior (PSDB – RO) – Veja o
problema que V. Exª levanta quando fala do georreferenciamento. Hoje, no Estado, o proprietário do seu
pequeno lote não pode, não tem como nem sequer
fazer o georreferenciamento, porque, para fazê-lo, o
Incra tem que fazer o georreferenciamento de toda a
gleba. E o Incra, hoje, infelizmente – acho que não só
em Rondônia, acho que em todos os Estados brasilei-
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ros –, não tem dinheiro pra nada. Não há prioridade
do Governo Federal nesse sentido. As priorizações
do Governo Federal fogem da regularização fundiária,
principalmente dessa questão do Incra. Então, veja
bem a dificuldade que temos lá: tenho uma propriedade, vou lá, pago e gasto cinco ou seis mil. Faço o
georreferenciamento, que não vale pra nada e não
serve pra nada, se não se fizer o georreferenciamento da gleba toda.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Veja, Senador Expedito, quanto a esse prazo para averbação das
áreas de reserva legal, fixado para o próximo dia 11 de
dezembro, repito, o ideal seria vincular-se o mesmo à
certificação pelo Incra do georreferenciamento de cada
imóvel, pois só assim haveria a certeza da verdadeira
área a ser demarcada para a reserva legal.
O que se está tentando dizer é que, sem certeza
sobre a área a ser demarcada para a reserva legal, é
impossível atender a esse Decreto. Se o produtor não
tem, se o proprietário não sabe qual é a dimensão da
sua área, não houve o georreferenciamento ainda,
como ele pode estabelecer, como é que ele pode ter
a noção da área para a reserva legal?
A exigência da averbação da reserva legal vai
de encontro ao Código Florestal vigente, que confere
aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais a
faculdade de fazer a compensação da Reserva Legal
(art. 44, III). A recomposição da área da reserva legal
poderá ser feita em parcelas até 2018.
Sendo assim, a imposição da averbação da reserva legal até dezembro contraria aquele dispositivo
do Código Florestal e impossibilita que o produtor rural
cumpra a parte faltante da reserva, por intermédio da
compensação com outra área. Na verdade, o Decreto
contraria a lei vigente. O Decreto não pode se sobrepor à legislação vigente.
Esse tema vem gerando intranquilidade ao setor
rural, que, de certa forma, foi compelido à ilegalidade,
pelas mudanças recentes, sem levar em conta que a
legislação consolidada anteriormente fixava parâmetros
menos rígidos. O setor produtivo aguarda ansiosamente uma legislação que reflita a realidade do País. E é
essa a nossa obrigação.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Com prazer,
Senador Osvaldo Sobrinho, que é do Mato Grosso e
conhece essa realidade.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (PTB – MT) – Estou
ouvindo V. Exª atentamente e vendo a preocupação
de V. Exª, que é também a de Mato Grosso. V. Exª traduz para todos nós, e para a Nação brasileira, a preocupação de todos os mato-grossenses. Na verdade,
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Senador, os brasileiros que para lá foram, oriundos
do Paraná e de outros Estados – mais de seu Estado –, engrandeceram de uma maneira espetacular o
nosso Estado, produziram, portanto, são exemplos,
naquele Estado, de homens trabalhadores – levaram
dinheiro, tecnologia, capital, tudo –, no entanto, essas
pessoas estão sendo punidas por essa legislação.
Quando houve o chamamento para abrir a Amazônia
– “integrar para não entregar” –, podia-se desmatar
50% da área de mata. Depois, veio a CMP, e agora
só pode desmatar 20%. Ocorre que aqueles que estavam dentro da lei, que não a transigiram em nada,
que, o tempo todo, pediram suas licenças ambientais
para desmatar, esses estão sendo punidos. Conheço
caso em que houve o desmatamento de 49,7% e que
agora, com a lei, o proprietário tem de repor mais de
15% a 18%, o que é um absurdo. Ninguém a transigiu, já que foi feito o chamamento. Inclusive, se não
desmatasse, era punido por não desmatar. Estamos
passando por momento de crise de confiança, de
insegurança jurídica, de constrangimentos, de multas, de diminuição de patrimônio por causa dessa
legislação malfeita, uma legislação que, na verdade,
veio só prejudicar o nosso povo. Estamos passando
por momentos difíceis. Tenho a certeza de que essa
preocupação é dos três Senadores por Mato Grosso
e de toda a nossa bancada federal. Fico feliz quando
V. Exª, um Senador pelo Estado do Paraná, por sinal
um dos mais atuantes Senadores desta Casa, coloca,
aqui, a sua preocupação. Fico feliz! Também já falei
quatro vezes sobre esse assunto aqui. V. Exª vem reafirmar essa preocupação do povo mato-grossense.
É necessário, Senador, que esta Casa, urgentemente, encontre uma norma que possa compatibilizar
a situação que lá está. Quanto àquilo que já foi feito, vamos achar uma forma de regularizar para que
continue produzindo. Mato Grosso é um exemplo de
produção, mas da forma como está não podemos
continuar. Parabenizo V. Exª. Quero dizer que estou
muito feliz de ouvir o seu pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho.
Estive, recentemente, em seu Estado...
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para concluir, com a sua brilhante inteligência e capacidade sintética.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Sr. Presidente.
Quero apenas homenagear o querido Senador
Osvaldo Sobrinho e dizer-lhe que lá estive e pude verificar como é forte a presença paranaense naquele
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Estado. No auditório lotado, pedi para quem tivesse
vindo do Paraná que levantasse as mãos. Praticamente
todos as levantaram. Portanto, somos Estados-irmãos
e convivemos com esse drama, consequência de todas as contradições impostas pela autoridade pública:
decreto que afronta a legislação vigente; legislação incompatível com a realidade que vivemos; discordâncias
dentro do próprio Governo – maiores no Parlamento,
e submetemos os produtores rurais...
(Interrupção no som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Um
minuto. Lembrando de o Pai-Nosso, um minuto.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Sr. Presidente.
Essas contradições todas submetem o produtor
rural a uma situação de insegurança que não pode
persistir. Estamos comprometendo o processo produtivo. Ele tem interesse econômico e social.
O Brasil não pode viver com essa anarquia no
campo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Este foi o Senador pelo Paraná, Alvaro Dias.
Vamos chamar agora um Líder, e o Líder que
está na vez é o Senador Marco Maciel, que representa o Democratas. S. Exª tem a delegação do Senador
José Agripino, que é o Líder do partido no Senado
Federal.
Marco Maciel não é o Líder do Partido, não; V. Exª
é Líder do País. V. Exª exerceu a Presidência da República 78 vezes, sendo exemplo de dignidade; uma motivação para a crença na democracia e na política.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Nobre Senador Mão Santa,
Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tribuna, na forma
do disposto no Regimento Interno e de acordo com
as tradições da Casa, para requerermos, o Senador
Jarbas Vasconcelos e eu, as seguintes homenagens
pelo falecimento de...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Acaba de me chegar à mão.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se
V. Exª quiser, eu posso fazer a leitura do requerimento
que V. Exª encaminha à Mesa.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não.
V. Exª, então, tem a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 1.433, DE 2009
Na forma do disposto no Regimento Interno e
de acordo com as tradições da Casa, requeremos as
seguintes homenagens pelo falecimento do ex-Deputado Estadual Gedeão Rosa dos Santos, ocorrido
dia 24 de outubro, na cidade do Recife, no Estado de
Pernambuco:
I – inserção em Ata de Voto de Profundo Pesar;
II – apresentação de condolências:
1. aos seus familiares;
à Assembléia Legislativa de Pernambuco, onde exerceu mandato de Deputado;
à Câmara Municipal de Paulista, onde foi
Vereador por seis mandatos, tendo inclusive
exercido sua Presidência;
à Assembléia de Deus em Arthur Lundgren II, no Município de Abreu e Lima onde
atuava como Pastor.
Justificação
O ex-Deputado Estadual Gedeão Rosa dos Santos faleceu aos 70 anos, na madrugada de sábado, dia
24 de outubro, na cidade do Recife, onde vinha há mais
de três anos lutando contra um câncer de próstata, deixando viúva, Dona Marlene, 9 filhos e 13 netos.
Começou sua carreira política como Vereador
do Município de Paulista, onde cumpriu seis mandatos, tendo sido Presidente da Câmara Municipal por
quatro vezes.
Em 1994 foi eleito Deputado Estadual, representando o Partido da Frente Liberal, o nosso atual
Democratas.
Iniciou sua trajetória religiosa, sob influência de
seu pai, também Pastor.
Atuou na Assembléia de Deus de Abreu e Lima
e há dez anos era Pastor em Arthur Lundgren II, onde
construiu um templo e reformou outros dois.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª tem a palavra para encaminhar o requerimento.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª, ao ler o requerimento, já o ofereceu para
o Plenário e ao País um depoimento muito significativo
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do papel que desempenhou o ex-Deputado e ex-Vereador Gedeão Rosa dos Santos na política pernambucana. O seu falecimento provocou grande comoção,
sobretudo no Recife e na região metropolitana, onde
era muito estimado e querido, pela sua ação política
e também pela atividade que exercia como pastor da
Assembléia de Deus.
Tive oportunidade de ser correligionário do Vereador Gedeão Rosa dos Santos e apreciava muito
suas virtudes, marcadas sobretudo pela fidelidade
aos princípios partidários, pela correção no exercício
da vida pública. E não foi por outra razão que, ao ocupar o mandato de Deputado estadual, se houve com
talento e brilho.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que esse
requerimento não é subscrito apenas por mim; também o é pelo Senador Jarbas Vasconcellos. Ou seja,
o Senador Jarbas Vasconcellos, assim como eu, foi
Deputado Estadual, razão pela qual tivemos a oportunidade de conhecer Gedeão Rosa dos Santos e
podemos agora homenageá-lo no instante em que
registramos o passamento de tão querida figura da
política de Pernambuco.
Ao encerrar as minhas palavras, quero, portanto,
solicitar a V. Exª que faça constar em Ata as solicitações que apresentamos do referido requerimento, na
certeza de que, de alguma forma, levamos com essa
mensagem conforto para a sua família, os seus admiradores e, sobretudo, para o povo pernambucano, que
teve oportunidade de conhecê-lo e de apreciar a sua
conduta como político e cidadão.
Era o que tinha a dizer, nobre Senador Mão Santa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O
requerimento vai, então, ao Arquivo, com a aprovação
da Casa.
Convidamos agora, para usar da palavra, o Senador Garibaldi Alves, inscrito na lista de oradores.
Garibaldi Alves Filho representa o Estado do Rio Grande do Norte e o PMDB e tem uma das histórias mais
belas da política do Nordeste e do Brasil. Garibaldi
Alves presidiu esta Casa com muito estoicismo e com
sabedoria.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Senador Mão Santa, a quem agradeço
as palavras elogiosas e generosas ao mesmo tempo,
Srªs e Srs. Senadores, o Rio Grande do Norte, Estado
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que represento já pela segunda vez no Senado Federal,
está pagando o preço pela ousadia e pela inovação.
Eu diria que esse Estado do Nordeste, considerado,
até há pouco tempo, como um dos mais pobres daquela Região, está hoje se credenciando a ser um dos
Estados mais promissores do Nordeste. Sendo assim,
não são poucos os projetos de que esse Estado dispõe
para carrear recursos para seu desenvolvimento. Um
deles é o projeto de construção do chamado Aeroporto de São Gonçalo, porque está justamente localizado
na cidade de São Gonçalo, na área metropolitana de
Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Esse
Aeroporto é um grande investimento, porque se trata
de uma obra que vai servir não apenas ao Rio Grande
do Norte, mas também ao Brasil. Na verdade, como
Natal se encontra na esquina dos dois continentes – o
continente americano e o continente europeu –, esse
Aeroporto foi projetado para servir como um grande
aeroporto de cargas, inclusive, para abastecer todo o
País, uma vez que meu Estado dispõe dessa localização privilegiada.
Hoje, quem sai de Natal e deseja ir para o exterior vai, primeiro, para São Paulo, fazendo um roteiro
simplesmente fora de qualquer lógica: de Natal vai
para São Paulo e, de São Paulo, voa de novo sobre
Natal, para chegar a Lisboa, que é a porta de entrada
do continente europeu, ou para chegar aos Estados
Unidos. Ora, hoje, nosso aeroporto está, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu poderia dizer, saturado.
Esse aeroporto, inclusive, foi projetado no nosso Governo, mas já está, Senador Mão Santa, defasado,
em face da procura, do movimento turístico. Então, a
solução foi construir esse grande Aeroporto, um investimento de cerca de R$1 bilhão. A obra da pista
já foi iniciada; agora, está sendo concluída a terraplanagem. Mas, agora, vem o maior investimento, que
é o investimento nesse terminal, para que também o
Aeroporto possa sediar uma Zona de Processamento
de Exportação (ZPE).
O problema todo é a inovação. O problema todo
é a ousadia. Como viabilizar um aeroporto desse porte e dessa dimensão sem atrair a iniciativa privada?
Grupos já se interessam pela construção desse Aeroporto e pela operacionalização dele, como é o caso
de grupos espanhóis e de grupos portugueses. O que
acontece é que o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) já dispõe de um estudo de viabilidade econômica sobre o Aeroporto, mas
ainda não há – e isto está no Ministério da Defesa –
uma definição se esse Aeroporto será feito por concessão, por parceria público-privada, por autorização.
Enquanto isso não se define, as obras do Aeroporto
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não avançam, e, como eu disse, meu Estado paga o
preço da ousadia.
A verdade é que, enquanto não se define a modelagem da operacionalização, a concessão é feita
em cima da construção e da entrega da obra, por 25
anos, a uma empresa, para que ela se ressarça do
que investiu no Aeroporto. Não acreditamos na autorização, que simplesmente seria dada pelo Poder
Público, autorizando a construção do Aeroporto até
mesmo sem licitação, o que, a meu ver, está totalmente descartado. O que é certo é que não podemos, de
maneira nenhuma, ficar mais assistindo a tudo isso
sem cobrar do Governo Federal, sem cobrar do Governo do Estado, sem cobrar de quem possa viabilizar
o Aeroporto. E já tenho notícias de que, amanhã, a
Governadora estará aqui, não para ser cobrada, mas
para cobrar. Vem aqui a Governadora em busca de
uma audiência que, segundo fui informado, já está
marcada com o Presidente da República, para que
haja uma definição.
O que se quer apenas é que o Governo defina
como poderá ser esse Aeroporto, para que haja todo
um desdobramento dos mais auspiciosos para um Estado em que há um movimento turístico cada vez mais
incrementado, sendo o turismo uma de suas maiores
fontes de receita. No nosso Estado, há a receita do
petróleo, a produção interna de petróleo, que é a mais
significativa do Brasil, mas que está sendo esquecida, porque, agora, só se fala em pré-sal. Há também
a fruticultura irrigada. Sobretudo, com esse Aeroporto, há a possibilidade de nosso Estado aproximar-se
do continente europeu, do continente americano e do
continente africano e de, por meio das ZPEs, exportar tudo aquilo que hoje é exportado, com todo tipo de
dificuldade que estamos sempre discutindo aqui, com
a Lei Kandir e com outros obstáculos.
Então, Sr. Presidente, quero fazer esse registro
em nome do meu Estado e dizer da expectativa do
nosso povo pela construção desse Aeroporto. Já são
dez anos desde que foi iniciada a terraplanagem. São
dez anos! Não são dez meses, não são dez dias! O
tempo de dez anos conta muito, Sr. Presidente, para
quem precisa desenvolver-se, crescer e fazer frente aos
problemas sociais existentes em nosso Estado.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Cumprimentamos o Senador Garibaldi Alves, que alerta
o Governo, o Executivo, da necessidade de aperfeiçoar
o aeroporto de Natal, que nos aproxima da Europa, da
África e da própria América do Norte.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, deve já se encontrar na Mesa um requerimento de nossa autoria, assinado também pelo Senador Sadi e pelo Senador Paim. Trata-se de um voto de
pesar pelo falecimento do Professor José Mastrangelo,
ocorrido domingo no Estado do Acre.
Mastrangelo era um militante político, italiano
de nascimento, há mais de 36 anos no Acre. Era um
militante político no campo da oposição, guerreiro,
corajoso, destemido, uma perda muito grande que as
oposições...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Geraldo Mesquita Júnior, acabo de receber
do Secretário-Executivo João Pedro:
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.434, DE 2009
Nos termos do art. 218, do Regimento Interno,
requeiro Voto de Pesar pelo falecimento do Professor
e Sociólogo José Mastrangelo, ocorrido no dia 25 de
outubro, em Rio Branco, Acre.
Requeiro, ainda, que este Voto de Pesar seja levado à sua família:
Maria Ocidéia Mastrangelo – esposa
Marcela Santos Mastrangelo – filha
João Paulo Santos Mastrangelo – filho
José Mastrangelo Filho – filho
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Senador Geraldo Mesquita Júnior, PMDB – AC.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, V. Exª tem a palavra para encaminhar.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – É
verdade. Exatamente, Senador Mão Santa.
Eu lastimo profundamente o falecimento do Professor Mastrangelo.
Infelizmente, eu não estava no Estado no domingo
passado, porque eu queria render as minhas últimas
homenagens a ele e à família, pessoalmente. Mas,
não podendo fazê-lo, eu o faço hoje aqui, por meio
deste requerimento de voto de pesar, e peço que ele
seja estendido à sua família, à esposa, Maria Ocidéia
Mastrangelo, à filha Marcela, aos filhos João e José
Mastrangelo Filho.
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Sei o quanto é dura a perda de um pai. Eu mesmo perdi meu pai há pouco tempo. É algo muito difícil
de superar, mas eu peço que Deus dê conformação e
conforto aos familiares do Professor Mastrangelo.
Eu queria, para encerrar, tão somente registrar
aqui o papel importante que ele cumpriu no Estado
do Acre nestes últimos anos, de resistência, de luta,
de militância política, enfrentando situações complicadas e difíceis.
Enfim, o professor Mastrangelo deixa um exemplo a todos nós, políticos, de como precisamos ser
coerentes, obstinados e fiéis aos nossos princípios e
convicções, para deixarmos um legado que as pessoas
possam respeitar, em vida.
Portanto, Senador Mão Santa, eu agradeceria
muito se V. Exª submetesse ao plenário o voto de pesar que ora formulamos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
Presidência se associa ao pesar que vivem Rio Branco
e o Acre pelo falecimento do professor de sociologia
José Mastrangelo.
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado por V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Mão Santa, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, é só
para informar à Casa que estive em uma plenária, hoje
de manhã, na Câmara dos Deputados, com cerca de
500 idosos, debatendo a importância da aprovação do
fim do fator, de que V. Exª foi o Relator, como também
de garantir o PL nº 1, que é o reajuste dos aposentados acompanhando o crescimento do mínimo.
Terminada a plenária, fui informado, há questão
de uma hora, que cerca de 500 aposentados estão ocupando neste momento o Salão Verde e só sairão de lá
depois que a Câmara dos Deputados votar a matéria.
Vou me deslocar para lá, mas é uma pressão que,
eu diria, natural, Sr. Presidente. Eles estão aguardando,
e cada mês se joga para outro mês: de maio foi para
junho; de junho foi para julho; de julho foi para agosto;
de agosto foi para outubro, e estamos praticamente
entrando em novembro.
Então, entendo que é correto, é justo esse movimento organizado pela Cobap, com apoio de grande
parte do movimento sindical, para que a Câmara... eles
estão pedindo, Senador Mão Santa, apenas que vote a
matéria. Cada um que vote com a sua consciência.
Portanto, meus cumprimentos à Cobap e a essas
centenas de idosos, homens e mulheres de cabelos
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brancos, que estão na Câmara exigindo que a Câmara
vote os projetos que o Senado já aprovou.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Os aposentados têm a nossa solidariedade e o nosso
apoio.
Adentra o Presidente Sarney, e a história. É bom
lembrar a este País que o Presidente Sarney tinha uma
mãe, que hoje é santa, Kiola, e ela abençoava o governo
dele e rezava: “meu filho, nunca deixe que persigam os
velhinhos aposentados”. Então, isso é uma benção.
Quero dizer, Presidente Sarney, que eu tive o
privilégio de representá-lo em Portugal. Orgulhoso fiquei, e orgulhosos ficamos todos nós, brasileiros, pelo
conceito, respeito e o nome de V. Exª.
Fui em uma missão difícil, porque todo mundo
ansiosamente o aguardava. O Presidente Mário Soares,
a neta da Princesa Isabel, que estava lá aguardando
para cumprimentá-lo... Eu me esforcei em representá-lo. Sei que V. Exª significa para o povo português
o que representou Juscelino Kubitschek. Quero dizer
que V. Exª aproximou cada vez mais as relações lusobrasileiras, pela cultura, pela intelectualidade e pela
sua sabedoria democrática. Senti o quanto V. Exª é
querido e estimado. Juscelino Kubitscheck marcou
também. Acho que só ele de brasileiro disputou o carinho do povo português com V. Exª. Faço minhas as
palavras dele, que disse, em um livro, no seu exílio,
que é o último povo bom do Brasil.
Então, foi uma bênção para este País sermos civilizados pelo povo português, de quem o Presidente
Sarney recebeu as melhores homenagens.
Eu as recebi e trago-as aqui, em nome de todos,
depositadas a V. Exª.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Senador
Mão Santa, só uma informação: o próximo orador?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
É Expedito Júnior e V. Exª; ele, como líder, e V. Exª,
como orador inscrito.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Sarney,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) –
Mas, antes, eu queria pedir aos Srs. Senadores que nós
abríssemos a Ordem do Dia, porque, os relatores não
tendo entregue os relatórios das medidas provisórias,
nós não teremos nada a votar no expediente, na forma
da Constituição, que determina que, tendo medidas
provisórias, a pauta da Casa deve ser trancada.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
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, de 6 de março de 1972; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 465, de 2009).
Transcorre hoje a décima sessão com a matéria
constando em pauta. O relatório é do Senador João
Pedro, e já se encontra no processo. Porém, o Relator
não se encontra no plenário. Sendo assim, a medida
não será submetida a votos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Nada mais havendo a tratar na Ordem do Dia, passo
ao expediente.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
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 Pro-
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visória nº 462, de 14 de maio de 2009, e do
Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 465, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia 16-92009)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de: 30-82009)
Prazo final prorrogado: 12-11-2009
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 467, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 467, de 2009, que autoriza, em
caráter excepcional, a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com
fundamento nas alienas “d” e “h” do inciso VI
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, e dá outras providências (prorrogação de contrato por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público).
(Lida no Senado Federal no dia 5-102009)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-92009)
Prazo final prorrogado: 30.11.2009
3
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 16, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas
Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24 de julho
de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427,
de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de
março de 2004; revoga dispositivos das Leis nºs
8.631, de 4 de março de 1993, 9.648, de 27 de
maio de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003; e dá outras providências (proveniente da
Medida Provisória nº 466, de 2009).
(Lida no Senado Federal no dia 13-102009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de: 17-92009)
Prazo final prorrogado: 30-11-2009
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4
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.
5
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.
6
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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 51, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003,
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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.
8
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.
9
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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
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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.
11
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.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 96A, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da Câmara), que acrescenta § 3º ao
art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para reduzir, anualmente,
a partir do exercício de 2009, o percentual
da Desvinculação de Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que
trata o art. 212 da Constituição Federal; dá
nova redação aos incisos I e VII do art. 208,
de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a
abrangência dos programas suplementares
para todas as etapas da educação básica; e
dá nova redação ao § 4º do art. 211, ao § 3º
do art. 212 e ao caput do art. 214, acrescentando-lhe inciso VI.(DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
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13
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.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de origem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil (altera
dispositivos referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de origem, do Deputado André de Paula), que dispõe
sobre a obrigatoriedade da implementação de
protocolo terapêutico para a prevenção vertical
do HIV, em hospitais e maternidades.
Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
16
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
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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
– 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.
17
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.
18
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
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– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003,
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (dispensa a citação
pessoal do embargado para responder à petição inicial, exceto quando não houver constituído advogado).
Parecer sob no 1.570, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior,
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta.
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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.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004,
na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera o art. 275 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, incluindo como sujeitas
ao procedimento sumário as causas relativas
à revogação de doação.
Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.

20

23

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003,
na Casa de origem, do Deputado Fernando Gabeira), que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras.
Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
21
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

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
24
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
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e Fiscalização e Controle, Relator: Senador
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.
25
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.
26
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 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.
27
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.
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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.
29
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.
30
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.
31
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°
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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.
32
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.
33
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
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.
34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).

Quarta-feira 28

54675

Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
35
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 Infra-Estrutura 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.
36
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
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
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37

40

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, 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.
38
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.
39
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.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio
Arns.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
41
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.
42
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.
43
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
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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.
44
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº
34/2007, na Casa de origem, do Deputado
Cassio Taniguchi), que altera os arts. 32 e
33 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001,
que dispõe sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para construções ecologicamente
sustentáveis).
Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora Marina Silva, favorável, com a Emenda nº
1-CMA, que apresenta.
45
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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Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
47
PROJETO DE LEI 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.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e
143 do Regimento Comum)
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.

46

49

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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 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.

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
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
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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.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
51
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,
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nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
52
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
– 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.
53
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.
54
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
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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.
55
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 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.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com
a finalidade de modificar as regras relativas à
prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
57
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
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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.
58
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.
59
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João
Tenório e outros Senhores Senadores, que
institui o Diploma José Ermírio de Moraes e
dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 730 e 731,
de 2008, das Comissões de Educação, Cultura e
Esporte, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma;
e Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias.
60
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.
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61

65

REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

REQUERIMENTO Nº 1.112, DE 2009

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 8 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.
62
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).
63
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).
64
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)

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 matéria (concede benefício no imposto de renda
para empresas).
66
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).
67
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).
68
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).
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REQUERIMENTO Nº 1.159, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 1.234, 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
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).

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).

70
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).

73
REQUERIMENTO Nº 1.236, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilberto Goellner, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
74
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
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

71

75

REQUERIMENTO Nº 1.217, DE 2009

REQUERIMENTO Nº 1.239, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
76
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 Co-
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missões 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).
77
REQUERIMENTO Nº 1.270, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.270, de 2009, do Senador Osvaldo Sobrinho, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei do Senado nºs 264, de
2006; e 132, de 2009, a fim de que tenham
tramitação autônoma (dispõem sobre novas
hipóteses de tipificação penal do esbulho
possessório).
78
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.
Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em reexame, favorável, nos termos do texto
que apresenta.
79
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.299, de 2009, Do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 711, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (torna obrigatório o uso de dispositivo de rastreamento por satélite nos veículos
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automotores destinados ao transporte coletivo
interestadual).
80
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.300, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 22, de 2008, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de
2008; e o Projeto de Lei do Senado nº 475, de
2008, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (define os crimes de
responsabilidade e estabelece as respectivas
normas de processo e julgamento.)
81
REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.305, de 2009, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 552, de 2007, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (castração química).
82
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e
361, de 2003, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria (tabela
do imposto de renda).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 28

54683

54684

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2009

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 28

54685

54686

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2009

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 28

54687

54688

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2009

Outubro de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 28

54689

54690

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 5.978, DE 2009
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O Projeto de Lei da Câmara nº 221, de 2009, que
acaba de ser lido, terá tramitação com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 64,
§ 1º, da Constituição, combinado com o art. 375 do
Regimento Interno.
A matéria será apreciada simultaneamente pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos; e de
Educação, Cultura e Esporte, podendo somente receber emendas perante a primeira Comissão pelo prazo
único de cinco dias úteis, de acordo com o art. 122, II,
“b”, combinado com o art. 375, I, do Regimento Interno,
findo o qual, sendo apresentadas emendas, as mesmas deverão ser encaminhadas à Secretaria-Geral da
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Mesa a fim de serem publicadas no Diário do Senado
Federal e em avulsos, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Concedo a palavra ao Senador Expedito Júnior, pela
Liderança do PSDB. Em seguida, falará o Senador
Efraim Morais, em permuta com o Senador Pedro Simon, que estava inscrito na lista de oradores.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO. Pela Liderança do PSDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora há pouco recebi um
pedido do Deputado do DF, Fraga, solicitando o nosso
empenho no sentido de votarmos o Plano de Cargos e
Salários dos Policiais Militares do DF. Havia, inclusive,
uma manifestação aqui até agora há pouco.
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Eu faria um apelo a V. Exª para que pudéssemos
buscar um entendimento, um acordo, com os líderes
desta Casa. Acabei de receber uma ligação do Senador Gim Argello. S. Exª está tentando construir esse
acordo para que seja votado amanhã o Plano de Cargos e Salários dos Policiais Militares do DF.
Acho que é uma questão que nos foge. Hoje, se
pudéssemos negociar para incluirmos também os policiais dos ex-territórios assim o faria e queria fazê-lo. Mas
eu entendo aqui o apelo dos líderes, principalmente do
Senador Gim, que é daqui do Distrito Federal, para que
nós pudéssemos pavimentar um caminho para votar
essa matéria amanhã. Então vou abrir dessa questão
nossa, dos ex-territórios, nós vamos construir aqui um
entendimento com a base aliada, vamos buscar um
entendimento com o Líder do Governo para que haja
um comprometimento também com os ex-territórios
e nós vamos permitir que essa matéria seja votada
amanhã. Vamos tentar construir um caminho, primeiro, para desobstruir a pauta, que está obstruída com
três medidas provisórias, e amanha votarmos o Plano
de Cargos e Salários dos Policiais Militares aqui do
Distrito Federal.
Eu entendo que é justo e é inclusive por conta
disso que a maioria dos Senadores desta Casa e a
maioria dos Deputados Federais também, do Brasil
inteiro, tenta o projeto de isonomia com o Distrito Federal, que é a PEC 300, que está hoje tramitando na
Câmara dos Deputados, de autoria do Parlamentar
Arnaldo Faria de Sá e que tem como Relator o Major
Fábio, se não estou enganado, da Paraíba.
Nós entendemos que essa é a maneira de o
Governo Federal fazer a sua contrapartida com os
Estados. E isso que é feito hoje com a Capital, com o
Distrito Federal, é justo. O Plano de Cargos e Salários
dos Policiais Militares é mais do justo, nós temos é que
votá-lo mesmo amanhã. Mas nós temos que buscar
um entendimento aqui também, principalmente aqui
nesta Casa, aqui no Senado. Eu inclusive já vi aqui o
Senador Efraim, há poucos dias, defendendo a PEC
300, pois ela é uma contrapartida do Governo Federal
para com os Estados.
O meu Estado, Rondônia, tem mais ou menos
1.500 quilômetros de faixa de fronteira com a Bolívia,
principalmente. E é mais do que justa essa contrapartida, já que o Governo do Estado não faz o seu dever
de casa. Quem faz o dever de casa hoje é o Estado de
Rondônia, que não tem a obrigação de fazer a fiscalização nas faixas de fronteiras, nas áreas de fronteiras.
De repente, seria a contrapartida do Governo Federal,
já que essa responsabilidade é do Exército, da Polícia
Federal e da Força Nacional. Quem faz a fiscalização
lá é a Polícia Militar do Estado de Rondônia.
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Mais do que justa, portanto, a aprovação da PEC
300, Senador Efraim. Assim, o mesmo salário será pago
ao policial lá da Paraíba, ao policial de Rondônia, ao
policial de São Paulo, ao policial do Rio de Janeiro e
ao policial aqui do Distrito Federal. Nós entendemos
que todos eles correm os mesmos riscos, fazem as
mesmas operações e, no nosso caso de Rondônia,
com um agravante maior: nós fazemos fronteiras com
a Bolívia e com outros países e ali, infelizmente, é o
corredor das drogas. Todos sabem disso. Há poucos
dias, foram apreendidas várias armas pesadas que
estavam passando pelo Estado de Rondônia.
Ouço V. Exª, Senador Efraim.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador Expedito, eu quero parabenizar V. Exª, que traz inicialmente
a questão do plano de cargos e salários de policiais
daqui do Distrito Federal. É justo que isso aconteça,
até porque ele será a base daquilo que deseja a PEC
300, cujo paraibano, Major Fábio, do Democratas, é o
Relator. Tive oportunidade de estar com ele esta semana na Paraíba e o Deputado nos afirmava que até
o final deste mês pretende apresentar o seu relatório.
Eu quero aqui fazer um registro de justiça. Justiça seja
feita ao Deputado Federal Major Fábio pelo trabalho
extraordinário que está fazendo, na condição de Relator, percorrendo todos os Estados da Federação, as
capitais. Enfim, é um verdadeiro herói nessa batalha
justa e merecida. Lamentavelmente, quando se fala
na PEC, o que ouvimos dos Governadores é: “Ah!,
isso é impossível, não há orçamento para isso”. Nós
não podemos combater violência sem um bom salário,
sem o aperfeiçoamento das nossas polícias. Veja bem:
esse cidadão que sai de casa para garantir a nossa
segurança ou ele é bem remunerado; ou ele sabe que
a sua família terá a oportunidade, quando ele sai para
combater a criminalidade, para proteger o cidadão, terá
direito à escola, ao plano de saúde, enfim às condições
mínimas para que ele saia tranquilo para combater a
criminalidade. Por isso, V. Exª tem todo o meu apoio.
Espero que o Major Fábio apresente esse relatório e
que a matéria seja votada o mais rápido possível na
Câmara dos Deputados.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – O
Major Fábio, inclusive, esteve lá em Rondônia. Ele fez
uma audiência pública já em Manaus, fez audiência
pública no Estado de Rondônia. A audiência foi disputadíssima, acredito que havia algo como 700 a 1.000
policiais militares na reunião. Entendo que esse projeto
já está quase pronto para ser votado. Acredito que se
a Câmara der celeridade a esse projeto e se nós, aqui
no Senado, nos juntarmos, porque será interesse comum de todos os Senadores, acredito que poderemos
entregar esse projeto votado no ano que vem.
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O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Pois bem, eu
parabenizo V. Exª e afirmo que, em seguida a V. Exª,
vou usar da palavra para tratar exatamente da questão de segurança. E eu não tenho a menor dúvida de
que uma das soluções para evitarmos a violência que
ocorre hoje no País é a PEC 300.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Agradeço o aparte de V. Exª. Eu vou encaminhar aqui amanhã e vou trabalhar junto com a Liderança do meu Partido, o PSDB, para que seja votado o Plano de Cargos
e Salários dos Policiais Militares do Distrito Federal.
Mas eu vou querer um acordo e vou chamar aqui todos os Senadores, principalmente os Senadores dos
ex-territórios. Nós temos de trazer e tirar um acordo
do Líder do Governo, Senador Romero Jucá, para que
nós possamos também, depois, estender os mesmos
benefícios aos servidores dos ex-territórios.
Eu entendo que a questão de Brasília é justíssima, essa questão de votarmos aqui o plano de cargos
e salários, mas não é justo também não dar o mesmo
tratamento, e dar um tratamento sempre diferenciado aos servidores dos ex-territórios. Eu estou aqui
defendendo os servidores dos ex-territórios não é só
por causa do meu Estado de Rondônia, não. É por se
tratar de uma questão de justiça.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – V. Exª depois
me dá um aparte?
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Agora. Já ouço V. Exª agora.
O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Senador Expedito, eu quero parabenizar V. Exª. O que V. Exª fala,
nesta tribuna, é um problema crônico que nós temos
no Brasil. Por isso, nós não temos segurança neste
País. Senador Expedito, eu me admiro e, às vezes,
fico a meditar: por que todos os governos de todos os
Estados deste País investem pouco em segurança, de
maneira geral? Está certo que no meu Estado já é uma
afronta ao cidadão. A Governadora do meu Estado é
tão inteligente, o QI dela é tão avançado – a Nasa já
está interessada em conversar com a minha Governadora –, o QI dela é tão alto que o maior investimento
que ele fez, na área de segurança, no meu Estado, foi
trocar a farda da Polícia Militar. Era azul, ela colocou
amarela. Foi o maior investimento que ela fez até hoje.
Mas é um absurdo, é inconcebível! Como se sabe, o
policial militar neste País ganha pouco, e não se faz
absolutamente nada. Aí o policial, indubitavelmente,
Senador, certamente, se corrompe, porque a família
está esperando o salário do mês e ele já todo foi gasto na mercearia da esquina, no supermercado da esquina, naquilo que vulgarmente se chama, no interior
deste País, de fiado. Isso é uma coisa patente, natural,
que acontece neste País. E é preciso regularizar essa

Outubro de 2009

situação imediatamente. Dizia-se assim, Senador, V.
Exª já ouviu quantas vezes: “Segurança não é assim,
colocando homens na rua, bem pagos, bem armados,
com veículos circulando. Não, segurança não é isso.
Segurança tem que dar educação, segurança tem que
profissionalizar”. A gente sabe de tudo isso, Senador.
Mas será que este País dá uma educação forte às
crianças? Será que este País dá uma educação de
qualidade? Quando é que nós teremos, para evitar a
bandidagem, uma boa educação neste País? Quando?
Se não se dá, vamos, pelo menos, amenizar o nível de
morte por bala neste País, que é uma guerra. É uma
guerra! Isso que está acontecendo no Rio acontece
no meu Estado. Nós estamos numa guerra. O meu
segundo pronunciamento de Senador, nesta tribuna,
já foi falando sobre esta guerra. Veja quantos policiais
morrem neste País. Veja a estatística! É impressionante, Senador Expedito. A preocupação de V. Exª merece
os nossos aplausos. Está V. Exª de parabéns.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB – RO) – Senador Mário Couto, eu sou obrigado a destacar que V.
Exª sobe a esta tribuna quase que todos os dias, lógico que para falar do problema de segurança pública
do seu Estado. Mas, certamente, V. Exª faz um alerta
aqui a toda a segurança nacional, sobre a dificuldade
que está passando toda a segurança do Brasil, não
tenha dúvida, não na mesma escala do que acontece
com o Estado de V. Exª até porque eu entendo que
lá está faltando investimento da Governadora do seu
Estado na segurança pública. Quero concordar com
V. Exª nesse sentido. Mas que há dificuldade porque
o Governo Federal não tem um plano voltado para os
Estados, principalmente um Estado como o meu, que é
um Estado que faz fronteira com a Bolívia, aí eu tenho
que reconhecer que falta investimento nessa área.
Sr. Presidente, vou finalizar daqui a pouco, mas eu
gostaria de registrar aqui a presença do Vice-Prefeito
de Jaru, o companheiro Flávio Corrêa, do PMDB, e que
faz um grande serviço naquela cidade. Está ajudando o
Prefeito na retomada do desenvolvimento do Município
de Jaru. Então, faço aqui esse reconhecimento.
E finalizo, Sr. Presidente, dizendo que amanhã –
e V. Exª tem que nos ajudar neste sentido. V. Exª sabe
o tamanho da minha luta para a aprovação da PEC da
transposição dos servidores públicos do nosso Estado
– nós vamos fazer um esforço concentrado. O Senador
Raupp já apresentou o seu relatório na CCJ – Comissão de Constituição e Justiça.
Nós vamos votar a PEC da transposição, que é
da Senadora Fátima Cleide, amanhã, na Comissão de
Constituição e Justiça e vamos trazer o projeto amanhã mesmo aqui para o plenário. Vamos tentar fazer
um entendimento, um acordo de líderes, para votar-
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mos o projeto amanhã em primeiro e segundo turnos,
quebrando o interstício do primeiro para o segundo
turno, coisa que já fizemos aqui no Senado. Já quebramos interstício para se votar a matéria no mesmo
dia. Como a urgência dessa matéria requer a união
principalmente dos líderes desta Casa e V. Exª é um
dos grandes líderes desta Casa e do Brasil, faço um
apelo para que V. Exª nos ajude amanhã na votação
e na tramitação da PEC da transposição, aqui, no plenário do Senado.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Expedito Júnior,
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse projeto de V. Exª, cuja luta acompanho, é uma
consequência da democracia, democracia de liberdade
e de igualdade. Tem de haver igualdade para os funcionários públicos do Estado que V. Exª representa.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Pela ordem, tem a palavra o Senador Mário Couto, do
Estado do Pará.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa,
eu me desloquei da minha residência até aqui, hoje.
Eu não vinha aqui em função de uma gripe muito forte,
eu estava febril, mas tive de fazer isso, mesmo com
dificuldade, porque soube que aqui estava um grupo
de aproximadamente quinhentos aposentados. O Senador Paim acabou de falar, e eu estava vindo para cá
quando o ouvi. Rapidamente, fiz uma visita a todos no
corredor da Câmara. Lá, estão sentados, alguns estão
em pé, esperando uma resposta do Presidente Temer,
para que possam saber quando o projeto do Senador
Paulo Paim vai ser votado.
Senador Mão Santa, com todo respeito ao Senador que está na tribuna – permita-me, Senador, falar
por só um minuto –, quero dizer que, outro dia, nesta
Casa – e é isto que me chateia, que me deixa decepcionado com o Poder Legislativo –, vi o nome de uma
autoridade ser votado rapidinho em todas as Comissões. Fizeram com que a matéria viesse ao plenário
e votaram imediatamente o nome daquela autoridade
para o Supremo Tribunal Federal (STF). Depois, para o
Tribunal de Contas da União (TCU), escolheram outra
autoridade. Assim fizeram, sem respeito ao Regimento,
sem respeito à Constituição, porque eram autoridades
e porque tinham ordens do Presidente da República.
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Senador Mão Santa, vá lá olhar o estado em que
se encontram os aposentados: quinhentos aposentados estão sentados no chão. Não sei se almoçaram até
esta hora. Vão passar a noite lá, Senador Mão Santa.
Podem passar lá a noite de hoje e o dia de amanhã.
Ligue para o Presidente Temer ou peça para o
Senador Sarney ligar. Não deixe que isso aconteça
com os aposentados deste País! Faça um acordo.
Peça para o Presidente Temer fazer um acordo. Se não
se vota amanhã, vota-se para a semana. Mas votem!
Se querem derrubar o projeto, derrubem! Se querem
aprovar, aprovem! Mas votem!
Olha a diferença com que este País trata seus
filhos! Olha a diferença! Quando se trata de autoridade, vota-se logo, cumprem-se todos os trâmites ilegais,
para que seu nome possa ser aprovado no mesmo dia.
Como são os aposentados pobres, eles estão lá jogados, para todas as pessoas que passam lá olharem e
verem como eles se encontram.
Senador Mão Santa, faça isso, por favor. Peça
isso ao Senador Sarney. Tentei falar na presença dele
aqui, mas não consegui. Não quis rasgar o Regimento desta Casa, mas tenho muita confiança em V. Exª.
Sei que V. Exª tem muito carinho pelos aposentados
deste País. Inspirei-me em V. Exª para começar a luta
por essa causa. Estão lá. Ligue para o Presidente; ligue para o Presidente da Câmara. Peça para S. Exª
não deixar a situação dos aposentados ser exposta a
público. Faça isso. Quem está lhe pedindo isso é um
amigo seu.
Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Quero confessar uma fraqueza para o Brasil. V. Exª
teve a coragem de, em uma daquelas vigílias, propornos ficarmos aqui para fazer greve de fome, até sem
tomar banho, e fraquejamos. Mas quero crer que V.
Exª tinha razão.
O nosso Presidente da República, Luiz Inácio,
diz: “Nunca antes...”. Nunca antes, houve tanto descaso
com os aposentados do Brasil. E não é descaso, não.
Fizemos um assalto no bolso dos aposentados. Essa
é a verdade. E quis Deus que eu estivesse presidindo
o Senado da República neste momento.
Senador Antonio Carlos Valadares, V. Exª, que
é da base do Governo, leve esta mensagem ao Presidente Luiz Inácio: temos vergonha não de sermos
Senadores da República que levantam vozes, como
Mário Couto, mas do que fizemos com os velhinhos.
É indignidade, é uma vergonha, é assalto, é roubo
mesmo! Sou Senador da República, pai da Pátria, e
o presido neste instante. Cícero dizia: “O Senado e o
povo de Roma”. Posso dizer: o Senado e o povo do
Brasil nos envergonhamos. É um assalto!
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V. Exª, que é da base aliada, vá agora mesmo,
Gim Argello! Pedro II ficava ali e adentrava o plenário
para ouvir os Senadores. Acabou o “L’Etat c’est moi”.
O Governo somos nós, os três Poderes.
Assaltamos os velhinhos do Brasil, e não quero estar conivente com esse assalto. Nós assinamos
um contrato. Todos trabalharam. Nós devemos aos
aposentados. Dez salários mínimos são dez salários
mínimos, não cinco. Os que deveriam receber cinco
salários mínimos estão recebendo dois, e os que deveriam receber dez salários estão recebendo cinco. É
desesperador!
Hoje, é aniversário de minha irmã mais velha. Ela
foi professora muito nova e me deu a primeira bicicleta. Estou vendo o desespero em que esse povo vive.
É a família da gente.
Luiz Inácio, se Vossa Excelência me permite,
devo dizer que o Senado serve para isto: para advertir
Vossa Excelência. Afaste-se desses aloprados! Como
temos tanto dinheiro? V. Exª diz que está emprestando
dinheiro ao BID e ao FMI. Não empreste, não! Pague
o que devemos aos aposentados! Essa é a verdade! É
dinheiro para a Venezuela, para a Bolívia, para o Paraguai! Aprendi com minha mãe, ô Antonio Carlos Valadares, santa mãe, terceira franciscana, que a caridade
começa com os de casa. Quanto aos velhinhos, nunca
houve tanto suicídio neste País! Eles não fraquejaram,
não! Nós é que os assaltamos. Eles planejaram.
Ô Gim Argello, desligue aí o telefone, que quero
lhe mandar um recado para V. Exª levar ao Luiz Inácio.
V. Exª diz que é do lado dele.
Barack Obama disse, no primeiro livro dele, que
ele seria um maconheiro se não fossem os avós dele.
Ele foi educado pelos avós. Nossos avós não fraquejaram, não. Nossos avós sonharam em ter uma previdência, em ajudar os filhos e os netos, mas eles não
puderam fazer isso.
Ô Gim Argello, acredito em V. Exª, não acredito
nos aloprados.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, que representa o Partido de Vargas, atentai bem!
Tive um padrinho de Rotary, a melhor pessoa que eu
conheci, era padrinho de Rotary, quando ele tinha 69
anos. E sempre o chamei de padrinho, o governador
padrinho. Ele se suicidou. Foi o melhor homem que conheci. E conheço todos os Senadores. Sabe por quê?
Ele era casado e, com sessenta anos, não pôde pagar
a hospitalização da sua esposa. Ele tinha vergonha.
Decente, ele está no céu. Deus não vai ligar para um
instante, mas para uma vida, não é? E isso é o que
está havendo com nossos velhinhos.
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Ô Gim Argello, acredito em V. Exª. Saia daqui e
vá lá. E o Presidente Michel Temer? Se não pensam
nos aposentados, estão lascados! Eles têm filhos e
netos, e todos vão votar e estão querendo a alternância do poder.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito bem,
Sr. Presidente Mão Santa!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Isso é uma vergonha! O Senado da República é para
isso. V. Exª é o Líder do PTB, e, aqui, já estamos no
debate. E os velhinhos já estão no tapete verde. Que
o verde seja a esperança, da cor do Brasil!
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Muito bem!
Quero só confirmar a V. Exª que o Partido Trabalhista
Brasileiro, pela nossa Liderança no Senado, votou por
unanimidade nesse projeto. A orientação do Partido
e da Executiva Nacional do PTB é unânime em favor
desse projeto, tanto é que, quando passou no Senado,
nosso Partido, por inteiro, Senador Mão Santa, nele
votou. Reafirmo que o PTB é a favor dos aposentados
deste País, tanto no Senado quanto...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Mas
tem de ser não só a favor deles, tem de ir à luta, tem de
ser contra o Presidente, que está do lado errado.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Peço-lhe só
um minutinho, Senador Mão Santa. Tanto no Senado,
quanto na Câmara Federal, é questão fechada no nosso
Partido a posição a favor dos aposentados deste País,
tanto é que um dos maiores defensores na Câmara
Federal desse projeto é o Deputado Arnaldo Faria de
Sá, que é um lutador pela causa dos aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
extraordinário! O Deputado esteve aqui.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – É extraordinário, é um Deputado sério, que está lá lutando em
nome do Partido Trabalhista Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Olha, se eu tivesse conhecido o Deputado, eu tinha
assinado no PTB antes. É um homem de vergonha.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – E, para nós,
seria um prazer e uma honra ter V. Exª no PTB.
Senador Mão Santa, da mesma forma parabenizo
a senhora sua irmã, desejando que as coisas boas desta vida aconteçam para ela com muita intensidade.
Aproveitando este breve comunicado da Liderança do PTB, em nome do nosso Partido, gostaria
de parabenizar o Senador Fernando Collor pela posse na Cadeira nº 20 da Academia Alagoana de Letras,
ocorrida no último dia 23 de outubro, na sede daquela
instituição, em Maceió, Alagoas.
Além dos membros da Academia, Senador Mão
Santa, o evento contou com a presença de inúmeras
autoridades locais, de Parlamentares, de familiares e de
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amigos do Senador, que não só prestigiaram a cerimônia de posse, como também puderam testemunhar um
belíssimo e profundo discurso do novo acadêmico.
Assim, solicito este registro nos Anais desta Casa,
deixando ao Senador Fernando Collor, do PTB, de
Alagoas, votos de congratulação e nossa homenagem
pessoal pela eleição e posse naquela importante entidade da cultura alagoana, Sr. Presidente.
Este é um breve comunicado.
Nosso muito obrigado, reafirmando que o PTB de
Brasília e do Brasil, por meio de seus representantes
no Senado, na Câmara Federal e na sua Executiva
Nacional, fechou questão em relação aos aposentados do nosso País. Nosso representante que, todos os
dias, cobra a aprovação do projeto na Câmara Federal
é Arnaldo Faria de Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos! A Mesa se associa a mais esta
conquista do Senador Fernando Collor, a de pertencer
à Academia Alagoana de Letras.
Concedo a palavra ao Senador Efraim Morais,
dos Democratas, da Paraíba.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Senador Mão Santa, cumprimento as Srªs
Senadoras e os Srs. Senadores.
Senador Mário Couto, V. Exª fez um registro da
maior importância, que, há pouco, já tinha sido feito
aqui pelo Senador Paulo Paim. Trata-se da presença
dos aposentados na outra Casa do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, apenas querendo
que seja votada matéria que esta Casa já aprovou por
unanimidade.
A informação que tenho não é boa para os aposentados, é a de que, mais uma vez, a matéria não
entra em pauta. Foi essa a informação que, há pouco,
recebi da minha assessoria. Como mencionaram muito
bem os Senadores Mário Couto e Paulo Paim, toda semana, há uma promessa da Mesa Diretora da Câmara
dos Deputados no sentido de que essa matéria será
votada. O pior não é isso, o pior é que os aposentados se deslocam para cá e procuram os Deputados.
Os Deputados estão prontos, há quórum para votar a
matéria. O que ocorre é que não há sensibilidade por
parte da Mesa Diretora daquela Casa para colocar a
matéria em pauta. Por isso, também acosto-me a essa
preocupação e a essa tristeza dos Srs. Senadores de
que essa matéria não vá a plenário, já que esta Casa
a aprovou por unanimidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o desafio
da segurança pública constitui, como todos sabem,
uma das maiores preocupações dos brasileiros e acaba
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de atingir o nível do escândalo, em face dos recentes
acontecimentos do Rio de Janeiro, ameaçando mesmo a indicação que aquela cidade recebeu de sediar
as Olimpíadas de 2016 e a Copa do Mundo de 2014.
O que, mais uma vez, está claro é que a atuação do
Governo Federal e dos Governos estaduais merece
severa reprovação por parte da nossa opinião pública
no que diz respeito à segurança pública.
O quadro, Sr. Presidente, é efetivamente assustador, conforme revelado por todos os indicadores
estatísticos e pelos mais diversos estudos realizados
sobre a matéria. E a evolução que se observa ao longo
dos anos é sempre no sentido do maior agravamento.
Evolui o crime, não o combate. E isso, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ocorre não apenas no Rio de
Janeiro, mas em todo o País.
Na minha Paraíba, por exemplo, ocorreu na sexta-feira passada, uma grave rebelião no Presídio do
Roger, a Penitenciária Desembargador Flósculo da
Nóbrega, em João Pessoa. Pelo menos cinco presos
já morreram carbonizados. Eles morreram no próprio
presídio. Os presos atearam fogo em colchões, em lençóis e em ventiladores no Pavilhão 3 da Penitenciária,
considerada de segurança média, que abriga setenta
detentos. No total, a Penitenciária tem seis pavilhões,
além do Pavilhão PB3. Lá, Sr. Presidente, estão detentos condenados por estupros e por homicídios. Pelo
menos quarenta presos ficaram feridos, a maioria com
queimaduras. Foram encaminhados, por ambulância,
ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.
O Hospital informou que quarenta detentos...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com licença, Senador. Desculpe-me por interrompêlo.
Senador Paulo Paim, acabei de telefonar, em
nome da Presidência do Senado, ao Presidente Michel Temer, que disse que está sabendo da situação,
que está negociando e que vai – S. Exª afirmou isto, e
acredito nele; não saí do PMDB por causa dele, não,
mas, sim, por causa de outros – entender-se a esse
respeito. Do contrário, S. Exª vai colocar a matéria para
ser votada na outra semana.
Então, essa é a palavra da Presidência do Senado,
que entrou em contato com a Presidência da Câmara.
S. Exª me atendeu. E eu lhe disse dos oradores que já
falaram sobre o tema: os Senadores Paulo Paim, Mário
Couto e Efraim, que, agora, está na tribuna.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu acho,
Senador Mão Santa, que é uma boa notícia, que comprova a nossa informação de que a matéria não entraria na pauta de hoje.
Mas agora é uma palavra para o Brasil a que V.
Exª acaba de dar, por meio da TV e da Rádio Sena-
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do. É um compromisso do Presidente da Câmara dos
Deputados de que se não se chegar a um consenso
sobre essa matéria até a próxima quinta-feira... Consenso por parte do Governo, podemos dizer, pois a
oposição está pronta para votar. Prontíssima! Quem
não está chegando ao entendimento é o Governo,
verdade seja dita! Não vamos aqui tentar dizer que
os Deputados não se entendem. O Governo não está
liberando a matéria para ir a plenário.
Mas vem uma palavra, Senador Paulo Paim, V.
Exª que é uma das maiores autoridades no que diz
respeito aos nossos aposentados, uma batalha que
não é de hoje, ela vem lá da Câmara dos Deputados.
Vamos agora dar as mãos e pedir a Deus que os nossos velhinhos, os nossos aposentados possam ter a
alegria de ver essa matéria votada na próxima semana
na Câmara dos Deputados, já que aqui a aprovamos
por unanimidade.
Vou ouvir V. Exª, Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Efraim Morais, vou aproveitar a oportunidade. Ouvi V.
Exª cobrando a votação da tribuna. Eu vim agora do
evento. Estive lá pela manhã, agora à tarde eles estão
no Salão Verde. São cerca de 400 a 500 aposentados.
Estão lá, pelo que me passaram até o momento, as
delegações de São Paulo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Goiás, Brasília,
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Rio Grande do
Sul – seria demais se não estivesse aí –, Bahia, Rio de
Janeiro e, quanto a Minas Gerais, eu já havia falado.
Dizem que delegações de 26 Estados estão aí.
Fizeram o maior esforço para este momento; inclusive
do Piauí, Senador Mão Santa. Até me cobraram a sua
presença lá. Eu sei que o Senador Mário Couto já passou lá e o Senador Efraim acabou de falar da tribuna
e eles estavam ouvindo lá. Meus cumprimentos!
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu já vinha de lá. Antes de V. Exª ir, eu tive oportunidade de
passar por lá quando vinha da Comissão de Orçamento
e tive a oportunidade de encontrar alguns paraibanos
que estavam no movimento. Evidente que, por isso, a
pedido dos aposentados da minha Paraíba e do Brasil
todo, estamos aqui fazendo essa corrente em nome
da justiça. É justo que seja feito aquilo que nós aqui
aprovamos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Permita-me
que eu diga? O que eles querem é que se vote, com
acordo ou sem acordo. Mas que votem.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – A favor
ou contra.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – É, a favor
ou contra. Cada um que vote com a sua consciência.
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Uns falam: não pode haver acordo. Bom, com acordo
ou sem acordo, mesmo se houver acordo, tem de votar. Não dá é para ficar – lembra, não é Mário? – era
maio, era junho, era julho, era agosto, era setembro
e, agora, estamos no fim de outubro e não aconteceu.
Por isso está havendo esse protesto lá.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Pois bem,
Senador Paulo Paim, eu me solidarizo, mais uma vez,
com V. Exª.
Sr. Presidente, voltando à questão da segurança
e do recente episódio na Paraíba. O Hospital de Trauma de João Pessoa informou que 40 detentos deram
entrada naquele hospital. Nove em estado gravíssimo,
além da morte dos cinco, que já está registrada. Eles
apresentavam queimaduras de terceiro grau na face,
tórax e braço. Uma ala do hospital – V. Exª, que é médico, Senador Mão Santa, atente bem –, uma ala do
hospital foi isolada para receber essas vítimas. Fizeram
uma verdadeira fogueira humana.
O mais grave no episódio é exatamente o fato de
não constituir uma exceção, mas inversamente uma
regra; rebeliões têm sido rotineiras em todos os presídios do País. A violência das ruas apenas reflete a
violência das próprias prisões. E as estatísticas não
mentem. Tome-se a título exemplificativo as taxas de
homicídios e de crimes contra o patrimônio. Um impressionante número de aproximadamente 48 mil mortes
por ano no Brasil, que atualmente é um dos países
que detém as maiores taxas de homicídios. A evolução dessa taxa entre os anos de 1980 e 2004 revela
que ela foi multiplicada por três. O aumento dos crimes
contra o patrimônio também tem sido muito significativo. O crescimento médio dos crimes dessa natureza
nas principais capitais do País, apenas nos últimos
cinco anos, foi de 23%. As pesquisas que comparam
a situação na segurança pública em diversos países
também servem para demonstrar, com igual eloquência, a triste situação a que o Brasil chegou.
Em novembro do ano passado, Srs. Senadores, o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou estudo comparativo entre onze países da África,
Américas, Ásia e Europa, situados em diversos níveis
de desenvolvimento econômico e social, no período de
1990 a 2005. A dramática constatação, Srs. Senadores,
foi a de que o Brasil é o país mais violento de todos
esses com aterradora taxa de 4,69 homicídios a cada
100 mil habitantes. E ainda, o que é mais chocante: o
país que apresentou o maior número de violência entre os onze pesquisados, a África do Sul, tem um taxa
de homicídios que é quase a metade da brasileira, ou
seja, 2,94 homicídios a cada 100 mil habitantes.
Levando-se em conta que nossos índices de homicídios são equivalentes àqueles verificados em pa-
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íses que se encontram em situação de conflito ou nas
cidades colombianas de Bogotá e Medellín, à época
em que eram controladas pelos cartéis do narcotráfico,
não causa nenhuma surpresa que o representante da
Anistia Internacional para o Brasil tenha afirmado no
evento de divulgação do último relatório da entidade
que a segurança pública é o pior problema do País
hoje em dia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tampouco surpreende o péssimo julgamento que a população faz das políticas governamentais para a área de
segurança.
A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística (Ibope) para a Confederação Nacional de Indústria (CNI), que foi divulgada
na última semana do mês passado, apontou que nada
menos que 56% dos entrevistados reprovam a atuação
do Executivo federal nesse setor.
Aliás, apesar dos altos índices de popularidade
que o Presidente Lula ostenta, essa área do Governo
é mal avaliada desde o início do seu primeiro mandato.
Embora outros aspectos da atuação governamental,
como a política de juros, os impostos e as ações na
área de saúde, também sejam reprovados pelos brasileiros, é exatamente na segurança pública que se
constatam os mais elevados índices de reprovação.
Mais do que reprovar a atuação do Governo na área
de segurança pública, o povo brasileiro esta, justificadamente, alarmado com a situação.
Senador Mão Santa, pesquisa de opinião pública
do Instituto Sensus, patrocinada pela Confederação
Nacional dos Transportes (CNT), realizada há dois
anos, revelou que na opinião de mais de 76% dos entrevistados a violência e a criminalidade do País estão
fora do controle das autoridades.,
Meu objetivo nesta fala, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é mais do que manifestar a minha preocupação com o grave quadro de segurança no Brasil;
é trazer ao conhecimento desta Casa o descalabro a
que chegou a situação de segurança no meu Estado,
a Paraíba, nas últimas semanas, da qual a rebelião
no Presídio do Roger, que mencionei, é apenas um
pequeno exemplo.
Indefesos, em face da atuação desenfreada da
bandidagem, e vulneráveis por conta da absoluta inépcia do Governo Estadual para cumprir a sua obrigação de garantir a segurança coletiva, os paraibanos
assistem estarrecidos a uma escalada de execuções,
assaltos a cidadãos e a agências bancárias, a casas
lotéricas, a ônibus urbanos e interurbanos.
Desde a Capital paraibana, a minha querida João
Pessoa, até as mais remotas localidades do interior,
o que os órgãos de comunicação local registram são
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ações cada vez mais ousadas dos delinquentes, que
se sentem confiantes para agir.
Afinal, Srs. Senadores, o que se observa da parte
das autoridades estaduais do meu Estado, encarregadas de prevenir e reprimir a criminalidade, é a paralisia,
a desorientação, a ausência de uma postura firme e
decidida no seu enfrentamento.
Uma rápida leitura nos jornais da Paraíba transmite perplexidade ante a infindável lista de barbaridades que ocorrem. Ficam evidentes, de um lado, o total
desapreço demonstrado pelos bandidos em relação à
vida dos seus semelhantes, sua volúpia de apropriarse dos bens alheios; e, de outro lado, a incompetência,
o descaso mesmo – pode-se dizer – do Governo do
Estado perante a gravíssima situação.
Eu citaria, por exemplo, Sr. Presidente, um fato
ocorrido no pequeno Município de Pilar, onde, duas
semanas atrás, um jovem de apenas 17 anos foi sequestrado por cinco homens encapuzados e armados
com revólveres e pistolas que invadiram sua residência
e, após se identificarem como policiais, levaram-no.
Ainda no mesmo dia, o corpo do jovem foi encontrado pela Policia, com várias perfurações à bala,
na zona rural da vizinha e também pequena cidade
de Pedras de Fogo.
Para a Polícia, a bárbara execução deve estar
ligada ao tráfico de drogas, que, como se pode ver, já
estende seus tentáculos às pequenas localidades do
interior do meu Estado. Não é privilégio do Rio, nem
das capitais; é uma praga que já adentrou o interior.
No último dia 3, em plena luz do dia, os moradores da Praia de Campina, litoral norte da Paraíba,
tiveram sua tranquilidade abalada por quatro homens
encapuzados e armados que praticaram uma sucessão
de assaltos. Após saquearem os caixas de três mercadinhos, os meliantes roubaram duas motocicletas
e três automóveis, além de invadirem três residências
situadas à beira-mar, onde rendaram os proprietários
e roubaram objetos e dinheiro.
Como se vê, Sr. Presidente, por todo o território da Paraíba verifica-se a atuação desenfreada da
bandidagem. Na cidade de Guarabira, simpática Rainha do Brejo, no agreste paraibano, um jornalista foi
assaltado e espancado enquanto abria o portão de
sua residência, às primeiras horas da manhã no dia
1º deste mês.
Na cidade de Bayeux, junto a João Pessoa, um
ex-presidiário foi executado com seis disparos por dois
homens em uma motocicleta, no início da manhã do
último dia 7, em frente ao bar pertencente à sua mãe.
Outra execução teve lugar no Bairro de Mandacaru,
na Capital, na madrugada do dia 2: um homem foi arrastado de dentro de sua casa, enquanto seus fami-
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liares dormiam, e executado a tiros na porta por seis
homens encapuzados. Os indícios sugerem mais um
caso de acerto de contas.
A Cidade de Pocinhos, no Cariri paraibano, com
apenas 17 mil habitantes, também tem sofrido com
a criminalidade. Recentemente, a ação de homens
armados voltou a provocar medo nos seus moradores quando dois bandidos invadiram a casa lotérica
localizada bem no centro da cidade. Após anunciar o
assalto, a dupla rendeu os funcionários e mais de 20
clientes que estavam no estabelecimento e roubou todo
o dinheiro da lotérica, além dos valores dos benefícios
das vítimas, que recebiam nada mais, nada menos, do
que o pagamento do Bolsa Família. Sr. Presidente, no
mês de junho passado, delinquentes já haviam arrombado vários estabelecimentos comerciais e agências
do Banco do Brasil no Município.
Nem na Capital as autoridades conseguem manter o controle da situação. Na manhã do último dia 30,
uma agência do Banco do Nordeste foi assaltada por
três homens armados. Embora o assalto tenha sido
filmado pelas câmeras de segurança do banco, os
assaltantes, que fugiram no carro de um dos servidores do estabelecimento levando um malote bancário,
ainda não foram presos.
Para que se tenha uma medida da virulência da
onda de crimes que assola o meu Estado, a Paraíba,
basta mencionar o que vem ocorrendo em termos de
assaltos a ônibus na capital. De acordo com os boletins
de ocorrência da Polícia, entre os dias 5 e 10 de setembro, foram registrados 10 assaltos em ônibus, dentro da
nossa capital. Somente no dia 14 de setembro, foram
praticados nada menos do que 15 assaltos a ônibus:
nove durante o dia e seis na madrugada. Foram mais
de vinte e cinco roubos no período de dez dias.
Em muitos desses acontecimentos, Senador Mão
Santa, os bandidos, após roubarem todos os pertences
do cobrador, motorista e passageiros, mostram toda
a sua audácia fugindo a pé. Fugindo a pé, é verdade!
Fugindo a pé... E nada acontece.
Também, Sr. Presidente, reina a insegurança nas
estradas da Paraíba. Na madrugada do dia 16 de setembro, o motorista e os passageiros de um ônibus, que
viajavam de Natal, no vizinho Estado do Rio Grande
do Norte, com destino à cidade de Crato, no Ceará,
tiveram objetos de valor, dinheiro e documentos roubados depois de serem surpreendidos por uma barricada
preparada por assaltantes no sertão paraibano. Foi no
Município de Jericó, entre Catolé do Rocha e Pombal,
que o motorista foi interceptado e forçado a parar por
barricadas de pedras. Os cinco assaltantes armados,
que invadiram o ônibus e obrigaram o motorista a desviar por uma estrada de barro, levaram, inclusive, a
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arma e o colete à prova de bala de um policial militar
que viajava fardado no coletivo.
O mais chocante, Srªs e Srs. Senadores, é testemunhar a estreiteza, a mesquinhez política e a indiferença do atual Governo do Estado, mesmo quando
defrontado com um quadro dessa gravidade.
Veja-se a situação do Município de São João
do Cariri, que ficou desprovido de qualquer tipo de
policiamento em virtude, única e exclusivamente, do
partidarismo, da política sectária e irresponsável do
Governo do Estado. A única viatura policial da cidade
foi recolhida, porque o Governo do Estado não está fornecendo alimentação aos policial daquele Município. Os
quatro PMS, que se revezam em duplas para atender
à população, avisaram ao Prefeito que o contingente
foi recolhido e não tem mais condições de continuar
o rodízio, por falta de comida. Isso é na Paraíba, no
Município de São João do Cariri.
Qualificando a situação de “calamidade pública” –
e atribuindo sua inteira responsabilidade ao Governo do
Estado –, o Prefeito Pedro Medeiros Filho comunicou
o caso ao Ministério Público e ao Judiciário locais.
O Prefeito, Sr. Presidente – atentai bem, Senador Mão Santa, atentai bem! –, o Prefeito explica que
o Governador José Maranhão se recusa a assinar
convênio sem custos para o Estado para que o Município possa fornecer alimentação diária dos policiais e
a cota de gasolina da viatura. Desse modo, o Prefeito
fica impedido de prestar contas dessas despesas perante o Tribunal de Contas do Estado.
E por que deixa o Governo do Estado, Senador
Antonio Carlos Valadares...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Para concluir, Senador Efraim.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª mais cinco minutos, para
concluir. Conheço a tolerância de V. Exª e, em se tratando de um assunto da maior importância, que é a
segurança, eu pediria a V. Exª mais cinco minutos
para concluir meu pronunciamento. Sabendo da extraordinária tolerância de V. Exª e, claro, conhecedor
dessas dificuldades do meu Estado, V. Exª vai dizer
que sim, que é pouco, e colocará até dez minutos à
minha disposição – conheço o coração do piauiense
Mão Santa – para que eu possa concluir este meu
pronunciamento.
É um apelo que faço a V. Exª em nome da população da Paraíba, que não consegue mais ir e vir.
Em nome da população da Paraíba, que não consegue mais sair de casa por falta de segurança. É isso
que peço a V. Exª, em nome não deste Senador, mas
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em nome dos paraibanos. Se vai, não sabe se volta –
essa é a verdade.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Portanto, Sr. Presidente, por que deixa o Governo
do Estado de cumprir sua obrigação de prestar segurança à população daquele Município do Cariri paraibano, do qual cortou também os convênios na área de
transporte escolar? Simples, Senador Tuma, simples:
pela mais mesquinha das razões, Sr. Presidente, porque o Prefeito daquela cidade é filho de um Deputado
Estadual que é adversário do atual Governador.
Pois bem, para terminar de compor o quadro caótico de segurança pública do Estado, tivemos a decisão
da Associação dos Policiais Civis da Paraíba (Aspol)
de paralisar as atividades da categoria no dia 8 passado. Desde o dia 2, os agentes e escrivães haviam
deflagrado uma “operação-padrão”, que prejudicava
severamente o atendimento à população. Inclusive os
delegados da Paraíba estão em greve. Eles reivindicam
do Governador o imediato cumprimento da Constituição Federal, com a implantação da remuneração na
forma de subsídio, sem os “penduricalhos” de gratificações hoje existentes. Buscam, ainda, a aplicação do
mesmo percentual de aumento que foi concedido aos
delegados ao longo dos últimos seis anos, da ordem
de 220%, haja vista que os demais policiais civis também tiveram apenas 83% desse reajuste.
Se o Governador mantiver a atitude de descaso,
não mostrar sensibilidade e tato para negociar com os
policiais civis, é fácil avaliar as consequências que o
descontentamento da categoria trará para a já deteriorada situação da segurança pública do meu querido
Estado da Paraíba.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco
mais de uma semana, os brasileiros assistiram – cheios
de indignação, revolta e preocupação – a mais um capítulo da interminável guerra do tráfico de drogas no
Rio de Janeiro.
Fazendo uso de seu espetacular poder fogo, adquirido graças a seus monumentais recursos financeiros, os narcotraficantes cariocas derrubaram um helicóptero das forças de segurança locais, matando dois
policiais que o tripulavam. O que se viu, na sequência,
foi o costumeiro desencadeamento da violência, com
os sanguinários enfrentamentos que evocam o cenário
de uma guerra civil.
A cidade do Rio de Janeiro, como já disse, não é
um caso isolado, mas uma síntese do Brasil, em que
a criminalidade avança, sem controle.
A Paraíba, Srªs e Srs. Senadores, guardadas as
proporções, vive o mesmo drama. Vê-se em meio a
um ambiente de faroeste, com execuções à queima-
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roupa, assaltos a bancos, ônibus e residências sendo
cometidos a qualquer hora do dia ou da noite.
Se pretendemos evitar que o Brasil venha a ser
completamente dominado pelo crime, não há tempo
a perder. O Governo Federal e os governos estaduais, com a colaboração das prefeituras, têm de agir de
imediato, com absoluto rigor e firmeza, para reverter
essa quadro trágico.
Essa é a cobrança que faço aos governos federal e estadual, sem qualquer ranço partidário. Quando
o interesse público está em jogo, não há partidos ou
ideologias, mas o dever comum de defender a lei, a
ordem e a cidadania.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Essas foram as palavras do Senador Efraim Morais,
apavorado com a violência no seu Estado e no Brasil.
Poderíamos sintetizá-la: “Socorro! Socorro! Socorro!”,
grita o povo da Paraíba ao Presidente da República.
Agora vamos...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – E ao
Governador também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E
ao Governador do Estado.
Agora, uma liderança. Está inscrito Antonio Carlos Valadares, que é do PSB de Sergipe.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estou ingressando,
ao lado de outros Senadores, com um requerimento
pedindo a realização de uma sessão especial em homenagem ao municipalismo brasileiro para o dia 18
de novembro deste ano.
No dia 23 deste mês, os Municípios brasileiros
comemoraram o Dia Nacional em Defesa dos Municípios. Foi um dia de reuniões, de passeatas, de debates
nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais,
nas prefeituras, em todo o Brasil. Quase três mil Municípios se integraram a essa comemoração idealizada
pela Confederação Nacional dos Municípios.
E o Senado Federal, que é a Casa da Federação,
Sr. Presidente, no momento de dificuldades por que passam as municipalidades brasileiras, não poderia deixar
de expressar, em primeiro lugar, a sua solidariedade
e, em segundo lugar, marcar um dia para realização
de um evento especial dedicado exclusivamente ao
municipalismo brasileiro.
É quase certo, Sr. Presidente, que um político,
candidatando-se a prefeito no Brasil, principalmente
num Município pequeno, ao ser diplomado e ao tomar posse, esteja assinando o seu próprio atestado
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de óbito político, o seu desaparecimento da vida pública, porque, diante da pequenez dos recursos hoje
existentes nas comunas municipais, os prefeitos ficam
quase que impossibilitados da realização de obras ou
mesmo do pagamento em dia dos seus funcionários
ou mesmo do atendimento às necessidades básicas
da população relacionadas à educação, à saúde, à
coleta de lixo.
É verdade que a nossa Constituição, a Constituição Federal de 1988, deu uma autonomia maior aos
Municípios, uma autonomia política, e também maiores
responsabilidades no que diz respeito à condução dos
problemas municipais.
A Constituição e as leis subsequentes atribuíram
aos Municípios autonomia política para eleger o Prefeito, o Vice-Prefeito, a Câmara de Vereadores, para
fazer o organograma da organização da Prefeitura,
para fazer concurso público para preenchimento dos
cargos da municipalidade.
Mas, Sr. Presidente, os encargos que foram dados
aos Municípios ficaram insuportáveis, assoberbaram
as finanças municipais, tanto que programas criados
no âmbito federal ou estadual são executados pelos
Municípios e têm que ter uma contrapartida. Eles têm
que ter uma compensação financeira para realização
daquela obra ou daquele serviço, sem o que não haverá transferência de recursos ou haverá inadimplência perante os órgãos de fiscalização federal – Tribunal de Contas, CGU, Ministério Público, tudo em cima
dos Prefeitos.
Então, é preciso que nós ocupemos a tribuna
neste momento de dificuldades, muito embora também reconheçamos que o Governo Federal, diante da
crise que se abateu mundialmente e que teve reflexo
no Brasil, foi obrigado a desonerar determinados segmentos industriais, como o da indústria automobilística,
fazendo com que houvesse uma redução correspondente do Fundo de Participação dos Municípios, que
é composto do IPI e do Imposto de Renda.
Com essa desoneração, essa renúncia fiscal,
o maior impacto foi sobre as contas dos Municípios.
Apesar, então, desse reforço de R$1 bilhão, Senador
Tuma, que está sendo dado pelo Governo Federal, não
vai ser possível ainda resolver essa situação. Ela fica
adiada para que uma nova alternativa seja criada, a fim
de disponibilizar os Municípios de mais recursos para
realização de seus serviços, que são serviços básicos
da população. O povo mora no Município, a cobrança
vai em cima do prefeito, dos vereadores, e nós estamos aqui, no Senado Federal, longe dos Municípios.
O Governo está longe dos Municípios. Muito embora
estejamos perto, porque todas as semanas estamos
percorrendo os nossos Municípios, a responsabilidade
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maior recai sobre os administradores, sobre os gestores municipais.
As fórmulas seriam tantas, mas podemos falar
em duas: uma reforma tributária, que não veio, para
uma redivisão do bolo tributário; e uma redistribuição
das contribuições sociais que são cobradas pelo Governo Federal, as quais não vão para os cofres municipais. Mais de 60% dos recursos estão nas mãos
da União, enquanto os Municípios não chegam nem
a 15% da arrecadação nacional. Há uma distorção,
há uma injustiça.
Uma democracia sem Municípios fortes é uma
democracia frágil.
Concedo um aparte, antes de terminar, ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Vou procurar
ser rápido, Senador Valadares...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Em seguida, o Senador Jefferson Praia.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu divido com
ele, porque praticamente...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – O Senador Mão Santa nos dará mais
um tempinho. Porque, na realidade, nós temos vinte
minutos, Senador. Nós temos direito a vinte minutos
depois da Ordem do Dia. Eu sou o Líder do PSB e
estou falando como Líder. Então, tenho direito a vinte
minutos.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – É que não pode
dar aparte, Senador. Essa é uma gentileza...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – O senhor nos concedeu cinco, não foi?
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – A gentileza de
V. Exª e do Presidente poderá permitir...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Não foi?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Dez era a nota. Ali não era o tempo. A nota que V. Exª
merece.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ah, dez! Muito obrigado. Então, nos dê
mais dez para podermos debater esse assunto, que é
da maior importância para o povo brasileiro.
Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Valadares, V. Exª traz um grito praticamente de sufoco dos
Prefeitos do Brasil inteiro, que estão, provavelmente, no
altar pedindo que Deus os ajude. Eles estão na forca,
já com um pé fora do banquinho; só falta tirar o outro
para que eles realmente morram politicamente. Eu
estive esta semana com alguns prefeitos, e um deles
me dizia: há prefeitos “zero quilômetro”, que acabaram
de entrar na gestão pública, e ele acha que em breve
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haverá muitas renúncias em razão da incapacidade
econômico-financeira de gerenciar as obrigações que
o Município recebeu. E outra coisa que esta assustando bastante os prefeitos, Senador Jefferson, é que nos
precatórios os juízes estão sequestrando as rendas
dos Municípios. Eles já têm uma dificuldade imensa,
e estão sendo sequestrados quando há uma decisão
judicial de pagamento de precatórios altos.
(Interrupção do som.)
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Um deles me
dizia que um terreno desapropriado na entrada da cidade, hoje, é avaliado em três milhões, o precatório é
de treze, e não há como entrar na Justiça para rever
o valor. Outra coisa: os juízes determinam ao Prefeito a compra de medicamentos. Segundo o Prefeito
que estava me explicando, não era um medicamento nacional, não havia na cidade, e ele foi obrigado a
depositar R$80 mil, que foi o custo informado do medicamento. A pessoa, infelizmente, uma semana depois, morreu, e o dinheiro não retornou. Então, há um
sufoco muito grande sobre as prefeituras, sendo que o
Governo Federal e o Estadual têm obrigação de atender a determinados fatos. O senhor estava presente,
quando nós tivemos o debate com o Presidente Lula,
e ele fez o acordo de que repassaria toda a diferença
da arrecadação do ano passado para com este ano,
complementando, mas quase nenhum Prefeito recebeu por inteiro. Então, estou pedindo as planilhas do
que eles receberam do ano passado para este ano,
para comunicar, principalmente ao Ministro do Planejamento e da Fazenda, para ver se volta o equilíbrio
da arrecadação para fazer frente aos compromissos
que os Municípios têm. Cumprimento V. Exª e peço
desculpas pelo aparte.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pelo contrário; o aparte de V. Exª vem ao
encontro do nosso objetivo, que é fortalecer o municipalismo e reconhecer que, sem os municípios, nós
não poderemos realizar as obras fundamentais para
o povo brasileiro, porque o povo mora lá nos Municípios. Se nós colocarmos na estaca zero as finanças
municipais, mais problemas serão criados em todas
as áreas, e isso vai rebater, sem dúvida alguma, aqui
no Governo central.
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador
Antonio Carlos Valadares, eu também sou municipalista e entendo os problemas que estamos passando
neste momento. Tivemos agora, recentemente, no meu
Estado, uma reunião pela Associação dos Prefeitos
do Estado do Amazonas, para discutirmos diversos
pontos que estão, hoje, travando, de certo modo, o de-
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senvolvimento econômico dos Municípios. E, é claro,
temos uma agenda pela frente dentro do contexto de
fortalecermos os Municípios no nosso País, revendo
essa questão da relação entre União, Estados e Municípios. V. Exª coloca a questão da reforma tributária,
que é um outro ponto importantíssimo, mas eu gostaria de colocar também dentro desse contexto um outro
ponto, relacionado à gestão municipal, de os Prefeitos
estarem preparados para administrar os Municípios.
Nós hoje sabemos – V. Exª falou de posse, eu lembrei
– que há Prefeito que toma posse e não sabe administrar o Município, não faz um planejamento adequado.
Temos problemas dentro das prefeituras com pessoas
que muitas vezes não estão preparadas para ajudar o
Prefeito dentro do contexto de um planejamento e da
boa realização das obras públicas. E, ao final da história
toda, o que acontece? Temos aí diversos Municípios
inadimplentes, e, quando vem o outro mais à frente,
não consegue... Por exemplo, no meu caso, eu estabeleci emendas para diversos Municípios do Estado do
Amazonas, e pouquíssimos estão tendo condições de
viabilizar essas emendas. Por quê? Porque estão com
problemas para receberem as emendas, estão com
diversas pendências burocráticas. E eu percebo que
essas pendências, muitas delas ocorreram por falta,
talvez, de preparação dos gestores. Acredito que é um
problema nacional. Nós temos que ver como podemos
contribuir para que tenhamos melhores gestores municipais, para podermos avançar dentro da agenda de
fortalecimento do municipalismo. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Sem dúvida que
o preparo do administrador é importante, e não só o
preparo como ter ao seu redor assessores capazes de
desenvolver um trabalho que acelere a ação do gestor
municipal. Para tanto, eu posso dizer o seguinte: um
dos grandes problemas que tem acarretado o atraso
na liberação de recursos ou mesmo o bloqueio da
transferência de recursos é a questão da Previdência,
que é gravíssima.
(Interrupção do som.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sabemos que houve uma negociação
de 240 meses, mas, mesmo assim, alguns Prefeitos
não puderam fazer a renegociação tal o volume do
endividamento, não só com a Previdência, como também o endividamento relacionado com o regime de
precatórios.
Então, a situação é grave e precisa ser contornada
com várias ações. Uma delas é justamente esta: levar
aos Prefeitos a possibilidade de aumento de suas receitas. E esse aumento deve ser acompanhado de uma
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exigência fundamental: que o dinheiro adicional, que o
recurso adicional seja aplicado em obras de infraestrutura, porque, quando surgiu o Fundo de Participação
dos Municípios, Senador Jefferson, havia a exigência
de que 50% daquele recurso só poderia ser empregado em despesa de capital. Depois, com o tempo,
isso foi liberado. Acho que essa liberação não foi boa
para o Município, porque alguns Prefeitos abusaram
e passaram a fazer contratos em excesso de pessoal,
passaram a gastar indevidamente em determinadas
despesas. Se tivesse permanecido aquela regra de,
pelo menos, 40%, 30% de aplicação em despesa de
capital, sem dúvida, a situação dos Municípios hoje
seria outra.
Então, estou pedindo um aumento de recursos
para os Municípios, acho que isso tem de acontecer
mais cedo ou mais tarde. Mas que esse recurso adicional, esse plus na receita municipal seja acompanhado
de uma exigência: que só se aplique em obras de infraestrutura – construção de escolas, postos de saúde,
estradas, ginásios de esportes, enfim, obras infraestruturantes, que vão dar um desenvolvimento socioeconômico ao nosso Município. Construção, por exemplo,
de distritos industriais para colocar à disposição dos
empresários que queiram investir no Município.
É isso que queremos. Em outra oportunidade,
vamos entrar em outros assuntos. Acho que este assunto é muito importante e não pode ficar somente
numa sessão. Então, mostraremos, por A mais B, que
os Municípios têm tido perdas irreparáveis de suas
receitas. Isso precisa ser corrigido, e essa correção
também envolve renúncia fiscal por parte do Governo
Federal em benefício dos Municípios brasileiros.
Senador Casagrande, concedo um aparte a V.
Exª, com muito prazer.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) –
Agradeço a V. Exª rapidamente, porque sei que seu
tempo já está curto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Com a palavra a V. Exª, encerro meu
pronunciamento. V. Exª tem dois minutos dados pelo
Presidente.
O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES)
– Agradeço muito. Senador Valadares, primeiramente, parabéns pelo pronunciamento. A situação dos
Municípios é grave. Na sexta-feira passada foi o Dia
Nacional de Mobilização dos Municípios. Precisamos
de mais recursos para os Municípios, agora, de forma
permanente. Tem uma parte da Constituição que diz
que 75% do ICMS dos Municípios é dividido de acordo
com o valor adicionado. Eu apresentei uma emenda,
que V. Exª conhece, que propõe que, além do valor
adicionado, nós temos de colocar outros critérios: o
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IDH, o tamanho geográfico do Município, população,
para que não haja essas distorções que existem hoje
na hora de distribuir o ICMS que cabe aos Municípios.
Se tem uma grande empresa num Município, isso vira
um sugador de ICMS dos demais Municípios vizinhos
e do Estado. Então, nós temos de trabalhar aqui, nós
precisamos tentar, independentemente da reforma tributária. Não dá para tratar isso na reforma tributária,
porque não se aprova a reforma tributária. Nós temos
de pegar dois, três projetos, que tratam da questão
dos Municípios, que corrigem a distribuição, e fazer a
votação dessas matérias. Obrigado, Senador.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Senador Casagrande, atualmente é
de 23,5% a participação dos Municípios no IPI e no
Imposto de Renda. Se nós aumentássemos em 1%,
com essa exigência a que me referi, não sei se resolveria o problema, mas iria amenizar muito a situação
dos Municípios.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após o brilhante pronunciamento de Antonio Carlos
Valadares, que representa o PSB de Sergipe, convidamos, como orador inscrito, o Senador Jefferson Praia.
Jefferson Praia é Senador pelo Amazonas e representa
o PDT nesta Casa.
Senador Jefferson Praia, a tribuna o aguarda, e,
ansiosamente, não só o povo do Amazonas, mas de
todo o Brasil.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria, neste momento, de destacar diversos jornais do Estado do Amazonas, diante da comemoração que tivemos no dia 24 de outubro dos 340
anos de Manaus.
Começo, Sr. Presidente, com a edição especial
do jornal A Crítica, que diz o seguinte, em sua primeira página:
Com os olhos para o futuro, Manaus negligencia seu passado.
Coração ou cérebro? Difícil definir a que
parte do corpo humano o Centro Histórico de
Manaus corresponderia no conjunto da capital
da Amazônia.
O fato é que, coração ou cérebro, o Centro está doente. As antigas ruas que eram
origem de um orgulho sem precedentes, hoje
estão apinhadas de vendedores ambulantes,
mendigos e marginais. Nos calçadões portentosos por onde circulava o abundante dinheiro
da Zona Franca, hoje restam alguns poucos
pequenos comércios que insistem em perma-
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necer onde estão quando a maioria de seus
vizinhos já migrou para outros centros comerciais mais modernos.A dor do Centro é a dor
de uma cidade que, mais que nunca, busca
uma identidade em meio a “revoluções econômicas” que, de tempos em tempos, muda
feições, povos e o rosto de Manaus.
O Centro Histórico ainda é morada de
tradicionais famílias da cidade, mas será este
o seu destino em tempos de modernidade?
Morada de uns poucos e dormitório daqueles
que a cidade não quer mais?
Para o técnico em Ciências Sociais do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN), André Bazzanella, a história mostrou que, com o tempo, várias Manaus
foram se sucedendo. Reconstruções sucessivas dentro de um mesmo espaço urbano.
“O problema é que as cidades não podem se
suceder, porque o que fica da que passou é
destruído. As cidades têm se ser simultâneas”, afirma.
E, a cada Manaus construída, um pouco
(e, às vezes, tudo) vai ficando para trás. Onde
está o Forte de São José do Rio Negro, berço
de nascimento da cidade?
Projetar o futuro é fundamental para o
desenvolvimento de uma cidade, entretanto,
Manaus observou, nos últimos anos, um intenso processo de esquecimento de seu passado,
hoje relegado a alguns poucos prédios históricos e à memória dos nossos velhos.
O “I Fórum A CRÍTICA Manaus: construindo os próximos 60 anos” reuniu especialistas dedicados ao estudo do Centro Histórico
de Manaus, que chegaram ao consenso de
que, sim, é possível termos um Centro mais
saudável, desde que todos, Poder Público e
sociedade civil organizada, atuem juntos. Mas
antes dessa união, é preciso que a cidade volte os seus olhos, sempre focados no futuro,
e aprenda um pouco mais com os erros de
seu passado.
Sr. Presidente, nesta primeira página da edição
especial do jornal A Crítica, eles fazem aqui uma citação, que eu gostaria de rapidamente ler, do nosso
saudoso Senador Jefferson Péres, trecho de evocação de Manaus como a vi ou sonhei. Diz o Senador
Jefferson Péres:
Romper com o que fomos significaria cortar raízes, implicaria uma automutilação, uma perda de
identidade. Por mais próspera que se apresente, uma
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comunidade amnésica será vazia como um corpo sem
alma, se me permitem o lugar-comum.
Sr. Presidente, gostaria também de rapidamente
destacar o que diz outro jornal do nosso Estado, Amazonas em Tempo:
As cidades são criadas à imagem e semelhança dos sonhos e ambições dos seus
pioneiros. Por primeiro, a fortaleza e a bandeira que delimitam o território conquistado, mas
também é o marco da expansão, se não houver
mudança dos planos – por algum motivo, não
foi possível fixar-se nessa primeira escolha.
Depois, são os arruamentos, as construções,
os monumentos, as ruas desenhando o futuro,
que só existe enquanto presente, porque não
se vive no futuro.
Em 340 anos, Manaus seguiu os procedimentos das cidades.
Seu primeiro e grande arquiteto da modernidade foi Eduardo Ribeiro, chamado de
“Pensador”, pois olhava além da realidade
imediata, como fazem os visionários e, talvez,
por isso tenham dado o seu nome ao único
hospital psiquiátrico da capital amazonense e
à sua (no princípio do século 20) avenida mais
importante, centro comercial e financeiro da
riqueza construída por uma única árvore: a seringueira. Ribeiro criou o destino de Manaus à
imagem e semelhança das cidades européias
do século 19. Até hoje uma febre de nostalgia
marca essa história e impacta as novas gerações de nativos e migrantes que habitam a
maior cidade da Amazônia.
Para celebrar esses 340 anos de fundação e de inserção de Manaus na história do
mundo moderno, o Em Tempo, leva, nesta edição, os seus leitores a uma viagem por essa
paisagem tantas vezes mudada; uma viagem
por uma cidade que se esforça por construir
a própria imagem e semelhança.
Sr. Presidente, destaco também o que diz o Jornal do Commercio referente aos 340 anos de Manaus.
O jornal é um dos mais antigos do Estado, fundado
em 1904.
Futuro é o presente de Manaus.
Manaus chega aos 340 anos refletindo a
juventude de quem se prepara para entrar no
futuro, com o fôlego de uma metrópole acostumada a mudar e superar obstáculos.
Isso é o que diz o Jornal do Commercio.
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Senador Romeu Tuma, é com muito prazer que
ouço V. Exª.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Desculpe, Senador Jefferson, eu me julgo um amante da Amazônia. Várias vezes fui a Manaus como chefe de polícia
e hoje eu vou por razões que o Arthur Virgílio sempre
conta para os companheiros, pelo amor que tenho a
Manaus, à Amazônia. Andei pelo interior do Amazonas, e é profundamente amargo realmente o que se
vê na região do comércio de Manaus: várias portas
fechadas, um comércio diminuto, e a população praticamente vai ao shopping para fazer suas compras
dos produtos necessários. Abandonou-se totalmente o
comércio. É claro que a Zona Franca, através da Drª...
Senador Arthur, me ajude...
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Flávia
Grosso, Superintende da Suframa. Flávia Grosso.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – A Flávia tem
um potencial enorme, não só para zelar pelo desenvolvimento econômico e financeiro e da produção da
região amazônica, como serviços sociais que eu desconhecia e que ela apresentou na última vez em que
lá estive. Encontrei com ela aqui em Brasília junto com
V. Exª, fazendo a abertura da Feira Verde de Manaus
e mostrando...
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Feira
Internacional da Amazônia.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Feira Internacional da Amazônia. Então, queria me solidarizar com
V. Exª e dizer que o Arthur Virgílio, V. Exª, os membros
do Amazonas contam com mais um Senador que é
clonado pelo Amazonas. Então, eu cumprimento V.
Exª e dou toda a razão a sua angústia, no depoimento, principalmente na escrita do jornal no aniversário
da região. Obrigado, Senador.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Romeu Tuma, V. Exª que representa
muito bem o Estado de São Paulo, que tem o espírito
brasileiro, o espírito paulista.
(Interrupção do som.)
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. É com muito prazer que ouço
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Jefferson Praia, hoje, inclusive, no pronunciamento
que fiz em homenagem ao ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mestrinho, frisei que estudei em Manaus
no Colégio Dom Bosco, no Colégio Estadual Paes de
Carvalho, e só saí de lá para Belém porque quis fazer
medicina e, à época, não tinha. Então, quero me associar à homenagem que V. Exª presta a Manaus, aos
seus 340 anos. Quero dizer que nós de Roraima, que
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já fomos Amazonas e depois fomos desmembrados
em 1943 por Getúlio Vargas, temos muito orgulho dos
vizinhos e, portanto, vamos dizer assim, do Estado-Mãe
que foi o Amazonas para nós, e temos lá uma grande
colônia amazonense. Portanto, quero me associar aqui
aos parabéns e à análise que V. Exª faz das transformações que Manaus sofreu nesses anos.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo.
Para concluir, Sr. Presidente, quero também destacar o Jornal Diário do Amazonas pelas matérias que
fizeram referência aos 340 anos e dizer que Manaus
hoje é uma grande metrópole, tem os seus problemas,
como todas as metrópoles têm. É claro, nós que somos
de lá estamos buscando cada vez mais as soluções
dos problemas enfrentados por aquela cidade que a
cada dia busca, na verdade, ser uma cidade melhor.
Nossa cidade tem um povo maravilhoso e, dentro do
contexto da Amazônia, é uma referência pelo Estado
em que está inclusa, o Amazonas, Estado com o menor percentual de desmatamento. Assim, nesses 340
anos, queremos dizer que estamos fazendo a nossa
parte no contexto de preservar e conservar, cada vez
mais, aquele Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nós estamos alternando... O Senador Gilvam Borges
está presente? (Pausa.) Ele estava inscrito como Líder, conforme o documento. Não estando, convidaremos outro Líder. Onde está o Senador Arthur Virgílio?
(Pausa.) O Senador Arthur Virgílio estava aqui agora.
(Pausa.)
Então, vamos chamar o Senador inscrito Valdir
Raupp. S. Exª havia cedido a vez à Senadora Serys
Slhessarenko. S. Exª é o segundo da lista.
Senador Valdir Raupp, PMDB de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou fazer aqui uma
fala em duas partes.
Primeiro, eu quero falar mais uma vez sobre o
encontro da família Raupp, que ocorreu no Rio Grande
do Sul, recentemente. Estivemos na cidade de Dom
Pedro de Alcântara, antigamente colônia São Pedro,
que congregou mais de setecentas pessoas da família
Raupp, Há duas semanas, no 22º encontro da família,
na cidade de Dom Pedro de Alcântara. A última foi em
Itajaí, Santa Catarina, e a penúltima foi em Sombrio,
Santa Catarina, e essa foi no Rio Grande do Sul. E, todos os anos, a família Raupp tem se reunido. A minha
mãe, que é praticamente a matriarca, com 89 anos,
esteve presente; também o Pe. Sérgio, que ajudou a
celebrar a missa, com 88 anos.
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Eu assumi o compromisso de que todos os anos,
daqui para frente, irei participar da festa. Vai fazer
duzentos anos que a família Raupp chegou ao Brasil. Ela foi mandada ao Rio de Janeiro na época do
Império para a colônia São Pedro, no Rio Grande do
Sul, e por lá se espalhou por várias outras instâncias
do País, por outros Estados do País. Então, eu quero,
neste momento, mais uma vez registrar o encontro da
família Raupp na cidade de Dom Pedro de Alcântara,
no Rio Grande do Sul.
Mas, Sr. Presidente, quero também, neste momento, falar sobre a PEC nº 87-A, que veio da Câmara
dos Deputados. Lá era a PEC nº 483, e foi votada em
primeiro e segundo turno. Já havíamos votado aqui,
no Senado Federal, há mais ou menos quatro, quase
cinco anos. Aprovamos em primeiro e segundo turno, no Senado; depois, ficou quatro anos parada na
Câmara. Mas o Presidente Michel Temer foi grande
quando assumiu o compromisso com a Bancada de
Rondônia de colocar essa PEC em votação no dia 16
de setembro.
E lá votamos, em primeiro e segundo turno, com
vitória esmagadora. A primeira, com 379 votos favoráveis; a segunda, com 390 votos favoráveis, encaminhados por todos os Líderes partidários.
Quero agradecer a todos os partidos, também à
Liderança do Governo, Henrique Fontana, que encaminhou favorável; à Liderança do meu Partido, o PMDB,
Henrique Alves; ao Presidente Michel Temer, de quem
já falei, que foi decisivo na votação desta PEC que vem
corrigir uma injustiça contra o Estado de Rondônia.
O que é que estamos pedindo? A isonomia com
os ex-Territórios de Roraima e Amapá, que já tiveram esse benefício há mais de dez, e Rondônia, até
hoje, ainda arcava com esse ônus, com esse prejuízo.
Agora, a União está corrigindo, com essas votações
aqui no Congresso, essa injustiça com o Estado de
Rondônia.
Coincidentemente, estou relatando essa matéria
aqui no Senado Federal; devo relatar amanhã na CCJ
do Senado. E, passando na CCJ, vamos pedir regime
de urgência para votar no plenário no dia de amanhã.
A pauta está sendo trancada, até o momento, com
três medidas provisórias, de uma das quais, a 466,
sou relator. Devo fechar esse relatório ainda hoje à
noite e apresentar também aqui, amanhã, junto com
os dois relatores das outras medidas provisórias. E,
votando essas três medidas provisórias amanhã, nós
votaremos também, imediatamente, por um acordo de
Líderes – já conversamos com o Presidente Sarney,
que se dispôs a contribuir, colocando essa matéria em
votação – essa PEC da transposição. Então, após a
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votação das medidas provisórias, votaremos também
em dois turnos.
O Senador Arthur Virgílio, como Líder da Bancada, a pedido do Senador Expedito, já está com requerimento pronto para pedir a quebra de interstício para
votar também, em dois turnos, no dia de amanhã.
Então, eu quero dizer ao povo de Rondônia, ao
povo do meu Estado, aos servidores que são atingidos
positivamente por essa matéria, que, se tudo correr de
acordo com o que eu estou falando aqui, nós votaremos
amanhã na CCJ – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania e no plenário do Senado.
Se não for possível votar amanhã, nós votaremos
na próxima semana, mas a tendência é que votemos
essa matéria amanhã.
O Líder Gim está perguntando qual a matéria.
Estou falando das três medidas provisórias que nós
estamos aqui tentando costurar com as Lideranças
e com o Presidente Sarney, hoje, para votar as três
MPs, de uma das quais eu sou o Relator, a outra é
o Papaléo, a outra eu não sei quem está relatando,
e também a PEC da transposição do servidor. Isso é
que eu estava relatando aqui da tribuna, Senador Gim.
Se V. Exª, como Líder do PTB, estiver de acordo... Eu
sei que os Líderes do PSDB, do Democratas, do meu
Partido, o PMDB, já conversamos com o Renan, com
o Presidente Sarney, com Romero Jucá. Estão todos
de acordo para votar essa matéria. Aliás, nós precisamos produzir. Eu acho que já está na hora também de
o Senado... Não quer dizer que nós não produzimos
muito este ano. Nós estamos nos aproximando do final
do ano e eu vejo que há necessidade, neste final do
mês de outubro, novembro e dezembro produzir tudo
aquilo que nós precisamos votar aqui ainda, que são
matérias importantes para o nosso País.
Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre
Senador Líder do PTB, Gim Argello.
O Sr. Gim Argello (PTB – DF) – Muito obrigado,
Senador Raupp. Quero dizer ao senhor que participei
também desse acordo. Hoje pela manhã já conversei
com o Líder Arthur Virgílio sobre isso, conversei com o
Líder Agripino, conversei com V. Exª, falei com o Líder
Renan, já havia conversado com o Líder Mercadante, que está viajando, mas que também está a par, e
com os demais Líderes. Incluindo essas matérias que
V. Exª colocou, também já falamos com o Presidente
Sarney. Hoje, ao meio-dia, estivemos aqui com os representantes da Polícia Militar do Distrito Federal, do
Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Já
chegou essa matéria e está sendo protocolada, agora,
pelo Deputado Tadeu Filipelli, que é o Presidente do
PMDB, que é o Presidente da CCJ na Câmara. Já há
ofício, que está sendo protocolado, com a assinatura
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de todos os Líderes, inclusive do Líder Jucá e da Líder
Ideli, na Secretaria da Mesa, para que seja urgência
urgentíssima, também incluindo-o na pauta. Faz parte
desse acordo, o que é bom que se deixe claro, para
amanhã, além das três medidas provisórias e da PEC
da transposição, a matéria que trata dos policiais militares e bombeiros militares do Distrito Federal. Por
quê? Porque é uma questão de justiça para com esses
trabalhadores, que são um exemplo de policial militar e
bombeiro militar para o País. Todos os policiais militares
de Brasília estão muito ansiosos com isso, que passou
muito tempo na Câmara. Não se trata só de aumento
de salários, mas também dos quadros, porque são
muitos os policiais que há 18, 19 anos não conseguem
nenhuma promoção. Então, estivemos hoje com o Presidente desta Casa, o Presidente Sarney, e trouxemos
o Governador de Brasília, José Roberto Arruda, que
é do Partido Democratas, mas fazemos política com
grandeza, pensando em todos. Então, tivemos hoje
uma reunião muito importante, em que ficou definido,
junto com os demais Líderes, que, nos quadros de
amanhã, essa matéria também entra, porque é uma
matéria consensual. Seria só isso, ex-Líder do PMDB
e nosso amigo, Valdir Raupp. Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO) – Obrigado. Votaremos também a PEC dos bombeiros e dos
militares, se Deus quiser.
Sr. Presidente, chegou, agora, às minhas mãos,
o registro completo da festa da família Raupp. Vou
gastar esses três minutos que me restam para falar
sobre esse assunto.
Não é a primeira vez que tenho a satisfação de
me manifestar neste plenário acerca da família Raupp.
Certamente, não será a última. Esta grande família,
a qual tenho a honra de pertencer e, eventualmente,
representar, em mais alguns anos, completará seu bicentenário no Brasil.
Na verdade, já se passaram nada menos que
183 anos desde o distante 1826, quando os primeiros Raupp deixaram a Alemanha rumo ao Brasil, para
serem assentados no então Distrito de Colônia São
Pedro, Município de Torres, no Estado do Rio Grande
do Sul. Hoje emancipada, Dom Pedro de Alcântara, a
cidade gaúcha que abrigou nossos ancestrais, é uma
aprazível e promissora localidade que regularmente
comemora a saga de nossa família.
No domingo, 18 de outubro, com muita alegria e
entusiasmo, realizamos o XXII Encontro Nacional da
Família Raupp, reunindo dezenas de descendentes
espalhados por este Brasil. Cada um de nós, a seu
modo, ao longo desses quase dois séculos, temos
todos sempre procurado oferecer nossa contribuição
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ao desenvolvimento do País que nossos antepassados
adotaram e aprenderam a amar e respeitar.
Com muita emoção e carinho, fomos os Raupp
efusivamente recepcionados pelo Prefeito Telmo Pedro
Dimer e seu vice, Celirio Justo Schwanck, bem como
pelo eminente Presidente da Câmara Municipal de Dom
Pedro de Alcântara, Vereador João Batista Mongue.
Essas três autoridades não mediram esforços para o
sucesso do evento de 2009.
Uma bela e intensa programação teve início às
11 horas da manhã de domingo, com missa oficiada
pelo Padre Sergio Raupp, e participação dos Padres
Adalberto e Roberto Pezzi, na Igreja Nossa Senhora
de Lourdes. Logo depois, visitação ao Santuário de
Lourdes e recepção no Salão Paroquial, onde foi realizado um tradicional e farto almoço com quitutes da
famosa culinária alemã.
No inicio da tarde, foi apresentado um excelente
vídeo sobre Dom Pedro de Alcântara e a Imigração Alemã, reunindo imagens e informações de excepcional
relevância histórica e afetiva para a família e o grande
circulo de amigos participantes. Em seguida, houve performances do Grupo de Dança Alemã, do CTG local,
e de valores artísticos do Município e arredores.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da
família Raupp, congregam lá também na antiga Colônia de São Pedro, hoje Dom Pedro de Alcântara, a
Família Schäffer, a Família Webber, Família Lumeds,
que vieram da Alemanha para formar essa colônia no
Rio Grande do Sul.
Como não poderia deixar de ser, o Encontro terminou com uma animada festa, que avançou pelo entardecer gaúcho e trouxe à dança diversas gerações
dos Raupp.
Quatro casais – Luciano e Fernanda, Nelson e
Fabiana, Guilherme e Carine, todos Raupp, e Adilson
e Marizete Dimer – estiveram a cargo da Coordenação
desse 22º Encontro. Todos inspirados pela linda mensagem escolhida para 2009: “Viemos de terras distantes,
como sementes nas asas do vento, somos frutos de
um sonho imigrante, na safra do nosso tempo...”.
Era apenas um breve registro, Sr. Presidente, com
o agradecimento a todos os familiares e amigos que se
mobilizaram para mais esse momento tão importante para a família Raupp e também para os imigrantes
que ajudaram a construir este País, como os alemães,
os italianos, os árabes, os americanos, os europeus,
os chineses, os japoneses, todos que vieram integrar
essa grande família brasileira, esses 190 milhões de
brasileiros e descendentes, além dos portugueses, é
claro, os primeiros, os holandeses. Não sei qual é a
origem de V. Exª, mas muitas outras nações imigraram
para o Brasil.
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Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Esse foi o Senador Raupp, fazendo uma genealogia
dessa ilustre família.
Convidamos agora os Líderes. Há algum dos dois
que estão inscritos aqui? Gilvam Borges não está. E
Arthur Virgílio? Há dois Líderes inscritos. Senador Gilvam Borges, liderando o PMDB, entrou com um documento para usar da palavra, e Senador Arthur Virgílio.
Estão aí? (Pausa.)
Então, não estando, vamos chamar um orador
inscrito. O orador inscrito é o Senador Eduardo Suplicy, que é do Partido dos Trabalhadores e representa São Paulo.
Mas, antes, lerei um expediente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Em
votação o Requerimento nº 1.432, de 2009, de autoria
da Senadora Ideli Salvatti, solicitando licença para se
ausentar do País, no período de 5 a 13 de dezembro do
corrente ano, a fim de compor a representação da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
da ONU – COP-15, em Copenhagem, Dinamarca.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pela Senadora Ideli Salvatti.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srs. Senadores, eu
gostaria de aqui relatar a importância da reunião que
tivemos hoje na Comissão de Relações Exteriores,
presidida pelo Senador Eduardo Azeredo, quando
tivemos a oportunidade de ouvir nosso Embaixador
Régis Arslanian, representante permanente do Brasil
junto à Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração (Aladi), e o Prefeito da cidade de
Caracas, Venezuela.
O Embaixador Régis Arslanian ressaltou como o
ingresso da Venezuela no Mercosul contribuirá significativamente para a maior integração dos países latinoamericanos e, sobretudo, daqueles que já fazem parte
do Mercosul, o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, mas agora com a adesão da Venezuela.
E o Prefeito Antonio Ledezma nos trouxe um
depoimento muito significativo, uma vez que se trata
de um prefeito que foi eleito, ao final do ano passado,
com aproximadamente 53% dos votos, na capital da
Venezuela, e um prefeito que se coloca como um dos
líderes da oposição ao Governo do Presidente Hugo
Chávez.
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O interessante, inclusive a razão pela qual inúmeros Senadores avaliamos como importante convidar
o Prefeito Antonio Ledezma, de Caracas, foi que ele
expressou que será muito melhor para a própria oposição, para aqueles que desejam o aprofundamento
do processo de democratização da Venezuela, para
aqueles que desejam que ali vigore o respeito aos direitos humanos, que a Venezuela não se sinta isolada,
ou melhor ainda, que o Governo do Presidente Hugo
Chávez, que ele próprio não se sinta isolado e fora do
Mercosul. Seria essa uma maneira de instar o Governo
Hugo Chávez a representar as normas democráticas, o
direito de liberdade de imprensa, o respeito aos direitos humanos, a liberdade de protestos, de vida o mais
democrática possível. Para que tudo isso ocorra, será
melhor que a Venezuela faça parte do Mercosul.
O Prefeito Antonio Ledezma relatou-nos situações em que ele sentiu que houve desrespeito a normas democráticas como, por exemplo, o fato de que,
quando ele foi eleito, o Governo do Presidente Hugo
Chávez limitou em boa parte a possibilidade de ele
próprio administrar a capital da Venezuela, mais especificamente, limitando a possibilidade de ele administrar os hospitais de Caracas e outras instituições,
para dar alguns exemplos.
Ele também citou o caso de algumas pessoas,
líderes empresariais e estudantes, que, por terem feito
manifestações de protesto contra as ações do Governo
Hugo Chávez, acabaram sendo detidas.
Ele próprio disse que, certo dia, resolveu caminhar
da sede do Governo da capital, Caracas, para o Congresso Nacional venezuelano, a fim de prestar um depoimento como uma autoridade, dizendo ao Congresso
Nacional venezuelano das dificuldades que ele estava
tendo como prefeito e que, nessa ocasião, um oficial
das Forças Armadas venezuelana – e ele mostrou a
foto – o impediu de ingressar no recinto do Congresso
Nacional. Assim, ele deu inúmeros exemplos.
Sr. Presidente, com respeito ao ingresso da Venezuela no Mercosul – e a votação está prevista para
esta quinta-feira, dia 29, conforme acordado, inclusive
por consenso da Comissão –, avalio que vamos ter
um resultado positivo. E, com respeito à proposição
de Senadores visitarem a Venezuela, isso poderá se
dar inclusive nas próximas semanas. Obviamente,
seria até interessante se pudéssemos, Senadores e
Parlamentares, tanto do Brasil quanto do Uruguai, do
Paraguai e da Argentina, conforme propôs o Senador
Pedro Simon, visitarem a Venezuela, para ali transmitir ao Presidente Hugo Chávez e aos representantes
de seu Governo e de todos os Partidos no Congresso
Nacional da Venezuela sobre o sentimento de como
avaliamos que, em todos os países do Mercosul, há
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que se respeitar os direitos humanos, há que se respeitar as normas da democracia.
Desejamos, sobretudo, colocar que o art. 1º do
Protocolo de Adesão estabelece que aqueles que ingressam no Mercosul aderem ao Tratado de Assunção,
ao Protocolo de Ouro Preto e ao Protocolo de Olivos
para a Solução de Controvérsias e instrumentos vinculantes dos Estados partes do Mercosul, nos termos
estipulados no art. 20 do Tratado de Assunção.
Os textos do Tratado de Assunção, do Protocolo
de Ouro Preto e do Protocolo de Olivos para a Solução
de Controvérsias figuram como anexos do Ato Internacional de Adesão da Venezuela.
É importante também examinar que o art. 2º do
Protocolo de Adesão estipula que o mecanismo de
solução de controvérsias aplicar-se-á, ao país que
ingressa, nas disputas relacionadas com as normas
do Mercosul anteriores à vigência deste Protocolo, à
medida que aquele país adote tais normas.
É estabelecido um prazo de quatro anos, contados a partir da entrada em vigor do protocolo de adesão, para que a Venezuela adote o acervo normativo
vigente no Mercosul. O mesmo prazo de quatro anos
é imposto no texto do art. 4º para que a Venezuela
adote a nomenclatura comum do Mercosul, a tarifa
externa comum e outros artigos que avaliam sejam
muito importantes.
Sr. Presidente, certamente, no seu parecer, no
seu voto, o Senador Romero Jucá, na próxima quintafeira, destacará que quem solicita adesão ao Mercosul
não é, simplesmente, o Governo venezuelano, mas o
Estado venezuelano. Portanto, há que se considerar
que o Governo da Venezuela é transitório, que a Venezuela continuará, ao longo da história, a ser vizinha
do Brasil, a ser um país da América Latina, um país
cuja constituição, tal como a Constituição brasileira,
tem por objetivo a integração com todos os povos da
América Latina.
Sr. Presidente, quero transmitir a V. Exª e a todos
que vejo com muito otimismo a votação que teremos
na quinta-feira em favor do ingresso da Venezuela no
Mercosul.
Gostaria de fazer uma solicitação: na medida
em que o tempo que utilizei na tarde de hoje foi correspondente ao de uma comunicação, que possa ser
considerada a minha fala como uma comunicação
inadiável até porque eu era um dos inscritos e assim,
obedientemente, falarei durante o tempo de uma comunicação inadiável e V. Exª considera que ....
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª está como orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI.
Fora do microfone) – Se eu apenas dei dez é porque
V. Exª merece ...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Posso então perguntar quanto tempo V. Exª me deu?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora
do microfone) – Está previsto ainda quatro minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ah, eu tenho quatro minutos mais?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora
do microfone).– Está na Bíblia, que é a rainha das
Constituições. Se V. Exª pedir, eu darei...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, então, já que V. Exª está sendo generoso
em me conceder esses quatro minutos adicionais, eu
gostaria de aqui registrar que, amanhã, na Comissão
de Constituição e Justiça, nós iremos examinar um parecer muito importante do Senador Renato Casagrande
sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 3, de 2007,
e nº153, de 2007, que dispõem sobre as sociedades
cooperativas, em tramitação conjunta.
O Senador Renato Casagrande dá um parecer
aos projetos do Senador Osmar Dias e de minha autoria que justamente dispõem sobre as normas de
organização das sociedades cooperativas. Ele dá um
parecer favorável ao projeto do Senador Osmar Dias,
mas leva em consideração aspectos fundamentais do
projeto de lei que eu apresentei. Um dos pontos mais
importantes refere-se à representação do sistema cooperativista. O PLS nº 3, de 2007, do Senador Osmar
Dias, incorpora o princípio da honestidade de representação e define a Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), e as organizações das cooperativas
estaduais integrantes como únicas representantes do
cooperativismo nacional. A esse sistema cabe no bojo
do projeto parte significativa das funções de fiscalização e controle das cooperativas.
Nos termos do PLS nº 3, de 2007, competiria
aos órgãos da representação do sistema avaliar a
adequação dos atos constitutivos de nova cooperativa,
autorizar sua instalação, registrá-la e fiscalizar duas
atividades, podendo inclusive convocar assembleia
geral e solicitar a sua liquidação.
Já a redação do projeto de minha autoria nº 153,
de 2007, determina que é livre a organização de entidades de representação do sistema e, felizmente,
tendo em conta que este é o ponto de vista defendido
pela Constituição, que é compatível com a Constituição
brasileira, eu aqui registro que o Senador Osmar Dias
considerou este ponto como importante ser respeitado,
conforme o que está na Constituição.
O art. 5º, inciso XVIII, da Constituição de 1988
estabelece que “a criação de associações e, na forma
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da lei, de cooperativas independem de autorização,
sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.”
É um dispositivo que representa um avanço significativo desta Constituição na medida em que retirou
a tutela sobre a criação e funcionamento da organização cooperativista de agentes econômicos privados. O Estado não pode mais tutelar o sistema como
lhe era facultado pela legislação anterior e, em parte
ainda, pela lei em vigor. Esse dispositivo remete à lei
complementar o estabelecimento das formas de funcionamento das cooperativas.
O inciso XX do art. 5º estabelece que “ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado”, garantindo total e irrestrita liberdade de
associação, tanto a pessoas físicas e jurídicas, ainda
mais se combinarmos com os incisos XVIII e XX do
mesmo art. 5º, fica garantida a liberdade de associação e a não obrigatoriedade de filiação a um único
sistema de representação cooperativista. Qualquer lei
que venha a propor a obrigatoriedade de filiação ou
associação de uma cooperativa a um único sistema
de representação seria inconstitucional.
Diz o art. 174 que “a lei apoiará e estimulará o
cooperativismo e outras formas de associativismo”, no
contexto do papel do Estado como agente normativo
e regulador da atividade econômica.
Então, quero dizer que o parecer do Senador
Renato Casagrande respeita essas observações relativas à liberdade de associação. E eu o cumprimento por isso.
Por outro lado, tanto eu quanto o Senador Osmar
Dias queremos, sim, que as novas normas sejam um
estímulo para o funcionamento e o surgimento das
sociedades cooperativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Nossos cumprimentos. Convidamos para usar da palavra, como Líder, Arthur Virgílio.
Antes, porém, com muita emoção, acabo de receber uma notícia do portal do Piauí, Cidade Verde:
Bicampeã mundial de judô, Sarah Menezes, chega
hoje em Teresina
Esse é o povo bravo do Piauí representado por
Sarah Menezes, bicampeã mundial de judô. E quis
Deus que V. Exª, Arthur Virgílio, que é um atleta de
judô, estivesse aqui.
Sarah Menezes desembarcou nesta terça-feira, 27, em Teresina, após se tornar a
primeira mulher brasileira bicampeã mundial
de judô, na categoria júnior, em torneio realizado na França.
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Sarah Menezes se consolidou como a
maior esportista do Piauí. Com apenas 19 anos,
a piauiense é a primeira bicampeã mundial júnior da história e a primeira mulher brasileira
a conquistar dois títulos mundiais.
O título conseguido na última quinta-feira
marcou a despedida de Sarah do Campeonato Mundial Júnior. A partir do próximo ano,
a piauiense só poderá competir na categoria
sênior, devido a sua idade, com a Seleção
Brasileira de Judô principal.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ela vai
passar a competir entre os adultos, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Eis a encantadora brasileira piauiense. A bandeira do
Piauí tem uma estrela. E quis Deus o Arthur Virgílio,
que é um atleta...
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Daqui para a frente, ela vai passar a competir entre os
adultos, não é isso?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É
com adultos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – É
isso mesmo.
Na fase mais dura, uma pessoa valorosa como
ela vai saber vencer os obstáculos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PSC – PI) –
V. Exª, que também foi um grande esportista de judô
– não sei se chegou a campeão –, é o campeão das
oposições brasileiras.
O SR. ARTHUR VÍRGILIO (PSDB – AM) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Isso eu atesto. Sem V. Exª, o PSDB não estaria, como
está hoje, despontando como vitorioso na Presidência
da República.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª, neste Parlamento, foi um verdadeiro campeão.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder) – Muito obrigado, meu prezado Senador Mão
Santa, Presidente desta sessão.
Sr. Presidente, antes de mais nada, vou ler um
pequeno pronunciamento e depois vou falar de Manaus.
O Hospital Universitário Getúlio Vargas é unidade
de referência em Manaus. Agora é o estabelecimento
hospitalar que está sendo sucateado, sem dinheiro até
para compra de medicamentos. Não é só. A infraestrutura do hospital é precária, a maioria dos equipamentos não funciona e, por isso, estão suspensas as
internações para cirurgia.
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O Getúlio Vargas pertence à Universidade Federal
do Amazonas (Ufam), que faz o melhor que pode para
dar conta do recado, mas a jurisdição é do Ministério
da Educação, que não tem liberado recursos suficientes para atendimentos mínimos.
A situação preocupa. Segundo matéria publicada
pelo jornal A Crítica, o que há, por enquanto, é apenas uma promessa do responsável pela gestão dos
hospitais do MEC, Celso Araújo, que pretende visitar
o hospital, no início de novembro, em data ainda não
marcada. Foi o que ele anunciou à Deputada Federal
Rebeca Garcia, da Bancada do Amazonas. E pelo relato da reportagem do jornal amazonense, a Deputada,
que procurou o MEC, esteve, como eu também já estive, no hospital e ficou impressionada com o abandono
visível em qualquer dependência daquela importante
unidade de saúde do meu Estado. Tudo fica mais triste,
quando sabemos que os médicos são do melhor nível
e o corpo funcional todo é excelente. Falta é apoio do
Governo Federal.
Há informações igualmente de deficiências em
praticamente toda a rede de hospitais universitários
em todo o País. O problema, portanto, não se localiza
apenas no Estado do Amazonas; é geral e exige uma
definição federal.
O problema é grave e reclama providências urgentes – eu repito – do Governo Federal. O que não
pode é deixar que esse estado de abandono chegue
ao caos total, comprometendo a dignidade e a cidadania do povo da minha terra.
Sr. Presidente, eu ouvi ainda há pouco o belo
pronunciamento do Senador Jefferson Praia sobre os
340 anos de Manaus. São 340 anos de civilização. É
um milagre uma civilização de 340 anos no coração da
selva amazônica. O aniversário de Manaus é no dia 24
de outubro, que neste ano caiu em um sábado.
Eu quero falar um pouco de Manaus. O meu pai
se elegeu a Deputado Federal, a Capital era no Rio de
Janeiro, eu fui para lá menino, com os meus irmãos e
tive o cuidado de não perder a referência. Então, nas
minhas férias, sempre que podia eu ia um pouco para
Manaus ou ficava as férias todas lá. É bem verdade
que eu terminei ficando com um pequeno círculo de
amigos, freqüentava sempre os mesmos lugares, até
que um dia, jovem, adulto já, podendo fazer mais coisas pela minha própria vontade, pelo meu próprio arbítrio, fiz uma viagem inesquecível. Eu senti saudade
do meu Estado.
Eu saí de ônibus do Rio de Janeiro passei por
Presidente Prudente, em São Paulo. De lá fui para Mato
Grosso do Sul, onde fiquei um dia ou dois – não me
lembro. Depois desci para Mato Grosso, onde fiquei um
dia ou dois. Depois, fui para Rondônia, numa época de
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garimpo, uma Rondônia perigosa, garimpo de cassiterita, onde fiquei mais um dia ou dois. Peguei um barco,
daqueles a que se chama de recreio, aquele em que se
ata a rede, e desci o rio Madeira até Humaitá, que me
acolheu por dois dias. Ninguém me conhecia, fiz questão de também não dizer de quem era filho. Ali fiquei
exatamente como eu queria: olhando os costumes que
eram estranhos aos meus, até pela minha criação fora,
no Rio de Janeiro, os costumes da minha gente. Era
um chamamento da terra, uma coisa sem explicação
racional. Inclusive quando se sabe que fiz diplomacia
e quem faz diplomacia se prepara para sair do país.
Naquele momento, eu queria fazer diplomacia, mas eu
estava sendo puxado por uma força muito estranha do
destino para dentro da minha terra. E fui.
De Humaitá, desci para Manicoré, noutro barco,
com rede, a mesma história. De Manicoré, onde, conversando com um pastor evangélico, uma conversa
muito amena, vi um pôr-do-sol imperdível, que não
esqueci até hoje – e olhem que o pôr-do-sol na minha
terra é muito bonito. Depois desci no barco da família
Holanda, onde quem mandava era, visivelmente, a
Dona Piririma Holanda – estava lá o marido dela, mas
quem mandava no barco era ela –, que me protegeu
como se eu fosse filho dela. Eu tinha o cabelo muito
comprido, usava rabo de cavalo e cheguei a ser um
pouco hostilizado, enfim, essas tolices que temos de
enfrentar com personalidade. Ela me acolheu, deu-me
da melhor comida, tratou-me como filho mesmo. Eu
desci de Manicoré para Novo Aripuanã e de lá fui até
a terra dela, Borba. Lá era o destino do barco.
A Cidade de Borba II ou III, uma coisa assim. Hoje
o Prefeito de Borba... Não adianta dizer o nome porque
na cidade onde ele é muito querido – é um grande prefeito – conhecido como “Careca Holanda”. É Careca
Holanda, e pronto. O Careca hoje sabe... Nós temos
uma ligação, até porque não consigo não gostar dele;
ele gosta muito de mim, até por essa ligação espiritual que houve entre mim e a avó dele – uma senhora
boa que me acolheu com tanta fraternidade como se
eu fosse filho dela. De lá tomei outro barco para Nova
Olinda. Um dia ou dois depois, peguei outro barco para
Manaus. Fiquei uns dias em Manaus. Revi amigos.
Aí peguei um barco – uma viagem inesquecível – de
Manaus para Belém. Cheguei no estreito de Breves,
onde menininhos de oito anos, nove anos, sete anos,
em canoas muito pequenas, chegavam ao barco – que
era um barco grande, um barco em homenagem ao
tio do Senador Jefferson Péres, o nome do barco era
Leopoldo Péres; um barco grande, quase um navio – e
pediam comida. Era um costume, Senador Tuma, eles
chegavam perto do barco e pediam comida, qualquer
coisa que se jogasse: biscoito, o que fosse. Era im-
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pressionante a rapidez com que um deles mergulhava
e pegava tudo. Às vezes não deixava nem a comida
jogada cair na água; até dinheiro – jogavam algumas
moedas – ele era capaz de pegar. Era impressionante
a habilidade dessas pessoas que controlavam, como
adultos, uma canoa que seria perigosa para qualquer
um de nós manejar. De lá peguei a Belém–Brasília –
passei pela transamazônica antes. De ônibus vim até
Brasília, onde fiquei uns dias – não como filho de Senador, mas como um estranho. Eu queria conhecer as
cidades satélites e as conheci.
E daqui eu voltei para o Rio de Janeiro, onde eu
morava. A partir desse dia, mudou a minha visão sobre
a minha terra, porque eu tinha toda uma vida construída fora e não pensava, obviamente, em um dia disputar eleição pelo Amazonas, nada. Estava longe de
mim isso; estava perto de mim a ideia de que eu não
podia me manter afastado dos costumes, das raízes.
As raízes e os costumes são fundamentais.
Então, Sr. Presidente, digo isso porque gosto de
Manaus como ela é. Manaus não é um idílio. Ela é também a Manaus da insegurança pública, dos sequestros
relâmpagos, de muitas mortes, de crime organizado,
de muita omissão das autoridades de segurança.
Sabemos que, na Colônia Oliveira Machado, há
boca de droga. Fico espantado como é que se sabe
disso e não vai lá acabar. Se sabe, vai lá acabar. Se
sabe quem é, vai lá e acaba com essa história.
A Manaus dos pedintes, a Manaus dos desesperados, a Manaus de prostitutazinhas de 12 anos, 13 anos,
14 anos, nas ruas das cidades, em bairros nobres do
Estado, como o Bairro Vieira Alves. Escureceu, aquelas criaturinhas aparecem à mercê de degenerados e
vendem seus corpos como forma de alimentar muito
menos do que o corpo, alimentar uma alma torturada,
porque praticamente são todas viciadas em drogas,
enfim. Mas é também a Manaus bonita do pôr-do-sol
inesquecível, é a Manaus da gente cordial que recebe
o estrangeiro e o forâneo muito bem. É a Manaus que
cresceu, a despeito de tudo.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
a V. Exª um pouco de tolerância.
É a Manaus que cresceu, apesar de tudo. É a Manaus que hoje é a maior cidade do Norte do Brasil.
É a cidade que hoje apresenta talvez o maior volume de serviço. E olhem que há uma rivalidade meio
boba, meio tola, meio infantil entre Manaus e Belém.
Eu não tenho isso. Adoro Belém. Não perco um Círio.
Neste ano, perdi. Mas procuro não perder um Círio
quando não é ano de eleição. É a festa religiosa mais
extraordinária que pode existir neste País. Não sei se
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dá para comparar no mundo alguma coisa com ela. É
algo que emociona, porque há a trasladação na véspera, o Círio no dia e, depois do Círio, tem-se de ir à casa
de algum amigo. Costumo fazer isso na casa do Flexa
Ribeiro. Reúno-me com minha família e a família dele.
É como se fosse um Natal, porque o Natal do paraense
é o Círio, uma festa emocionante. Há uma rivalidade
boba a que não dou importância. Essa rivalidade só
teria se sentido se fosse no futebol. De outro jeito, é
absolutamente tolice tocarmos para frente algo que só
nos separa quando deveria unir as duas civilizações
em busca de dias melhores para o povo.
Há a Manaus que tem viadutos modernos, hotéis de luxo, o povo trabalhador, aquela mão de obra
significativa e muito competente do distrito industrial.
É a Manaus que, quando chegamos a uma LG e perguntamos, em cada mil, qual é a perda de televisores
na linha de montagem, dá de goleada na mão de obra
coreana, que é treinada, preparada, competente e capaz – aquela do distrito industrial. Então, é a Manaus
dos contrastes. É a Manaus que tem a mansão e a casa
miserável. É a Manaus que tem pouco saneamento.
Como Prefeito, fiz mais saneamento do que qualquer Prefeito ou, quem sabe, muitos deles somados.
Na verdade, não se fazia saneamento antes da minha gestão como Prefeito de Manaus. Diziam que
eu enterrava obra e que estaria enterrando voto. Mas
minha carreira política está indo muito bem, obrigado.
Até, pejorativamente, apelidaram-me de Prefeito Tatu,
porque fiz mais de 500 quilômetros de drenagem na
cidade. Digo que não é nenhum insulto, pois é um bichinho limpo. Pior se fosse rato. Manaus tem que se
livrar é dos ratos, e não dos tatus. Se ser tatu é construir saúde embaixo da terra e não estar olhando voto
nem obra que aparece, nada desnecessário, nada de
fachada, enfim...
Então, quando eu olho Manaus, eu olho Manaus
com os meus lugares, as minhas pessoas, o meu povo.
Uma cidade extremamente volúvel, quando se trata
dessa questão do voto. Ela costuma surpreender, ela
costuma fazer exatamente o que ela quer e dar um
susto naqueles que se julgam donos dela, como numa
época eu me julgava dono dela. Hoje, não; hoje, eu sei
que não. Hoje eu sei que Manaus é uma mulher muito
caprichosa, muito sedutora e que, de vez em quando,
surpreende os seus amantes. Eu mesmo já fui surpreendido, como já fui muito acarinhado por ela.
Então, todo aquele que imagina que Manaus é um
curral eleitoral está enganado; todo aquele que imagina
que Manaus vai com ele está enganado; todo aquele
que imagina que Manaus define as coisas antes está
enganado. Manaus tem que ser seduzida. Ela é que
seduz, em primeiro lugar. As pessoas dizem que quem
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bebe água do rio Negro – e esse foi o caso do Senador
Romeu Tuma – não deixa de ir lá mais. E muita gente
bebe e fica lá. Nós temos hoje uma miscigenação muito
interessante. O elemento nordestino, que veio trazer
a sua bravura e a sua capacidade de desbravar, para
se juntar ao elemento indígena, que é o que compõe
basicamente os nossos antepassados.
E agora, com a Zona Franca de Manaus, nós
temos a beleza do elemento que vem do centro-sul
do País para formar já uma outra cidade, já uma outra fisionomia. Vejo uma juventude muito bonita, muito
saudável: aquela que pode se alimentar, aquela que
pode estudar bem, aquela que pode praticar esportes.
Vejo uma juventude muito brava: aquela que resiste
às drogas, que resiste ao desemprego, que luta pelo
emprego.
Em outras palavras, Senador Jefferson Praia, ouvi
o discurso de V. Exª, um discurso bonito, um discurso se referindo a uma matéria muito bonita que saiu
no jornal Em Tempo, um encarte, algo que devemos
guardar, que eu vou guardar em meus arquivos, mas
sobretudo a minha Manaus, Presidente Mão Santa,
é a dos poetas. É a Manaus de poetas, de artistas
plásticos, é a Manaus que tem uns bairros que só entende sendo manauara. Por exemplo, um bairro que
criei como Prefeito, o Jorge Teixeira, em homenagem
a um grande Prefeito que Manaus teve, embora meu
adversário político. Mas há bairros que não são mais
bairros. A Praça 14 de Janeiro fica no centro da cidade, é o reduto de São Benedito, o reduto dos negros
de Manaus. Lá é que se faz uma procissão bonita de
São Benedito, puxada pelas lideranças negras do Estado. Manaus é uma cidade que...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Peço
um pouco mais de tempo de V. Exª porque estou concluindo.
Manaus é uma cidade que tem um bairro chamado Praça 14, que, olhando bem, vê-se que não é
bairro porque está no centro. Mas o orgulho do bairro Praça 14, que tem lá sua escola de samba, que
é belíssima, que já homenageou o meu pai, e eu já
desfilei nela, escola de samba Vitória Régia, faz com
que eles não aceitem que se diga que a Praça 14 é
centro; é bairro.
Há o bairro Presidente Vargas. Nós forçamos a
barra, e o carteiro fica numa luta danada com o povo,
O grande homem que é Getúlio Vargas foi homenageado; alguém disse assim “vai ser agora o bairro Getúlio
Vargas”. Pronto! Mas as pessoas que tem mais de 40
anos, todas, chamam-no de bairro da Matinha.
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Trocaram o nome de Boulevard Amazonas para
Boulevard Álvaro Maia. É outra via muito importante
da cidade, e o povo insiste em chamar de Boulevard
Amazonas. Os mais novos estão acostumados a chamar de Boulevard Álvaro Maia. Os mais velhos chamam
de Boulevard Amazonas, porque é a tradição.
E assim temos os recantos que povoam muitos
sonhos meus, povoam as minhas delícias. É a cidade
onde eu moraria se eu tivesse que parar com a atividade pública. Porque lá, repito, estão muitas das minhas
pessoas. Eu não deixaria nunca de ir ao Rio de Janeiro,
que é a minha segunda cidade, onde tenho também
tantos amigos, tantas lembranças queridas, enfim.
E quero dizer mais, Senador Jefferson Praia.
Existe a pequena Aparecida, que é mais do que centro – aquilo é centro –, mas o morador de Aparecida
se sente do bairro da Aparecida. Não adianta. É desse tamanhinho, e Manaus é uma coisa imensa, mas
é bairro de Aparecida. Não diga que é centro, porque
não é bem recebido. É bairro de Aparecida.
Getúlio Vargas o povo chama de Matinha. É o
costume popular. A melhor tacacazeira, para uns, está
na 24 de Maio com a Eduardo Ribeiro; para outros, é a
tacacazeira não sei de onde. Há uns peixes maravilhosos que são servidos em lugares quanto mais parecidos com boteco melhor, para que se possa conhecer
e entrar na alma do povo de Manaus.
Em outras palavras, quando penso na homenagem à minha cidade, quero pensar em seus defeitos
e nas suas qualidades, nas suas vicissitudes.
Acabei de falar na deficiência do sistema de saúde
do Estado; na educação, que não tem se classificado
bem no Enem; no desemprego, que é alto; nos problemas que vão surgindo e que vão se avolumando: o
transporte coletivo é um problema gravíssimo, o trânsito
em Manaus chega às raias do insuportável. É necessária uma intervenção viária, e disse-me que essa é
a sua intenção, a de fazê-la, o Prefeito de Manaus, Dr.
Amazonino Mendes. Mas é preciso intervenção pesada
no trânsito da cidade, com novas vias ou com novas
modalidades de transporte para que Manaus possa
deixar fluir as pessoas de um lado para outro. Quase
que Manaus fica inconstitucional, com as pessoas não
podendo exercer livremente o direito de ir e vir. Você
marca uma reunião do outro lado da cidade... Eu moro
na Ponta Negra. Se eu tiver que ir à Suframa para tratar
de qualquer assunto, é mais ou menos isto: eu tenho
que sair muito cedo para chegar lá, dependendo da
hora de partida da minha casa.
Mas, com tudo isso, é a minha cidade, é o meu
lugar; ou seja, é uma cidade cujos defeitos eu conheço
todos, porque eu a dirigi e eu tenho mania de correr pelas ruas, andar de bicicleta pelas ruas, e vejo os defei-
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tos da cidade: falta de drenagem, falta de saneamento,
falta de investimento, e que o transporte não está bem.
Agora, por outro lado, alguma coisa muito irresistível
me leva para lá, e eu aprendi a conviver com ela.
Em algum momento, eu, vaidosamente, me achei
dono dela. Ela me disse que eu não era, mas hoje eu
percebo que sou um filho muito querido dela, pelas
manifestações que recebo nas ruas e pela forma como
Manaus me trata. Então, hoje, humildemente, eu me
coloco assim: “Poxa vida, jamais vou dizer para essa
mulher, nem em pensamento, que sou dono dela, porque essa é voluntariosa, essa não tem dono, realmente não tem dono. É uma mulher bonita, sedutora, com
suas mazelas, mas com uma enorme e inesgotável
capacidade de emocionar”.
Muito obrigado.
SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO DO
SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, o Hospital Universitário “Getúlio Vargas” era unidade de referência em Manaus. Era. Agora
é um estabelecimento hospitalar sucateado, sem dinheiro até para a compra de medicamentos.
Não é só. A infra-estrutura do hospital é precária,
a maioria dos equipamentos não funciona e, por isso,
estão suspensas as internações para cirurgia.
O “Getúlio Vargas” pertence à UFAM, portanto
sob a jurisdição do Ministério da Educação, que não
tem liberado recursos suficientes para atendimentoS
mínimoS.
A situação preocupa e, segundo matéria publicada pelo jornal A Crítica, o que há, por enquanto, é
apenas uma promessa do responsável pela gestão
dos hospitais do MEC, Celso Araújo, que pretende
visitar o hospital “no início” novembro, em data ainda
não marcada. Foi o que ele anunciou à Deputada Rebeca Garcia, da bancada do Amazonas na Câmara
dos Deputados.
Pelo relato da reportagem do jornal amazonense, a Deputada, que procurou o MEC, esteve também
no Hospital e ficou impressionada com o abandono,
visível em qualquer dependência daquela importante
unidade de saúde do meu Estado.
Há informações também de deficiências iguais
em praticamente toda a rede de hospitais universitários do País.
O problema é grave e reclama providências urgentes do Governo Federal. O que não pode é deixar
que esse estado de abandono chegue ao caos total.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Arthur Virgílio, quis Deus eu estar aqui presente. Atentamente ouvi o pronunciamento de V. Exª,
que foi o maior Prefeito de Manaus. Eu fui prefeitinho
e fui Governador de Estado. V. Exª deu um projeto de
saneamento lá. Orgulho-me de ter feito, na capital do
Piauí, quatrocentos quilômetros de esgoto. V. Exª afirmou ter feito quinhentos.
Padre Antônio Vieira disse-nos que um bem nunca
vem só, que é sempre acompanhado por outro bem. Fiz
esse projeto, como médico, para diminuir a mortalidade infantil, mas havia essas discussões. Lembro-me,
Senador Jefferson Praia, que, no Natal, fui convidado
por uma empresa, a Moana, para a inauguração do
maior prédio particular. Era um condomínio. Não me
senti motivado a ir porque tinha minhas obrigações de
Governador, que mereciam prioridade. Mas o engenheiro me telefonou e disse-me que não iria entregar
o edifício, o maior, sem a minha presença. Aí eu fui.
Deixei algumas obrigações e fui. Era um condomínio
particular, privado. Eu aprendi o que ele ensinou-me
e quero passar a V. Exª. Ele disse: “Olha, sei que aqui
é privado, que é particular, para os moradores, mas
convidei o Governador porque sem ele não existiria
essa obra. Engenheiro nenhum iria fazer oitenta fossas
no fundo do quintal”.
Então, Teresina se verticalizou depois do Projeto
Sanear. Então, todos aqueles prédios, arranha-céus –
e a etiologia é a origem – vieram do projeto de V. Exª.
Os engenheiros só se atreveram a fazer os arranhacéus porque havia esgotamento sanitário. Eles não
iriam fazer oitenta fossas no fundo do quintal. Cada
vez que V. Exª circular e vir todos aqueles edifícios
que surgiram, tenha certeza de que surgiram pela sua
determinação.
Então, é como Padre Antônio Viera disse: um
bem é sempre acompanhado por outro bem. V. Exª fez
visando à saúde, à diminuição da mortalidade, mas
verticalizou, e Manaus é uma encantadora capital. Os
nossos parabéns.
Quantos anos tem Manaus?
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Tem
340 anos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Manaus tem 340 anos – nossa Teresina tem 158 – e
hoje é uma beleza de arquitetura pelos prédios que
aparecem por causa da verticalização e do progresso
de Manaus. É uma namorada rebelde. O Prof. Wall Ferraz, do Partido de V. Exª, que consolidou a liderança do
PSDB na capital, dizia: Teresina, cidade irredenta, não
se rende. Então, nós nos parecemos nessa luta.
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Convidamos para usar da palavra o próximo orador inscrito, Senador Romeu Tuma, que é do PTB e
representa o grandioso Estado de São Paulo.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Arthur Virgílio, eu quero aproveitar ainda a presença
de V. Exª e do Senador Jefferson Praia – disseram que
o Senador João Pedro está presente, mas S. Exª não
se encontra em plenário – para cumprimentá-los pelo
aniversário da cidade de Manaus.
Subi a esta tribuna não para falar sobre Manaus,
honestamente, mas a descrição poética que V. Exª fez
da cidade que nós amamos, que todos os brasileiros
amam, não permitiu que eu ficasse em silêncio diante
da descrição que V. Exª fez.
No último domingo, comemorou-se, na cidade de
Guaratinguetá, em São Paulo, o segundo aniversário
de santificação do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Engraçado que lá tinha gente do Brasil inteiro e o
padre que celebrou a missa foi perguntando. Quando
chegou a uma senhora, ela disse “eu sou moradora
ribeirinha do rio Negro” – o rio Negro que V. Exª tão
bem descreveu.
O padre passou a palavra à minha pessoa. A
primeira coisa que eu pedi foi que levantasse a mão
quem era ribeirinho do rio Negro. Eu contei uma história pessoal que eu gosto de contar pela felicidade que
sinto. Normalmente, no dia 31 e no dia 1º, todo mundo
vai ao mar para saudar Iemanjá, para pedir que limpe
o corpo, porque o mar leva toda aquela tristeza pela
qual às vezes você é tomado durante o seu trabalho
anualmente. Eu disse: “Eu vou ao rio Negro porque,
tomando banho no rio Negro, eu me sinto feliz e aliviado, porque o rio Negro leva embora tudo aquilo de
mal que a gente sente, e o mar traz de volta”. Então,
V. Exª descreveu a pujança do rio Negro. É uma delícia tomar um banho naquele rio e, sob orações pedir
ajuda a Deus.
V. Exª falou de Belém, do Círio de Nazaré, que
é uma das maiores festas religiosas do mundo, onde
o comparecimento é maciço de quase todos os brasileiros.
E aqui eu vi a Flávia, há quinze dias, apresentar,
na abertura da feira internacional, parte da Festa de
Parintins, que V. Exª tanto descreve com alegria. Eu
vi as cores dos dois grupos que lá se formam, em um
debate entre dois irmãos gêmeos, mostrando a pujança
daquela cidade na comemoração daquela festa.
Essa e outras coisas que V. Exª descreveu aqui
não podem permitir que outros brasileiros não amem
a sua Manaus, que é nossa também.
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Quero cumprimentar V. Exª e pedir que leve a minha mensagem a essa brilhante amante que o Brasil
tem, que é a cidade de Manaus.
É difícil, Senador Jefferson Praia, falar o que eu
gostaria de falar. Vou esperar para outro dia para ser
mais descritivo sobre o que está acontecendo no Rio
de Janeiro. Mas uma cena chocou profundamente o
velho policial que aqui está perante V. Exª. Refiro-me
à cena da morte do coordenador do AfroReggae, um
jovem que prestava serviço social a várias famílias,
com o seu coração determinado. Nossas homenagens
a Evandro João da Silva.
E o coordenador fez uma descrição triste na
televisão, o José Júnior, sobre o acontecimento. Ele
chegou ao companheiro, ao colega, cujo coração ainda batia. O soldado, então, disse a ele que era assim
mesmo, que a morte era certa e que o coração ficava
por mais tempo batendo. Ninguém pensou em socorrer o jovem.
Na cena seguinte, uma viatura passa perto do
local onde o fato ocorreu. Os policiais verificam que
estava acontecendo um assalto, tomam dos marginais
o produto do roubo, um tênis e uma jaqueta, e deixam
o outro ferido, agonizando sobre a calçada. Eles recolhem o fruto do roubo, colocam-no na viatura e vão
embora, deixando um cidadão de bem à morte.
Não posso condenar a polícia do Rio de Janeiro,
mas esses dois, se fosse em tempo de guerra, Senador, sem dúvida nenhuma, seriam condenados ao fuzilamento, porque teriam desrespeitado a coisa mais
sagrada que nós temos: a vida. Eu digo isto porque fui
policial durante cinquenta anos. Houve desrespeito ao
cidadão, àquele que realmente tem o direito de viver.
A segurança é para protegê-lo e não para transformálo em vítima.
Outra cena foi descrita por um cidadão que perdeu a esposa por uma bala perdida, com a filha de
onze meses no colo, que está à morte, no hospital. Não
existe bala perdida, Senador, mas falta de treinamento.
Atira-se a esmo, na direção do local de onde vem o tiro,
porque acha que é lá que tem um bandido. Então, não
há uma segurança de que ele realmente está em um
combate contra o marginal. Então, o cidadão sai morto,
ferido, inocentemente, sem saber por que.
Vou falar outra hora, com mais tempo, com muito
mais tranquilidade, porque agora a gente está profundamente emocionado, não só por Manaus, mas também
pela posição chocante que esses maus policiais deram
como mau exemplo à sociedade brasileira.
Durante o discurso do Sr. Romeu Tuma,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jefferson Praia.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jefferson Praia, que preside esta reunião de terça-feira,
27 de outubro, Parlamentares presentes, brasileiras e
brasileiros que nos assistem aqui no plenário, ou pelo
Sistema de Comunicação do Senado, serei breve. A
minha presença aqui é para prestar contas da missão
que me foi designada no dia 14 de outubro:
Sr. Senador Mão Santa,
Designo V. Exª para representar-me no
evento promovido pela Fundação Mário Soares
e Ordem dos Advogados do Brasil, a realizar-se
em Lisboa, no dia 22 de outubro próximo.
Atenciosamente,
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Evidentemente, foi uma oportunidade ímpar. O
Senado tem 81 Senadores, e a Câmara, 513 Deputados. Qualquer um se sentiria orgulhoso em representar o Congresso e representar a pessoa do Presidente
José Sarney. E eu o representei orgulhosamente. Foi
um evento da OAB na Fundação Mário Soares.
Mário Soares foi um grande líder do país português; foi Primeiro-Ministro vários anos, foi Presidente
vários anos e tem uma liderança partidária muito forte. Mas o mais importante é a amizade que ele tem
ao Brasil.
A Fundação Mário Soares e a Ordem
dos Advogados do Brasil têm a honra de convidar V. Exª para o lançamento da 10ª Edição
do livro História Constitucional do Brasil, de
autoria do ex-Embaixador do Brasil em Portugal, Prof. Dr. Paes de Andrade e do Jurista
Prof. Paulo Bonavides.
Esse jurista é uma sumidade. Ele é respeitado
tanto no País quanto fora dele. Paulo Bonavides é
Professor Emérito da Universidade Federal do Ceará, Doutor Honoris Causa da Universidade de Lisboa,
Professor Distinguido da Universidade de San Marcos,
Decana da América, do Peru.
Então, os dois fizeram esse livro que tem dez
anos e tem grande aceitação tanto no Brasil, como em
Portugal e nos países da Língua Portuguesa – Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Ilha da Madeira. É de
grande importância.
A sessão foi em 22 de outubro, às 18h30, no auditório da Fundação Mário Soares. A apresentação do
livro era para ser feita pelo Presidente da República,
e eu a fiz. Estava presente o Dr. Mário Soares; o Presidente da Câmara dos Deputados representado pelo
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Deputado Eunício; o Ministro José Múcio também; e o
Presidente da OAB se fez representar.
O importante é que usaram da palavra o ex-Presidente e ex-Primeiro-Ministro Mário Soares; o ex-Deputado Federal Paes de Andrade – que foi Presidente do
PMDB e presidiu esta República por 13 vezes, quando
Trancredo Neves foi chamado aos Céus, o Presidente
José Sarney assumiu e ele era Presidente da Câmara.
Assim, o Deputado Paes de Andrade assumiu por 13
vezes a Presidência do Brasil.
Ele, emocionado – porque foi também Embaixador do Brasil em Portugal – disse no discurso: “Evoco Demócrito com saudade”. E os versos do poeta:
“Saudade, asa da dor do pensamento”. Então, são as
letras dele.
Falou também o jurista Paulo Bonavides; e eu
apresentei o livro, saudando o compromisso que o
Presidente José Sarney tinha. Quero dizer que eu me
esforcei em representá-lo bem, e quero dar o testemunho da grandeza e do respeito que o nome do Presidente Sarney tem na pátria-mãe, Portugal.
Se há brasileiro ilustre, é Juscelino Kubitschek,
que tem uma ligação muito intensa com Portugal. No
seu exílio, ele passou algum tempo em Portugal. Existe
um livro que traz todas as homenagens que Juscelino
recebeu em Portugal, mesmo depois de cassado aqui.
O povo o adorava. Ele casou sua filha lá, impedido de
vir aqui. Eu fui a Óbidos e a um barzinho que Juscelino frequentava. E ninguém melhor que ele simboliza
o nosso relacionamento com Portugal. Olha, Jefferson
Praia, Juscelino, em um dos seus livros, diz assim: “O
português é o último bom povo do mundo”. Eles têm
essa bondade e nos tratam como filhos mesmo.
Portugal passa por uma fase de muito progresso,
graças ao Parlamento Europeu, que se instalou lá e
é uma fonte de inspiração para o Parlamento do Mercosul. Isso é o que nós estamos querendo implantar
na América Latina.
Para não decepcionar aqueles que esperavam
o Presidente Sarney, eu dizia, João Vicente, que são
desígnios de Deus; que a maior representatividade
na história política do País é Rui Barbosa, sem dúvida nenhuma a inteligência mais privilegiada. Dentre
os documentos de Rui Barbosa, que são inúmeros,
o que ficou no coração da nossa mocidade e que ele
fez com mais amor foi escrito quando, convidado que
fora para ser Paraninfo da Faculdade de Direito em que
estudara, ele não pode comparecer porque já estava
com a enfermidade.
Em 1920, Rui Barbosa, como paraninfo dos formandos da Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, já com saúde debilitada, não pôde comparecer. Quer dizer, da mesma maneira que eu estava
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ali; o Presidente Sarney, com os compromissos de
dirigir com competência, com estoicismo e com sabedoria o Congresso Nacional, sacrificou o prazer de
estar lá sendo homenageado e reconhecido pela sua
contribuição à redemocratização do Brasil, sendo um
exemplo de democrata hoje no mundo. Eu o representei e comparei a vida dele com a de Rui Barbosa. Se
naquele instante eu estava lendo o pronunciamento
do Presidente Sarney, o documento mais importante
da história política também foi lido por outro e foi feito
por Rui Barbosa, a Oração aos Moços. Neste instante,
revivo alguns tópicos para mostrar a sua grandeza.
Rui Barbosa dizia:
Deus nos dá sempre mais do que merecemos. [...] Tenho o consolo de haver dado
a meu País tudo o que me estava ao alcance:
a desambição, a pureza, a sinceridade, os
excessos de atividade incansável, com que,
desde os bancos acadêmicos, o servi, e o
tenho servido até hoje. [...] Porque o ódio ao
mal é amor do bem, e a ira contra o mal, entusiasmo divino.
Então, Rui Barbosa retrata e orienta a nossa mocidade nesse documento.
É a hora das responsabilidades, a hora
da conta e do castigo, a hora das apóstrofes,
imprecações e anátemas, quando a voz do homem reboa como o canhão, a arena dos combates da eloquência estremece como campo
de batalha, e as siderações da verdade, que
estala sobre as cabeças dos culpados, revolvem o chão, coberto de vítimas e destroços
incruentos, com abalos de terremoto. Ei-la aí
a cólera santa! Eis a ira divina!
Deus me é testemunha de que tudo tenho
perdoado. [...] Amigos e inimigos estão, amiúde, em posições trocadas. Uns nos querem
mal, e fazem-nos bem. Outros nos almejam o
bem, e nos trazem o mal.
Então, foram fatos como esse que revi, em que
Rui Barbosa ensinava à nossa mocidade Deus, Pátria
e trabalho: “Mais pode que os seus azares a constância, a coragem e a virtude”.
Da mesma maneira, o documento que li deu à democracia e a esses dois países uma consolidação pela
vida do Presidente Sarney. Acho que ninguém melhor
do que eu o poderia representar, porque nasci ali ao
lado. Sou do Piauí. Meu pai é de São Luís. Então, vi o
Presidente Sarney. Vi que era justa aquela homenagem com que o mundo político queria presenteá-lo. E
eu a presidi justamente como aquele que, sem dúvida
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nenhuma, é o maior poeta maranhense, Gonçalves
Dias, de “I Juca Pirama”. Ele diz assim:
“Meninos, eu vi!
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.”
Isso tem sido a vida do Presidente Sarney. Daí
ele gozar esse respeito e essa admiração em Portugal, nossa Pátria mãe, libertária, da qual Juscelino, no
final de vida, diz, João Vicente: “É o último dos bons
povos do mundo.”
É esse. Nós temos de nos orgulhar da nossa civilização portuguesa, cristã, dessa unidade da Pátria,
desse país grandioso falando uma só língua.
Olhai, atentai bem, refleti sobre o mundo espanhol. Como foi beligerante, como se dividiu, como está
confuso, liderado ainda por Fidel, por Chávez, por Correa, por Morales, pelo padre reprodutor do Paraguai. E
nós, não. Há unidade. Nós somos hoje este esteio da
democracia daquele povo português, e bravo, e desbravador, e grandioso.
Olhai o mundo. Como eles desbravaram o mundo
pela navegação e pelas descobertas. Então, essa é,
cada vez mais, a interrelação entre esses dois povos,
cujas Constituições garantem aquilo que a sociedade
mais viva construiu: a democracia.
Então, foi uma noite feliz, em que, entre as dezenas e centenas de brasileiros que lá residem, de
brasileiros que lá estudam e nos aclamavam, eu tive
o prazer, o privilégio de conhecer pessoalmente, Arthur Virgílio, a neta da Princesa Isabel. Uma figura
encantadora, oitenta anos. Lembra Maria do Carmo
Rodrigues, esposa de Chagas Rodrigues, aquela figura morena, formal.
E eu, informalmente, depois, conversava: “Princesa, eu não gosto mais do Deodoro, porque o Deodoro
nos tirou a oportunidade. Se fôssemos monarquia, V.
Exª seria hoje a rainha do Brasil”. Que beleza de mulher, um encanto e doçura. Ela estava lá irradiando
amor e muito feliz quando eu contava o que aprendi,
o que vi aqui. Rui Barbosa – nós, que estávamos representando o Senado da República – fez aquela Lei
Áurea, e ela assinou, aqui jogaram flores. E recordei
para ela que o pai da Princesa Isabel, Pedro II, só por
duas vezes saiu da pátria, só por duas vezes, em 49
anos, e lá ele escreveu uma carta: “Isabel, minha filha,
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lembre-se de que o maior presente que se pode dar a
um povo é uma estrada”.
E, depois, este País é o que é por essa carta de
Pedro II à Princesa Isabel. Eu estava falando com a neta
da Princesa. Daí, veio Washington Luiz: “Governar é fazer
estradas”. Veio Juscelino Kubitscheck, este admirado,
endeusado, idolatrado e amado por Portugal. Ele, em seu
exílio, eu fui e você, João Vicente, quando for a Óbidos,
há um barzinho em que ele tomava uns scotches. Lá,
eu li as cartas de Juscelino para o dono do bar.
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Então, isso tudo fizeram, cada vez mais, para alimentar essa identidade que deve haver entre o povo
português e o povo brasileiro. E estou aqui, vamos
dizer, com a satisfação de ter representando o País e
o Presidente Sarney nessa solenidade de integração
e de consolidação da democracia no Brasil, em Portugal e no mundo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – A matéria vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – V. Exª
me permite, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
revisão do orador.) – Recebi, nos últimos dias, alguns
telefonemas do Governador do Distrito Federal, muito
atento como sempre aos negócios do Distrito Federal,
o Governador José Roberto Arruda. E ele certamente
deve ter falado com Lideranças do seu partido, e sei
que, com certeza, falou – comigo falou. Devo dizer que
esse projeto, cujo contornos eu já domino, é da maior
relevância para o Distrito Federal.
Portanto, já vou levar os termos do projeto à Bancada do PSDB. Vamos discutir isso com os demais Líderes partidários, por entender que não podemos negar
ao Distrito Federal, não podemos negar a Brasília, terra
que nos acolhe, que é nossa hospedeira, que é nossa
hostess, que nos acolhe com tanto carinho, algo que
só vem para melhorar as condições de atendimento
ao povo, seja na segurança, seja nesse trabalho absurdamente brilhante, que é o do Corpo de Bombeiros.
Considero os bombeiros um trabalho social tão efetivo
que, se dependesse de mim, eu tiraria os bombeiros
de qualquer ligação com Polícia Militar e os colocaria
à disposição da Secretaria de Saúde – se dependesse de mim. Não depende se mim. O que depende de
mim é ajudar a aprovar esse projeto meritório que V.
Exª acabou de ler e enviar às Comissões competentes.
Lá estaremos atentos, porque é nosso dever sermos
também representantes do Distrito Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Como último orador inscrito, concedo a palavra ao
nobre Senador João Claudino.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Jefferson Praia, trago hoje a esta tribuna
um assunto que trata do projeto de lei de autoria do
nobre Senador Marconi Perillo, na Comissão de Assuntos Econômicos.
Esse projeto altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio e dá outras
providências, para instituir rateio dos recursos oriundos
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados
por veículos automotores de vias terrestres e destinados ao custeio de assistência médico-hospitalar dos
vitimados.
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Como de costume, procurei dar a maior celeridade
possível na análise do projeto e na confecção do relatório para a Comissão. Dada a relevância do projeto, em
menos de dois meses, já tinha encaminhado o relatório,
com parecer favorável à matéria, para a Comissão. E
assim o projeto permaneceu até o presente momento,
aguardando inclusão em pauta para votação. Vencidos
esses primeiros meses de tramitação do projeto, Sr.
Presidente, solicitei-o para reanálise.
Há cerca de vinte dias, fui procurado por representantes da Confederação Nacional dos Municípios,
a fim de discutir a matéria e apresentar alguns dados
complementares.
Pelo projeto proposto, os 50% do prêmio recolhido
pelas companhias seguradoras, hoje destinados apenas
ao Fundo Nacional de Saúde, passam a ser divididos
entre o Fundo Nacional de Saúde, Fundos Estaduais
de Saúde e Fundos Municipais de Saúde, na proporção
de 35% para o Fundo Nacional e 15% compartilhados
entre os Fundos Estaduais e Municipais.
São evidentes os benefícios do projeto, uma vez
que aperfeiçoam a norma existente sobre a destinação
dos recursos oriundos do DPVAT, tornando-se mais
justa e eficaz a sua aplicação.
Não podemos questionar a necessidade de destinar mais recursos aos Fundos Estaduais e Municipais
de Saúde, que antes não eram contemplados com nenhuma parcela desses recursos oriundos do seguro
obrigatório, em virtude da assistência médico-hospitalar
aos vitimados em acidentes de trânsito que ocorrem em
estabelecimentos assistenciais das redes estaduais e
municipais. Temos de lembrar que a quase totalidade
desses atendimentos é prestada pelos Municípios, o
que acarreta um grande ônus sem o respectivo bônus
para esses entes já tão sacrificados.
Percebo agora, contudo, que podemos aproveitar
a grande iniciativa do Senador Marconi Perillo e aperfeiçoar ainda mais o projeto.
Sr. Presidente, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Assistência de Saúde
existem, no Brasil, 7.135 estabelecimentos de urgência
atendendo a população. Destes, 3.895 estão na esfera
municipal, o que representa mais de 54% do total de
estabelecimentos de urgência no País; 2.556 são privados, e 621 desses estabelecimentos são estaduais,
o que representa 8,7%; e apenas 63 estão na esfera
federal, para quem ficava a totalidade dos recursos.
Ou seja, somente 0,9% dos estabelecimentos de urgência são federais.
Do Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Assistência de Saúde, podemos extrair outra informação relevante. Das 210 centrais Samu cadastradas,
198 estão na esfera municipal, o que equivale a mais
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de 90% do total. Ressalta-se que os serviços do Samu
são os responsáveis pelos primeiros atendimentos aos
vitimados de acidentes de trânsito.
Quando analisados dados relativos às internações
decorrentes de atendimento de urgência, observamos
que mais de 56% do total de internações registradas
são de natureza estadual e municipal. Isso comprova
mais uma vez que a assistência em urgência ocorre
principalmente nas esferas municipais e estaduais de
gestão do SUS.
De fato, os Estados e Municípios que contam
com unidades para serviços emergenciais de saúde
são sobrecarregados com o atendimento a vítimas de
acidente de trânsito, embora não sejam contemplados
com os recursos do DPVAT, criados especificamente
para esse fim. Observe-se que para os Estados e Municípios esses recursos representariam contribuição
importante para o provimento dos serviços enquanto
que, na esfera da União, embora valiosos, constituiriam
apenas pequena parcela do custeio da atividade.
Ademais, sob o controle da União, os repasses
referentes ao DPVAT são juntados a recursos provenientes de fontes diversas e aplicados de forma genérica na atividade, atendimento ambulatorial, emergencial e hospitalar prestado pela rede cadastrada
do SUS. Não são direcionados especificamente ao
atendimento das vítimas de acidente de trânsito, alcançando indistintamente diversas ações e serviços
médico-hospitalares.
Desta forma, elaborei um novo parecer para contemplar a gestão que desenvolve as atividades de assistência médico-hospitalar aos vitimados em acidente
de trânsito de forma a que os recursos financeiros que
são destinados a esse fim sejam realmente transferidos aos fundos e ao serviço de saúde.
Também ficou estabelecido um novo rateio entre os Fundos Nacional, Estaduais e Municipais de
Saúde, de forma mais justa e equânime, levando-se
em consideração a gestão dos serviços de urgência,
conforme os dados oficiais do Ministério da Saúde,
de maneira a contemplar a atenção integral à saúde
com qualidade.
No meu entender, a partilha dos recursos oriundos
dos prêmios de seguro obrigatório de danos pessoas
causados por veículos automotores de vias terrestres e
destinados ao custeio de assistência médico-hospitalar
dos vitimados deve seguir a orientação dos sistemas
oficiais de informação de saúde. Minha emenda propõe
que as companhias seguradoras que mantêm o seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos
automotores de vias terrestres de que trata a Lei nº
6.194, de 19 de dezembro de 1974, deverão repassar
à Seguridade Social, relativamente ao valor do prêmio
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recolhido 15% (quinze por cento) – e não 50%, como
era o total – ao Fundo Nacional de Saúde; 15% (quinze
por cento) aos Fundos Estaduais, os quais recebiam
0; e 20% (vinte por cento) aos Fundos Municipais de
Saúde, que é aonde realmente se acarreta a primeira
assistência nesses acidentes, exclusivamente para
custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito.
Concluindo, Sr. Presidente, devo dizer que seria
muito bem-vindo um gesto de boa vontade desta Casa,
no sentido de que sejam buscados e alcançados os
denominadores capazes de permitir a rápida análise e
aprovação deste projeto, com sucesso e sem traumas,
que em muito contribuirá para uma melhor assistência médico-hospitalar aos vitimados de acidentes de
trânsito no Brasil nos Estados e, principalmente, nos
Municípios.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente, para encaminhar um voto de aplauso a uma
atleta, que é exemplo no Piauí, Sarah Menezes, que é
bicampeã mundial de Judô. No ano passado, mesmo
ainda sendo da categoria júnior, representou o Brasil
nas Olimpíadas da China. É a única atleta brasileira
que conseguiu o feito de sagrar-se bicampeã mundial
de Judô aos dezenove anos. Ela foi onze vezes campeã brasileira, foi tetracampeã sul-americana, campeã
pan-americana, 3ª colocada na Copa do Mundo de
Judô sênior, em Budapeste. É uma atleta que orgulha
o Piauí. E estendo este voto de aplauso ao seu treinador, Expedito Falcão.
O Judô é uma referência no Estado do Piauí pelo
trabalho competente de uma equipe técnica competente, começando pela família Queiroz, que dinamizou
o Judô no Estado do Piauí.
Há um esporte que cresce muito no Estado do
Piauí, o Badminton, a nossa famosa peteca com raquete, mas importado. Hoje, o Piauí já é o terceiro nesse
esporte no Brasil.
E nós temos, no Piauí, um elenco muito grande
de atletas que garantem, neste presente, muitas vitórias e um futuro de muitas conquistas. A Sarah é uma
jóia rara nesse elenco de atletas do judô piauiense.
E nós queremos aqui requerer este voto de aplauso
à conquista dessa grande atleta brasileira, especialmente piauiense.
E queria registrar duas visitas nossas a eventos
no interior do Piauí. A semana cultural de Oeiras, que
teve o nome de José Expedito Rego. Ele deu o nome à
semana cultural deste ano, que também ressaltou não
só o fortalecimento da cultura de Oeiras, Presidente
Jefferson Praia, que foi a primeira capital do Estado
do Piauí – antes de ser Teresina, Oeiras foi a primeira
capital –, como o fortalecimento da sua cultura, o es-
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tímulo ao empreendedorismo. É um evento que contou com o apoio do Governo Federal, do Ministério do
Turismo, do Governo Estadual, do Governo Wellington
Dias. Parabenizo também o Prefeito Beca, o apoio do
Sebrae, das instituições financeiras que estimulam o
empreendedorismo naquela região, as empresas privadas que estimulam também as vocações naturais,
a difusão do turismo, enfim.
Lá estivemos desfrutando a companhia do Deputado Mauro Tapety, grande amigo e liderança; do
Deputado Hélio Isaias; do ex-Prefeito Tapety Neto; de
Aleksandra, sua esposa; da grande amiga e ex-VicePrefeita Fatinha e de muitos amigos que fazem aquela
cidade histórica do Piauí, que agora vai também entrar
no PAC das cidades históricas de preservação do seu
patrimônio histórico – e merece, pelo acervo histórico
que tem, a nossa primeira capital.
Estive também, no domingo à noite, na cidade de
Beneditinos, nos festejos de São Benedito para, como
fazemos, reencontrar, nesse momento de confraternização, de fortalecimento de fé, rever amigos, como
o Prefeito Aarão; o ex-Prefeito Manin; os Vereadores
Zezinho da Nazinha e Justino; lideranças nossas do
PTB; Lucas Moura; Dr. Eliziário Júnior; Clidenor. Estivemos com o Deputado Federal Elizeu Aguiar, nosso
amigo Creolina e tantos outros amigos. E de Altos, o
jornalista sempre intrépido, o Dutra; Tony Rodrigues,
o Pedrão; o nosso Líder do PTB em Altos, Expedito
Pacífico; também o Prefeito de Alto Longá, Flávio do
Teté, e o Vice-Prefeito Antonio Gabriel.
Era o registro que eu acho importante ressaltar na
cultura, nas festas do nosso Piauí. Quero agradecer.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Concedo a palavra ao nobre Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já foi anunciada,
hoje, na sessão especial, a presença do ex-Prefeito
Anderson, que está aqui na tribuna de honra, quando
foi prestada uma homenagem póstuma do Senado ao
ex-Governador e ex-Senador Gilberto Mestrinho.
Quero registrar, Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, a presença entre nós do Prefeito Antonio
Peixoto, que está aqui. Também passou pela manhã,
juntamente com o seu vice-Prefeito Augusto Queiroz,
na sessão especial em homenagem póstuma ao exSenador e ex-Governador Gilberto Mestrinho.
Quero me referir ao meu companheiro de Partido, o Antônio Peixoto, como o verdadeiro Prefeito de
Itacoatiara. O Prefeito Antônio Peixoto, como outros
oitocentos e tantos prefeitos que foram eleitos, perdeu
o mandato na Justiça. Ganhou na decisão soberana
do povo e perde na Justiça, e ele só pode voltar pelo
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caminho da Justiça. E eu espero e confio que o Antônio Peixoto e o Augusto Queiroz voltem pela Justiça,
para onde o povo de Itacoatiara decidiu, para ser Prefeito por quatro anos. Ele passou dez meses e está
fora da Prefeitura.
Pacientemente e confiando na Justiça, Senador
Jefferson Praia, eu espero que o Peixoto volte para essa
missão que o povo de Itacoatiara lhe deu na eleição
de outubro passado.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite?
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois
não, Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu não sei
até que ponto não é uma omissão nossa, do Congresso.
Era sempre bom se fazer um exercício autocrítico.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O Senado até que propôs eleição no caso...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois é. Aí
seria o caso de uma PEC, que vai começar a tramitar
com aquela lerdeza das PECs. Agora, veja: eu não
sei se é uma omissão nossa, não digo dos Senadores desta leva, muito menos de V. Exª ou de Senador
Praia, que chegaram já com a legislatura andando –
e V. Exª já mais para o fim dessa legislatura. Eu não
sei se é omissão nossa – porque não acho que seja
omissão do próprio Tribunal, na medida em que ele
interpreta o que a Constituição lhe sugere – estarmos
permitindo uma excessiva judicialização das eleições,
porque, do jeito que as coisas vão, eu não sei se é
mais importante caminhar na rua para pedir votos ou
se é melhor contratar um bom advogado logo e lutar
para ser o segundo.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Veja
aonde nós chegamos.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Pois é.
Contrata-se um advogado bom e vai esperar os erros
dos outros. Hoje em dia, as pessoas me dizem que
vão fazer uma eleição, pensando assim: contrata dois
advogados, um para fiscalizar o outro e outro para
defendê-lo. Se olhar bem, fica mais caro talvez que a
televisão da campanha, fica mais caro que qualquer
outro item de campanha. Eu fiz a minha carreira política toda, primeiro... Eu já sofri também meus esbulhos,
enfim. Na primeira eleição, em que V. Exª me deu a
honra de ser um dos principais apoiadores com que
contei, com a sua juventude, eu não tinha fiscal. Meu
principal concorrente era do Partido e eu não tinha fiscal. Como é que eu ia fiscalizar os meus votos, se era
voto de mapismo? Depois, vivemos outros momentos
traumáticos também. Não tenho dúvidas de que perdi
a eleição de 1986, mas acredito que, com tudo certinho, certinho, certinho, teria sido uma diferença muito
menor que a que foi.
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Com
certeza.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas eu
não tinha como relevante isso. Eu sempre achei que
se tinha de ser atento a prazo, a tudo, mas isso é uma
coisa muito complicada, muito complicada mesmo. E
vejo que o Congresso tem de se purgar dessa culpa.
Não sei nem se temos tempo para isso, e não é para
esta eleição que vem, porque já esgotou o prazo. Mas,
quem sabe, não seria um bom encerramento de legislatura nós fazermos um esforço, ainda entre este ano e
o começo do outro ano, para oferecermos um princípio
de reforma política que fosse, que delimitasse regras
muito claras? Por exemplo, aqui todo mundo se declarou a favor de eleição direta nesses episódios. Alguns,
talvez, insinceramente, porque quem diz que quer eleição direta em cima de um projeto de lei ordinária, aí
está com brincadeira comigo porque a gente sabe que
é matéria de PEC. Então, vamos fazer a PEC. Agora, a
PEC também pode ser uma grande desculpa para não
mandar. Então, o que eu tinha que fazer? Combinar
para dizer: essa PEC tem que sair daqui a toque de
caixa; vamos trabalhar isso, vamos botar para quebrar,
vamos fazer acontecer. Não anda. Então, essa PEC
vai ser julgada no outro mandato para nós, outros Senadores que estejam aqui no nosso lugar. Essa que é
a grande verdade. E se for – e, às vezes, passa aqui,
empaca na Câmara em função de qualquer interesse
de algum grupo que se sinta contrariado com a figura
da eleição direta. Mas eu entendo que o justo mesmo
é isto: é você chegar à eleição direta. Sempre. Não sou
a favor de suplente perder eleição. Você ganha eleição,
eu sou seu suplente. V. Exª ganha, eu sou seu suplente, nós derrotamos o Senador Jefferson Praia, que tem
como suplente o Senador Eduardo Azeredo. Em qualquer impedimento seu, eu sendo o seu suplente, sou
contra o outro assumir, porque retira o caráter majoritário da eleição de Senador, vira eleição de Deputado.
Porque a nossa tese majoritária ganhou. V. Exª disse:
eu sou a favor disso. Eu digo: eu contra isso. Nós nos
batemos. Eu ganho. Então, a sua eleição está perdida
porque foi uma eleição majoritária. A eleição tem que
ser proporcional para Deputado e majoritária para Governador e Prefeito. Então, entendo que precisamos
olhar isso com muita seriedade e evitar ideias assim
exóticas. Devemos olhar essa questão do suplente,
sim. Como a vejo? V. Exª , eu ou qualquer outro assume como suplente no lugar do fulano. Fulano está
impedido, foi cassado, suicidou-se, matou, morreu,
o que for. V. Exª, como Senador, disputará a próxima
eleição. Haverá uma eleição daí a dois anos para Prefeito. Junto, haveria uma cédula para V. Exª competir,
como Senador, com quem quisesse competir com V.
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Exª. Seria talvez essa a solução, e não inventar moda
de colocar como Senador o que perdeu, o que não foi
majoritário, só porque foi o segundo.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – O segundo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Porque segundo é o segundo.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Segundo é o segundo.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Nós somos
uma equipe. Eu e os meus suplentes somos uma equipe. O povo, quando votou, sabia quem era Bi Garcia na
terra dele, o Baixo Amazonas sabia. E setores da luta
estudantil antiga e setores do professorado e da advocacia sabiam quem era Gina Gama, sua companheira
tão querida e minha companheira também. Dessa vez,
sou a favor de que a gente estampe os nomes para
não haver engano. E mais: sou a favor de que a gente
dê um tempo de televisão para o suplente. Não precisa estar escrito na lei. É uma questão de respeito pelo
povo. Se eu tiver que disputar a eleição, meu suplente
é João e Maria. Pronto! O João tem que falar também;
a Maria tem que falar, porque pode acontecer alguma
coisa comigo. Não dá para haver uma surpresa. De repente é o João; de repente é a Maria, entendeu? Tem
que haver uma coisa, mas não pegar a equipe vitoriosa
e não dar para alguém da equipe vitoriosa o direito de
assumir no impedimento do cabeça da chapa, porque
a outra equipe foi derrotada.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Concordo com V. Exª.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – É a gente
definir se quer o Senado funcionando ou se a gente
quer juntar tudo numa grande Câmara dos Deputados.
Por quê? Porque lá funciona o voto proporcional, lá
funciona essa lógica, que, aliás, é um projeto do Senador Suplicy – não sei se ele já desistiu, clarividente
como o é –, mas já tive esse debate com ele. Havia
outro, do Senador Jefferson Péres e meu, que era na
direção do que eu estou falando.
Há muitas fórmulas, mas vice e suplente, a meu
ver, devem ter o direito de disputar a próxima eleição no
cargo. Se o povo quiser, os mantém. Se não quiser, não
os mantém, porque tem tempo para fazer um trabalho.
Mas entendo que só nos lamentarmos ou jogarmos a
culpa para o Tribunal Superior Eleitoral não deixa de
ser uma omissão, porque, na vacância da nossa atitude, o Tribunal pega a Constituição, reúne e faz sua
interpretação. E nós aqui sempre deixamos os interesses eleitorais de um e de outro; e muita gente não
quer mudar nada, porque se elegeu sob esse sistema.
Muita gente morre de medo de enfrentar o desconhecido. Só sabe ir até a esquina, porque, se atravessar a
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outra esquina, tem medo de ser atropelado. Isso infelizmente acontece muito na nossa vida pública. Mas nós
tínhamos de ter, portanto, mais coragem e presença
para evitarmos essa excessiva judicialização da política, que atinge Governadores, Prefeitos, que atinge
tantas pessoas que de qualquer maneira ganharam a
eleição. Confesso-lhe que, tendo mesmo de disputar
a eleição, não vou cuidar de fiscalizar ninguém. Vou
deixar isso para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas vou
cuidar de ter um bom escritório de advocacia para me
defender e um bom contador, que tem de ser milimétrico – cada tostãozinho. Na minha carreata, vou ter
de saber quantas pessoas havia. O que acontece na
carreata é o seguinte: faço uma carreata para mil carros. De repente, aparecem 300 que espontaneamente
entraram lá. Então, eles contam aqueles 300. Não fui
eu que dei a gasolina dos carros, mas não declarei
aquela gasolina, porque simplesmente não chamei
aquele pessoal para ir à carreata. E, como candidato, também não vou barrar: “Olhem, vocês estão fora
da carreata, porque só chamei mil.” Ao contrário, se
entrarem mais dez mil, melhor para mim. É prova de
que vou ganhar a eleição. Então, tudo isso está sendo
apanhado como pretexto, como razão, diante de cobranças de contas muito duras, muito graves. E, então,
temos que nos preparar para isso. Ou mudar as regras
do jogo. Era essa contribuição que eu queria dar ao
discurso de V. Exª.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obrigado.
Gostaria de refletir sobre dois aspectos que V.
Exª abordou. Primeiro, V. Exª desenvolveu, evidentemente, o cenário da disputa, a dinâmica da disputa
majoritária. Ou seja, por conta de estar tudo judicializado, o segundo está assumindo. Quem perdeu está
assumindo. É isso, Senador Arthur Virgílio, V. Exª que
é do meu Estado.
Nós precisamos fazer esse debate – o Congresso. Nós perdemos mais um ano em que poderíamos
trabalhar a reforma. Parêntese: Anderson não terminou
o mandato. Não terminou o mandato. Então, de outubro
de 2008 para cá são oitocentos e vinte e tantos prefeitos
que perderam, por uma ou outra razão, mas por conta
da brecha na legislação eleitoral, na lei eleitoral.
O Congresso tem que fazer a reforma. Nós temos
que fazer o debate, Senador Jefferson Praia. O Prefeito de Itacoatiara, Senador Paim, o Antônio Peixoto,
que está aqui, prefeito eleito, contas aprovadas lá na
Justiça Eleitoral da sua cidade e no TRE...o cidadão
levou várias bandeira do PT, Senador Paim, e disse:
“Mas isso aqui não aparece na prestação de contas.”
E mostrou, no telão, a passeata do dia da vitória: estava vermelho, e o advogado do Antônio Peixoto disse:

Outubro de 2009

“Não, mas a bandeira...Todo mundo, todo militante do
PT tem bandeira, rapaz. Cada um vai levando, leva a
sua e compra”. Nós perdemos uma Prefeitura importante, mas o povo que votou na mudança, no Peixoto,
fica ali a se perguntar: “Meu Deus, como é que eu votei para o homem ser Prefeito e agora ele perde, dez
meses depois?”
Eu espero que nós possamos resolver isso no âmbito da Justiça, mas o aparte do Senador Arthur Virgilio
aponta a necessidade de o Congresso Nacional fazer
a reforma política em profundidade, para garantirmos
o voto soberano da democracia nas eleições.
Eu gostaria, Sr. Presidente – então o Antônio Peixoto, o verdadeiro Prefeito, está aqui conosco nesta
noite –, de refletir. Está aqui o Presidente da Comissão
de Relações Exteriores, Senador Azeredo. Fizemos
mais uma audiência pública para tratar da adesão da
Venezuela ao Mercosul; ganhou o debate, ganhou o
interesse da Casa, salvo engano, mais de vinte Senadores passaram pela Comissão hoje discutindo, com
várias opiniões.
Quero dizer, Senador Jefferson Praia, que sou
favorável à adesão da Venezuela ao Mercosul, porque estou falando da Venezuela Estado. É muito forte
a questão ideológica nesse debate – Hugo Chávez
pensa assim; Hugo Chávez faz isso. E é evidente que
temos que reconhecer a postura ideológica do Presidente Hugo Chávez, mas analisar não só o Governo
do Presidente Hugo Chávez, que diminuiu a pobreza
nesse país rico. A Venezuela tem uma reserva petrolífera que coloca o país entre os cinco maiores produtores
de petróleo. Mas, mesmo com esses últimos anos de
Governo Hugo Chávez, que diminuiu a pobreza, é um
país que apresenta diferenças grandes, um país rico.
Senador Jefferson Praia, 15% do petróleo dos Estados
Unidos é oriundo da Venezuela. E apesar do grande
conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e
o Governo do Presidente Hugo Chávez, os Estados
Unidos compram 15% do seu petróleo – eles são os
maiores compradores.
Mas o mundo econômico, hoje, tem uma dinâmica grande, e nós não podemos prescindir do fortalecimento do Mercosul, é estratégico.
Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos até hoje não engoliram esse bloco; tentaram impor
a Alca para se sobrepor a essa articulação regional.
O mundo vive-se articulando em blocos, e, com adesão da Venezuela ao bloco, nós vamos ter um bloco
com mais de 250 milhões de pessoas. Será um bloco
consistente.
Um outro aspecto que levantei na audiência de
hoje, sobre o qual quero refletir aqui. Nós fizemos uma
audiência com o líder da oposição, nada mais, nada
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menos do que o Prefeito de Caracas. O Sr. Antonio Ledezma esteve aqui, no Senado. Ele é líder da oposição,
Prefeito de Caracas, a maior cidade da Venezuela, uma
referência, com cinco milhões de habitantes. O Prefeito
esteve aqui, no Senado, e disse que o Estado da Venezuela deve aderir, deve fazer parte, mas aí condiciona,
por conta da postura ideológica do Governo.
Presidente Jefferson Praia, a Argentina já tomou
a decisão, o Congresso da Argentina. O Uruguai, a
mesma coisa. Dois países ainda não cumpriram esses
procedimentos de Congresso: o Paraguai e o Brasil.
Está errado o Senado prolongar a discussão? Não está.
Acho que está correto o Senado fazer o debate, fazer
audiências, discutir com profundidade. Quero externar minha preocupação como membro deste Senado.
Na minha opinião, será um erro desta Instituição não
aprovar a adesão do Estado da Venezuela ao bloco
do Mercosul.
Claro que faço um esforço no sentido de estimular este debate para que nós possamos superar as
diferenças, as posições, que são normais. Mas digo
que a Venezuela trará qualidade ao Mercosul, não
tenho nenhuma dúvida, por conta da história do seu
povo, por conta da sua economia, por conta do seu
petróleo, por conta de ser um país vizinho, fronteiriço
com o Brasil.
Quero fazer outra reflexão sobre as dificuldades
do Estado brasileiro, da nossa sociedade, de ter uma
relação com os países do norte da América latina. Estou
falando da Colômbia, estou falando do Peru, do Equador, do Suriname, da Venezuela. Como é difícil para o
Brasil ter uma relação profunda, rica, histórica, estratégica com os países do norte da América do Sul.
Por outro lado, nós desenvolvemos uma cultura
em que muito rapidamente o Brasil fala com a Argentina, se entende com a Argentina. Está errado? Não.
Mas nós precisamos estabelecer essa relação com
os países ao norte do Brasil. Com o Uruguai, rapidamente; com o Chile, temos uma relação rápida com o
Chile; com o Paraguai. Mas por que essa dificuldade
da cultura, da sociedade brasileira, dos governos, do
Estado brasileiro com os países do norte? E isso vai
criando, historicamente, um fosso entre os países que
compõem a pan-amazônia. O Brasil e a Europa, rapidamente; o Brasil e o México, rapidamente; o Brasil e
os Estados Unidos. Mas o Brasil e os países ao norte
do Brasil, que compõem ali a faixa ao norte do Brasil,
como é difícil! Com a África, também.
O nosso Governo, o Governo do Presidente Lula
estabeleceu uma relação com os países africanos,
estamos construindo essa relação e temos que aprofundá-la. Este Brasil surgiu com o sangue, com o suor,
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com a alma do povo africano. Mas é difícil estabelecer
uma relação com profundidade.
Da mesma forma aqui com o Peru, Senador Paim,
meu companheiro, que sabe dessa experiência da relação do Estado de V. Exª, do Brasil, com os países do
sul, do cone sul. Mas, com a Venezuela – e eu coloco
essa questão – é difícil por conta dessa ausência de
uma relação social, econômica, cultural verdadeiramente profunda com os países ao norte do Brasil.
Então, o debate sobre o Mercosul primeiro tem
que ser olhado como um bloco estratégico para a América Latina. Esse é o primeiro ponto. O segundo, de fazermos não só com a Venezuela, não só ampliarmos
o bloco com a Venezuela. Por que não ampliar com o
Peru? Por que não ampliar o bloco do Mercosul com
a Colômbia? É outra economia significativa, com todos os problemas internos da Colômbia, mas o Brasil
precisa usar isso.
Nós estamos caminhando, desde meados de
1980, na construção do Mercosul, e a pressão internacional – nós não podemos desconhecer – contra o
bloco é grande, de forma sutil. Mas o Brasil não pode
ser líder de um bloco na América Latina. Essa que é
a questão de fundo. Então, nós haveremos de superar
esse debate no sentido de o Senado, de esta Casa
assumir a responsabilidade de aprovar a adesão da
Venezuela ao bloco.
Concedo o aparte ao Senador Azeredo, Presidente da nossa Comissão.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador João Pedro, eu tenho procurado, como Presidente
da Comissão, levar esse debate de maneira imparcial.
Mas, evidentemente, tenho também as minhas opiniões pessoais.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Claro.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – E são
críticas em relação ao Presidente Chávez. Estamos de
pleno acordo quando falamos de fortalecer o Mercosul.
Eu sou do Parlamento do Mercosul, como suplente.
Tenho participado algumas vezes. Neste ano, fui duas
vezes à reunião, e não foi possível ir mais. E eu sinto
que é o que V. Exª coloca aqui: o Mercosul é mais dos
Parlamentares do sul. São poucos os Parlamentares
de outras regiões que dele participam – o Senador
Geraldo Mesquita é um dos que participam –, e essa
questão do Mercosul ficou um pouco como se fosse
o Sul do Brasil. É evidente que a participação de outros países também vai fortalecer o bloco, assim como
aconteceu no mercado europeu. Se, além dos quatro
países, tivermos no futuro o Peru, a Bolívia, a própria
Venezuela, isso tudo é importante. A Venezuela é um
grande parceiro comercial, está avançando bem. Temos
um acordo que vai até 2018, de algumas preferências
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tarifárias que facilitam as vendas. O Embaixador Régis
Arslanian relembrou isso hoje. Mas é evidente que, na
medida em que entrar no Mercosul, essa questão fica
mais clara, fica garantida e até antecipa. Até aí, estamos todos de acordo. A dificuldade toda é que é difícil
neste momento, dá-nos muita insegurança a questão
referente ao Presidente Chávez. O Presidente Chávez
é um homem no mínimo controverso, e acho que V. Exª
concorda comigo. Ele é no mínimo controverso.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Polêmico.
O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – O Prefeito de Caracas, além de ter realmente defendido que
a Venezuela seja admitida, colocou acusações graves
de presos políticos na Venezuela, de enfrentamento
com a liberdade de imprensa, questões ligadas a atitudes como esta, recente, de ele ir a um hotel e, se não
gosta do atendimento, mandar o Ministro desapropriar,
e o hotel vira um hotel público. São questões que deixam um risco de que, ao entrar no Mercosul, em vez
de ele ser integrador, ele acabe sendo desagregador.
Por quê? Porque não tem muito jeito de separar, neste momento, o país Venezuela, a nação Venezuela do
seu Presidente. Porque o Presidente é assim: ele é um
Presidente que tomou para si o país; ele virou o dono
do país. E veja bem que o prefeito falou outro detalhe
interessante: ele falou que o Presidente Chávez não é
de esquerda de jeito nenhum, pois tem dia que o herói dele é Fidel Castro, tem dia que é Pinochet. Então,
ele é, na verdade, um populista, personalista. É isso
que eu queria trazer ao debate, concordando que é
importante a Venezuela, que é importante fortalecer
o Mercosul, mas o que traz insegurança, o que traz
esse receio de que a entrada dele mais atrapalhe do
que contribua é realmente a personalidade do Presidente Chávez.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Eu agradeço o aparte de V. Exª e respeito a sua opinião. Considero que, se a Venezuela for membro do Mercosul,
a convivência pode, nesse sentido, inclusive melhorar.
Seria indelicado, seria não respeitar a soberania da
Venezuela dizer aqui: “Vamos enquadrar.” Não. Com
a Venezuela como membro do Mercosul, a conversa,
a discussão, a pauta do Mercosul poderia dar contribuições a pontos levantados por V. Exª.
Então, eu espero que a presença da Venezuela,
não só do ponto de vista econômico, mas também do
ponto de vista político, venha a consolidar a democracia na América Latina, a integração na América Latina.
No meu entendimento, o caminho é melhor estando a
Venezuela presente no Mercosul do que estando ela
fora do Mercosul.
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Nesse sentido, Presidente Jefferson Praia, eu
concluo, dizendo da minha expectativa de votarmos,
na Comissão de Relações Exteriores, no dia 29, na
próxima quinta-feira, o parecer. No caso, nós sabemos
que o Senador Romero Jucá vai apresentar um voto
em separado. Existe o voto do Senador Tasso Jereissati
em contrário. Eu espero que a Comissão de Relações
Exteriores possa fazer um bom debate e que nós aprovemos o voto em separado do Senador Jucá, no sentido
de aprovarmos – esse parecer tem que ser submetido
ao Plenário – a adesão da Venezuela ao Mercosul, no
âmbito da Comissão de Relações Exteriores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Senador
Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Senador Jefferson Praia,
pedi a palavra pela ordem só para anunciar à Casa e
ao Brasil – porque a TV Senado transmite a sessão,
neste momento, para todo o País – que, lá no Salão
Verde da Câmara, encontram-se cerca de 300 idosos,
aposentados e pensionistas, exigindo que a Câmara
dos Deputados coloque em votação os projetos que
esta Casa já aprovou, entre eles o PL nº 1, que vai
garantir aos aposentados e pensionistas o mesmo
percentual de reajuste concedido ao mínimo, assim
como os que tratam do fator previdenciário e da recuperação das perdas.
A vontade dos aposentados, Senador Jefferson
Praia, é não sair de lá enquanto a Casa não votar a
matéria. Pediram que eu fosse conversar com o Presidente Michel Temer, Senador Flávio Arns.
Fui conversar com o Presidente da Casa. S. Exª
me disse que amanhã não existe nenhuma condição
de a matéria ser votada, mas que eles podem passar a
noite lá – inclusive recebi o lanche deles, que é suco e
pão com manteiga e presunto. E vou ficar com eles.
A intenção deles é passar lá esta noite e, se não
for firmado compromisso estabelecendo dia e hora para
a votação dessas matérias, não sair do Salão Verde
da Câmara dos Deputados. Lá estão homens com 80
anos ou mais e até uma senhora com 92 anos. É claro que eu me preocupo, pois alguns têm pressão alta,
diabetes, outros têm problema de ácido úrico, enfim,
aquelas doenças que a idade infelizmente nos traz.
Conversei com o Presidente Michel Temer, que
me garantiu o seguinte: na próxima quarta-feira, dia 4,
ele coloca a matéria em votação, com acordo ou sem
acordo. Ele garantiu que vai liberar as galerias para que
eles possam ocupar todas elas na próxima quarta-feira.
Ele disse que comunicaria aos Líderes do Governo
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como também aos da Oposição que, se for possível
construir um entendimento, que haja essa construção;
se não, ele vai colocar essa matéria em votação.
Eu só espero, Sr. Presidente, que não seja mais
uma promessa. Lembro-me de que, aqui, anunciei, no
mês de maio, algo semelhante; no mês de junho, algo
semelhante; no mês de agosto, algo semelhante; no
mês de setembro, algo semelhante. Agora, estamos
no fim de outubro, anunciando que a votação poderá
acontecer no próximo dia 4.
Sr. Presidente, tenho participado de conversa junto com V. Exªs, Senador Jefferson Praia, junto com o
Senador Flávio Arns, que está aqui, e outros Senadores, porque queremos que haja uma solução. Se houver
acordo, melhor; se não houver acordo, que se vote a
matéria e cada um assuma a sua responsabilidade.
Anunciei aos aposentados que faria este anúncio ao País, aqui, por intermédio do microfone, junto
com a Presidência de V. Exª, via TV Senado para todo
o País, isto é, se na próxima quarta-feira, com acordo
ou sem acordo, não houver a votação, eles vão ficar
lá. Hoje, eles talvez saiam, não sei se à meia-noite, a
uma hora, se de madrugada ou amanhã de manhã.
Mas se não houver a votação, repito, com acordo ou
sem acordo...
O Senador Delcídio sabe que eu persigo sempre
o que chamo de um bom acordo. É melhor um bom
acordo do que uma votação, porque eu posso perder,
posso ganhar, pode haver veto, pode não haver veto.
Mas se não for um bom acordo, vamos arriscar: tudo
ou nada. Vamos continuar trabalhando para que se
construa o entendimento. Estou convencido porque
percebi a força desses 300, 400 idosos que estão lá,
de que, se na próxima quarta-feira os projetos não forem votados, eles vão ficar lá – eles dizem: não têm
nada a perder – pelo tempo que for necessário, dentro
do plenário da Câmara dos Deputados, mais precisamente, para ser fiel ao acordo que fiz com o Presidente Michel Temer, nas galerias que dão acesso ao
plenário. Eles vão ficar lá enquanto a matéria não for
votada; seja na terça, seja na quarta, seja na quinta
da semana que vem. A perspectiva é que se , vote na
próxima quarta-feira, dia 4.
Agradeço a V. Exª, que já tinha falado sobre o
tema. Mas quero dizer que são simbólicos esse pão
com manteiga e esse suco, que é o alimento deles.
Esse foi o alimento deles ao meio dia e está sendo o
alimento deles agora, neste momento, para eles passarem a noite lá se não houver acordo. Acredito eu
que vai haver o acordo de procedimento. Eles pensam
em fazer uma assembléia à meia-noite. Eu estarei lá
com eles. Espero que ali se decida numa linha de bom
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senso e que se aponte a garantia da votação, o mais
tardar, no dia 4.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Senador Flávio Arns, V. Exª é o próximo inscrito. V.
Exª quer usar da tribuna?
O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não. Faço
a minha fala da bancada mesmo.
Sr. Presidente, agradeço inclusive a deferência
de V. Exª.
Estou aqui ao lado do Senador Paulo Paim. Todos
nós devemos reconhecer no Brasil o grande trabalho
que o Senador Paulo Paim faz na área social. É o autor
do Estatuto da Pessoa com Deficiência e também do
Estatuto da Igualdade Racial. Tem uma luta de muitos
anos a favor de aposentados e pensionistas, uma luta
reconhecida no Brasil.
Amanhã um retrato do Senador Paulo Paim vai
ser colocado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, às 10 horas da manhã, como exPresidente da Comissão de Direitos Humanos. Quero
destacar que, no período em que ele foi Presidente,
de fato, aconteceram naquela Comissão muitas discussões importantes para um conjunto de áreas e de
pessoas marginalizadas no Brasil.
Agora, quero lembrar particularmente essa área
dos aposentados e pensionistas e dizer que, além do
Senador Paulo Paim, todos os Senadores e as Senadoras aprovaram os três projetos de lei mencionados
por unanimidade ou praticamente por unanimidade.
Não me lembro do resultado final, mas pode-se afirmar
que foi por unanimidade, conforme o Senador Paulo
Paim está me relatando.
Quais são os projetos? O fim do fator previdenciário. O outro projeto é uma política de reajuste dos
aposentados e pensionistas que não signifique perda
para essa parcela da população. E o terceiro aspecto
aprovado no Senado foi no sentido de recuperação de
perdas ocorridas no decorrer do tempo. Então, esses
três projetos foram aprovados, enviados à Câmara dos
Deputados e têm de ser votados, porque pode eventualmente o Governo perder ou ganhar. Não estão sendo
votados por uma pressão muito grande do Executivo.
Quando pensamos nas razões disso, todos lembramos permanentemente o porquê de esses projetos
também terem sido aprovados. Se uma pessoa, durante
a vida, recebe R$5 mil, por exemplo, ela contribui sobre
o teto: R$3,200. Mas, na hora em que ela se aposenta,
já perde 30%, 40%, quase 50% da sua aposentadoria.
É uma tremenda injustiça a pessoa contribuir sobre
um valor a vida inteira e, no momento da aposenta-
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doria, quando pensa que pode ter uma vida tranquila
e assegurar-se daquilo que foi garantido pelo fruto do
seu trabalho, há subitamente um corte de 30%, 40%,
50% sem justificativa alguma. Qual é a justificativa?
A pessoa contribuiu sobre esse valor no decorrer da
vida. Mas, pior ainda, porque o empregador não contribuiu sobre os R$3.200. O empregador contribuiu a
vida toda sobre o total, sobre os R$5 mil.
Então, o empregador, Senador Osvaldo Sobrinho,
que também está aqui – é um prazer vê-lo também –,
contribuiu sobre R$5 mil sobre o total da folha de pagamento, e diminui. Então, aí há uma perda, vamos dizer,
de 70, de 80%. E a pessoa contribuiu sobre o teto da
previdência e tem um corte de 30, 40, 50%.
Então, todos nós, como sociedade, estamos para
entender por que isso está acontecendo. Se, por um
lado, existe a contribuição – não poderia haver o benefício se não houvesse a contribuição –, ela é cortada,
é podada na hora da aposentadoria.
Isso, naturalmente, causa no aposentado e no
pensionista uma tristeza, uma desesperança, uma falta de compreensão, como é a falta de compreensão
de todos nós.
E os mal intencionados alegam que talvez a despesa, agora, seja menor. A despesa é maior. Basta dizer que os remédios estão aumentando, e a população
que está na idade da aposentadoria, ou da pensão,
em muitas situações já necessita de mais remédio.
Os planos de saúde. Porque, infelizmente, também
todos colaboram com imposto para pagar a saúde,
mas uma parcela significativa da população também
tem de pagar pelo plano de saúde. A inflação do plano
de saúde é o dobro normalmente da inflação normal,
porque é uma inflação diferente. A inflação da saúde
não é uma inflação com a do restante dos itens da
vida da população.
Então, não há razões para que todos nós não
nos debrucemos sobre esse assunto. Seria difícil dizer:
“não, a pessoa não contribuiu”. Bom, se não contribuiu,
temos que pensar, e há situações em que a gente tem
que ver isso, porque, lá na Comissão de Educação,
Cultura e Esportes, estamos discutindo a questão da
aposentadoria dos artistas. Muitos deles contribuíram
com a área da cultura de maneira significativa para o
Brasil e chegam aos seus 70, 80 anos sem terem tido
esse cuidado no decorrer da vida.
Daí temos que pensar, mas de uma maneira diferente. Nisto que estamos discutindo agora, a pessoa
contribuiu. O empregador contribuiu com o total, além
dos R$3.200. Aquele que pretende se aposentar contribuiu com os R$3.200 e não recebe o recurso. Quer
dizer, isso tem que ser explicado. O Senador Mário
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Couto propôs, e muitos de nós assinamos. Eu próprio
assinei uma CPI para ver isso.
Agora, ao mesmo tempo, os Deputados, diante
dos aposentados e pensionistas do Brasil, naturalmente têm que votar. Impossível não votar e, se por acaso,
houver o veto, que haja o compromisso nosso com a
sociedade, porque o veto seria por votação secreta.
Assim, que nós tivéssemos esse compromisso de sermos consistentes, fiéis a uma discussão e a uma causa
que vem sendo assim abordada no Brasil.
Então, quero dizer nesse sentido, Sr. Presidente
– o Senador Delcídio Amaral está aqui também, o Senador Osvaldo Sobrinho, o Senador Paulo Paim, mas
este é um discurso recorrente aqui no Senado Federal: contem com a nossa solidariedade. Quero alertar
a sociedade para mostrar que é incompreensível o
que está acontecendo, que está dentro das regras da
Previdência. Quer dizer, ele contribuiu, o empregador
contribui, contribui com mais, e, de repente, não se
atende a essa pessoa que contribuiu, que participou,
que ajudou o Brasil no decorrer de toda a sua vida. No
final de tudo, há essa desesperança, essa falta de um
sentido maior de valorização desse ser humano quando
ele caminha para sua aposentadoria, ou quando recebe sua pensão também. Porque, quando a pessoa
está trabalhando, ela pensa: “Tenho que me prevenir,
tenho que construir o futuro, meu, da minha esposa,
dos meus filhos eventualmente, para que a gente tenha
segurança e tranquilidade na hora da aposentadoria”.
Isso não está acontecendo. É uma vergonha isso. E
temos que enfrentar essa situação.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – Sr.
Presidente, eu queria só dizer algo, dentro dessa mesma temática.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) –
Obrigado. Na verdade, aqui acredito que tem que se
fazer uma revisão geral nisso tudo, Senador, porque
muitas injustiças estão sendo cometidas pelo Brasil
afora. Pessoas que até contribuíram com muito mais
de dez salários e, de repente, hoje estão aposentados
recebendo dois salários mínimos. É um negócio que
não consigo entender. Com meu pai se deu a mesma coisa. Meu pai, a vida toda contribuiu sobre dez
salários – e lá na minha terra, Fátima do Sul –, está
com 92 anos e agora, quando ele mais precisa, está
recebendo sobre um salário e meio, dois salários. É
um negócio complicado. E essa coisa nós temos que
ver aqui, no Senado mesmo. E, quando V. Exª começou a falar, eu fiquei aqui meditando sobre as coisas. Eu acredito que precisa um compromisso nosso
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mesmo, de Senadores do Brasil, a respeito desse
assunto, independente se é Oposição ou se é Governo, independente da posição que ocupamos aqui ou
do partido em que estejamos. E nisso aqui vai – eu
sou suspeito para falar – um elogio ao Senador Paim,
que, quando oposição, tinha esse comportamento; e
como Governo tem o mesmo comportamento. Eu não
vi o Senador Paim mudar um minuto sequer durante
a sua vida pública toda com relação ao que ele pensa
e em relação àquilo em que ele acredita. Ele sempre
defendeu os trabalhadores, tem projetos aqui de várias montas; dentro do campo social, em quase todo
o leque, ele tem projetos e sempre levou a sério. Ele
é Governo hoje, é da base governista, é do PT, mas a
tese dele ele não muda, porque ele sempre sabe – e
tem aqui defendido – que o trabalhador está acima de
tudo, os direitos dos trabalhadores são imutáveis, não
se pode transigir sobre eles. E eu quero parabenizá-lo.
E a fotografia que o senhor vai amanhã inaugurar na
galeria da Comissão é justa, passou da hora, porque,
se alguém merece isso é o Paim. E falo descomprometidamente porque nós sempre fomos oposição um
ao outro, mas não nas ideias; nas coisas boas. Na
Constituinte, trabalhamos juntos. Na LDB, apresentei um projeto de LDB, e Paim, naqueles pontos mais
importantes, esteve junto em tudo. Portanto, acredito,
Senador Paim, que o senhor está no caminho certo, a
História vai registrar isso, e vai agradecer, e vai valorizar o trabalho de V. Exª. E do que o Senador Arns falou
aqui nós precisamos pensar. O velho, o aposentado,
precisa da gente agora, precisa, e nós seremos, daqui
a pouco, um pouquinho mais velhos também, se já não
o somos. Portanto, é necessário pensarmos também
não em causa própria, mas precisamos pensar que é
neste momento, Senador Delcídio, que o cidadão, que
o ser humano mais precisa da assistência do Governo.
O Governo precisa estar perto, precisa parar de fazer
coisas periféricas, coisas que não são dele. Quando o
Estado nasceu, foi para quê? Para fazer o social: educação, saúde, segurança. Para isso recolhe impostos.
Quando o homem renunciou aos seus direitos, quando
passou do jus naturalismo para o jus positivismo, falou: “Olha, vou entregar o governo. Que façam a parte
que eu não posso fazer. Vou trabalhar e vou pagar o
governo para fazer, pagar com imposto. O governo me
dará segurança, saúde, escola.” No entanto, o cidadão
continua contribuindo, pagando seus impostos, mas
o Estado, lastimavelmente – não o Estado brasileiro,
mas o Estado como um todo –, não tem respondido
ao que o cidadão paga. Hoje, quando se paga escola
particular para um filho, é sinal de falência do Estado.
Quando se paga segurança particular, é a falência do
Estado. Quando se paga plano de saúde particular, é
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a falência do Estado. Então, precisamos começar a
rever esses conceitos. O Brasil enriqueceu, cresceu,
se desenvolveu e hoje tem uma reserva muito boa.
Ele deve, portanto, começar a gastar um pouquinho
disso aí – gastar não, investir – em seu povo, em sua
gente, nas suas inteligências, nos seus velhos, que
produziram para que o Brasil chegasse a esse ponto.
Portanto, quero aqui parabenizá-lo, de coração aberto mesmo, porque V. Exª realmente merece. Não faço
elogios gratuitos porque não vale a pena, mas o trabalho que V. Exª tem feito no campo social merece o
nosso respeito, o nosso carinho e merece ser seguido
por todos nós, independentemente de sigla partidária,
de ideologia, de qualquer coisa. V. Exª, na verdade, faz
por merecer porque, ao longo de sua vida política – e
desde 86 que o conheço aqui nesta Casa, na Câmara
e depois aqui –, V. Exª tem respondido. Ninguém pode
colocar um milímetro sequer de distorção entre o seu
pensamento de ontem e o seu pensamento de hoje.
Parabéns a V. Exª!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu quero
somente agradecer ao Senador Osvaldo e dizer que o
período em que nós estivemos juntos na Câmara dos
Deputados foi exatamente nessa linha: da responsabilidade com o social. É o mesmo caso do Senador Flávio
Arns. Fui Deputado junto com o Senador Arthur Virgílio,
que está aqui. Embora não tenha sido Deputado junto
com o Senador Delcídio, acompanho sua trajetória. Nós
todos aqui temos o mesmo compromisso.
Eu queria, por uma questão de justiça, lembrar o
nome da Cobap, que é a Confederação Brasileira de
Aposentados e Pensionistas, e do Warley, que é o seu
Presidente. Pois eles já vieram diversas vezes a Brasília – acho que mais de dez vezes – na expectativa
da votação. Eles estão lá neste momento. Ele me ligou
agora dizendo que vão fazer uma assembléia à meianoite, no Salão Verde, para decidir. Então, meus cumprimentos à Cobap e ao Warley pela mobilização.
Agradeço aqui a todos os Senadores.
Senador Osvaldo, eu faço questão da sua presença, se V. Exª puder, amanhã, às dez horas, na Comissão de Direitos Humanos. O Senador Arthur Virgílio já confirmou que vai estar lá, o Senador Delcídio já
me confirmou que vai estar lá também, assim como o
Senador Flávio Arns. Vai ser um momento de refletirmos sobre o campo das políticas sociais. Nós todos
falaremos sobre esse tema.
Muito obrigado, Senador Jefferson Praia. V. Exª,
já estava assegurado, vai estar lá amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– V. Exª pode contar com a minha presença também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Um abraço.

54968

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– V. Exª tem a palavra, Senador Arthur.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu me dirigia ao
gabinete para despachar meus papéis. Como cheguei de fora, depois de uma viagem longa, cansativa,
pois dormi muito mal, pretendia me recolher muito
cedo hoje. Mas acabo de receber duas notícias muito
tristes, para mim, para V. Exª e para o Senador João
Pedro, obviamente.
O Município de Envira, que é muito bem dirigido pelo Prefeito Rômulo Mattos, está absolutamente
isolado do mundo e do Amazonas, portanto, porque o
rio baixou e os barcos não estão trafegando. O acesso é apenas por avião, um aeroporto não homologado e, portanto, com a condição precária que a gente
conhece. E a cidade está sem telefone, está sem comunicação.
O Prefeito Rômulo pensou que eu estava naquela região do Alto Rio Madeira, fazendo base em Porto
Velho, e fretou um avião para me encontrar. Eu não
estava lá, porque estava fora do País.
Eu queria aqui reclamar medidas – queria que
a Mesa, inclusive, tomasse essa providência, porque
amanhã vou eu próprio ligar para o Ministro Edison
Lobão –, queria reclamar medidas urgentes no sentido
de se acabar com esse caos e cobrar do Governador
do Estado que não cruze os braços e que não aceite
uma situação como essa, pois as condições de vida
no Município de Envira, no Alto Rio Juruá, que V. Exª
conhece bem, já são duras o suficiente se tudo andar
direito. Então, se tudo anda errado, vira um inferno, e
aquele povo não merece isso e o Prefeito decente que
governa Envira tampouco merece algo parecido.
Recebo notícias também, através do meu companheiro Tião Cavalcanti, que foi candidato a Prefeito,
muito bem votado, porém não eleito em Eirunepé, de
que a situação do Prefeito vitorioso e reeleito, também
meu amigo, Dissica Tomaz, de que a situação de Eirunepé é parecida. Não há luz em Eirunepé, falta combustível, uma situação dramática.
Eu, portanto, reitero a V. Exª o pedido de que a
Mesa encaminhe ao Ministro de Minas e Energia, com
a maior urgência, essa reclamação que faço.
Eu vou procurar o Ministro amanhã, mas daqui
também, obviamente, me dirijo ao Governador do Estado, porque é preciso muita responsabilidade, muita
capacidade de atuação rápida e firme para que não
se instale o caos.
Volto a dizer que cidades como as nossas são
muito pobres. As pessoas nossas irmãs são muito
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humildes, são muito sofridas e nunca está tudo bem
para elas, porque a infraestrutura das cidades a que
me refiro são precariíssimas, mais do que precárias. E
nós não podemos aceitar que essa normalidade, que
já não é normal, da vida que as pessoas levam com
tanta dureza, seja quebrada por uma anormalidade
ainda mais anormal do que a pobreza em que vivem
as pessoas habitantes de Municípios como esses.
Eu não sei se são só os dois. Dois reclamaram
diretamente para mim, para o meu gabinete. Outros
podem estar vivendo a mesma situação, porque não
há um Município do interior do Amazonas bem servido
por energia elétrica. Esse programa Luz para Todos é
um embuste! É “luz para alguns”, é um embuste! Ele
não funciona pura e simplesmente. É propaganda pura,
é puro marketing, é pura brincadeira com a sorte de
pessoas humildes, que não merecem ser humilhadas
desse jeito, e nós não vamos tolerar que elas sejam
humilhadas desse jeito!
Então, obviamente, estarei ligando amanhã para
o meu colega e Senador, neste momento Ministro,
Édison Lobão pedindo medidas enérgicas no sentido
de estabelecer a normalidade nesses dois Municípios.
Quem sabe, se Deus quiser, são apenas esses dois,
mas é de se advertir também ao Ministro de que nenhum Município do Amazonas, incluindo Manaus, tem
um fornecimento completamente regular.
V. Exª também conhece essa realidade. Nem
Manaus tem um fornecimento de energia confiável.
Todas as cidades do interior têm momentos de blecaute, têm momentos de falta de luz, de falta de energia,
com prejuízo para o que vende o seu guaraná, a sua
cerveja, porque queima o seu freezer, porque queima
o aparelho de ar-condicionado daquele que acabou de
comprar, às vezes de segunda mão, o seu aparelho de
ar-condicionado. A incerteza, a escuridão é irmã dos
assaltos, é irmã dos estupros, é irmã da violência.
Estamos quase virando a primeira década do Século XXI e ainda estamos falando de problemas que
assaltavam e assolavam a minha infância. Eu tenho
um problema na vista esquerda porque minha mãe,
muito dura, me obrigava a fazer o tal exame de admissão que a gente tinha de fazer para passar para o
Instituto de Educação do Amazonas. Escola pública,
muito boa, mas para poucos; a maioria não tinha direito de estudar nada. A minha mãe me obrigava – e
ela fez muito bem – a estudar com luz de lamparina.
Eu tinha de passar. Ela queria, inclusive, que eu passasse em primeiro lugar; mas passei em segundo, no
meio daquela estudantada toda. O primeiro não deu.
Essas coisas não são como a gente quer, é como o
destino determina. Tinha alguém que foi mais com-
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petente, foi mais inteligente, foi mais preparado. Isso
bem lá para trás.
Eu sou um homem maduro, mas estar discutindo
isto agora, no ano de 2009, isso me dá um desânimo,
um desalento, me dá uma falta de crença no País, me
causa uma revolta, me causa uma sensação de malestar; me dá um certo nojo dessa política que a gente
vive, um certo asco de nós sabermos que esses problemas são todos relegados enquanto as negociatas
se multiplicam em um país onde a coisa mais fácil é
malandro federal enriquecer. Chico Buarque tinha toda
a razão. E os trabalhadores municipais pagando o preço. Para eles a falta de luz, para eles a escuridão, os
assaltos, os estupros, a insegurança de suas famílias, a
insegurança de seus negócios, a insegurança de seus
eletrodomésticos; para eles tudo de ruim.
Portanto, eu queria aqui me solidarizar com o Prefeito Dissica Tomaz, de Eirunepé, e o Prefeito Rômulo
Mattos, de Envira, dizendo que eu não os deixarei sós,
como sei que V. Exª, Sr. Presidente, também não os
deixará sós. V. Exª tomará as providências neste momento, presidindo a Mesa, e tomará as providências
de Senador diligente do Amazonas que é.
O fato é que é revoltante termos de lidar com isso.
Eu confesso que dá um desalento. A vida vai passando.
Muito mais da metade da minha vida já passou, e eu
ainda discuto luz, discuto propagandinha de luz para
não sei quem, Luz para Todos, sempre com aquele desenhinho, aquele bando de bolinha, Brasil para Todos,
enfim, e o povo de Envira está vivendo um quadro de
desespero, de caos.
Eu queria chamar as pessoas responsáveis por
isso à vergonha. Que elas tenham vergonha e cumpram
com o dever delas. Minimamente, cumpram com o dever delas. E é dever de qualquer governo garantir luz
para as pessoas nas cidades do País, garantir água,
garantir o funcionamento de telefone. Ou é uma cidade
sitiada, é uma Tróia sitiada pelos gregos: ninguém pode
entrar, ninguém pode sair? É o que está acontecendo,
neste momento, no Município de Envira.
Então, eu faço daqui um apelo muito veemente
para que as autoridades acordem e cumpram com o
seu dever. Neste País, está ficando difícil as pessoas
cumprirem com o seu dever. Está ficando muito fácil
não cumprirem com o seu dever. Está ficando difícil
cumprir com o dever. Parece que é um santo milagroso aquele que cumpre com o dever mínimo, quando
cumprir com o dever mínimo é apenas o mínimo. Deveriam se esforçar para cumprir com o dever máximo,
e não deixarem sobre as nossas costas uma agenda
não sei de que década do Século XX, que não poderia
ter perdurado no início do Século XXI.
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Fica, aqui, o meu protesto e a certeza de que
voltarei a esta tribuna um milhão e quinhentos mil vezes, cada vez dando nomes a mais bois, mas eu quero
ver esta situação restabelecida com rapidez a bem do
povo mais sofrido que tem neste País.
Sabe V. Exª que é difícil, e nem eu queria ganhar esse concurso, mas é difícil achar alguém que
vive em situação mais precária, mais difícil do que,
por exemplo, os habitantes de Eirunepé e de Envira.
É um campeonato que eu não queria ganhar. Eu gostaria de ganhar um campeonato da autossuficiência e
não o campeonato da precariedade. Mas, infelizmente,
nós somos campeões de precariedade em Municípios
como Lábrea, onde nós temos hepatites que são quase um alfabeto inteiro: Hepatite A, Hepatite B, Hepatite
C, Hepatite D, parece que já há Hepatite E, outra que
não é A nem B, uma que chamam de “febre negra”; é
quase um alfabeto inteiro de hepatites.
Então, a criança de Brasília tem direito a não
morrer; a criança de Lábrea não sabe se vai “vingar”,
porque é muito hepatite em torno dela.
Faço com muita revolta este pronunciamento e
cobro à Mesa que seja igualmente dura ao se comunicar com as autoridades do Ministério das Minas e
Energia, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Senador Arthur Virgílio, a solicitação de V. Exª
será atendida na forma do Regimento. E conte comigo
nessa luta em prol do nosso povo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Delcídio
Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chego
neste horário ao plenário do Senado Federal, depois
de intensas atividades no meu Estado, Mato Grosso
do Sul, onde recebemos a visita de autoridades do
Ministério da Justiça.
Antes de entrar nesta questão, Sr. Presidente,
eu gostaria primeiro de me solidarizar com o povo do
Amazonas, Estado que V. Exª e o Senador Arthur Virgílio aqui representam com muita honra e com muita
dignidade.
Quero também fazer coro ao Senador Paim. Eu
acompanho, já há muito tempo, o trabalho do Senador Paim com os aposentados. No ano passado, fui o
Relator do Orçamento-Geral da União, e esse debate
foi bastante intenso em função dos três projetos apresentados pelo Senador Paim, que aqui foram citados: o
primeiro se relaciona ao fator previdenciário; o segundo,
à correção dos aposentados; e o terceiro, às perdas.
Acompanhei muito de perto o Senador Paim desde o
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princípio, vendo a tranquilidade e a serenidade com
que ele se conduziu. Nós começamos essa discussão
no ano passado. Depois, aprovamos o Orçamento com
o compromisso de negociar, ao longo deste ano, se
não essa proposta na íntegra, mas uma proposta intermediária. O Senador Paim é um homem experiente,
vivido, de militância sindical e, portanto, tem absoluta
habilidade para negociar, principalmente no sentido de
beneficiar os nossos aposentados. Um país que não
respeita os mais velhos e os jovens não tem cidadania. E, não tendo cidadania, não tendo presente, não
respeitando o passado, ele não tem futuro. Portanto, a
minha solidariedade a todos os aposentados do Brasil.
Não tenho dúvida nenhuma de que caminharemos celeremente. Todos nós, Senadores e Senadoras, estamos absolutamente determinados no sentido de fazer
cumprir aquilo que discutimos no ano passado, quando
da aprovação do Orçamento de 2009.
Sr. Presidente, quero aqui registrar – e por isso
cheguei agora – que nós recebemos, ontem, uma visita
de trabalho do Secretário Nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri, que levou toda a sua equipe
de técnicos, profissionais competentes, uma equipe
jovem. Quero registrar aqui também que o Dr. Ricardo
é um homem jovem, competente, dinâmico, conhecedor do assunto; foi uma feliz escolha do Ministro da
Justiça, Tarso Genro. E, ontem, a missão era que nós
fizéssemos uma visita à Fazenda Itamarati.
A Fazenda Itamarati, meu caro Presidente, fica
próxima a Ponta Porã, divisa com o Paraguai. A Fazenda Itamarati, atualmente, é uma fazenda onde se
implantou, talvez, um dos projetos mais importantes
de reforma agrária no Brasil. Um trabalho competente
do Ministério da Reforma Agrária, do Presidente Lula,
que lá esteve, inclusive, na implantação, especialmente, desse assentamento ou desses assentamentos de
famílias lá na ex-Fazenda Itamarati.
É importante registrar, Sr. Presidente, que nós recebemos a visita do Secretário, Dr. Ricardo Balestreri,
exatamente em função de uma reunião de um pleito
que nós apresentamos ao Ministro Tarso Genro, no
sentido de, em Ponta Porã, mais especificamente na
Itamarati, o Governo Federal instalar um grupamento
da Força Nacional.
Essa questão nós trabalhamos, Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, ao longo dos últimos meses, porque a Fazenda Itamarati tem instalações que podem
abrigar um destacamento, um grupamento da Força
Nacional. É importante registrar isso.
E nós andamos – eu e o Secretário Ricardo – por
todas essas instalações: instalações para escritórios;
para hangares, para atender a aeronaves, inclusive,
que vão fazer o monitoramento da região de frontei-
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ra; instalações para atender, principalmente, às refeições que serão servidas lá para esse grupamento da
Força Nacional; estruturas como quadras esportivas,
piscinas; e estruturas, edificações que, sem dúvida
alguma – o Secretário Ricardo Balestreri disse isso
–, serão utilizadas para treinar reforços da Força Nacional, treinar aqueles integrantes da Força Nacional,
principalmente no que se refere ao monitoramento das
nossas fronteiras.
Não tenho dúvida nenhuma de que, pela estrutura que vai ser reformada, vamos ter, inclusive, condições de treinar policiais federais, por exemplo. Não
tenho dúvida de que o Dr. Luiz Fernando também está
atento – competente como é – a esses movimentos
para treinar policiais federais, especialmente na região
de fronteira.
Sr. Presidente, por que vim aqui registrar isso?
Porque esse é um tema de extrema relevância
para nosso País. Hoje, as televisões e os jornais falam
intensamente: segurança pública, o Rio de Janeiro, os
problemas que temos enfrentado, essa novela dantesca que, lamentavelmente, acompanhamos diariamente
nos telejornais, nos jornais e nas revistas.
É interessante registrar, Sr. Presidente, que, há
muitos anos, se dizia que no morro não há plantação
de folha de coca nem indústria de armamentos. Portanto, de onde vem tudo isso? A resposta é fácil, Sr.
Presidente. Tudo isso está vindo das fronteiras com o
Paraguai, com a Bolívia e de outros países com que
o Brasil faz limites.
Este é o grande acerto da política do Secretário
Ricardo Balestreri: definitivamente, estabeleceu uma
política de segurança nas regiões de fronteira. E essas instalações que visitamos ontem junto com toda
a equipe do Secretário Balestreri servirão como base
desse grupamento aéreo que vai supervisionar, monitorar e controlar a região de fronteira.
É muito importante. Esse é um passo de extrema relevância, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
porque é a primeira vez, em 30 anos, se não for até
muito mais, que se estabelece, definitivamente, uma
política de segurança de fronteiras.
Já vai agora um pequeno destacamento: 30 pessoas. Ontem vimos as instalações todas para que esse
destacamento já comece a ocupar esses 35 hectares
disponibilizados pelo Incra lá no assentamento Itamarati. Sem criar nenhum tipo de impasse ou dificuldade
ou problema com as famílias que estão lá assentadas
produzindo, comercializando seus produtos, com infraestrutura viária, com eletrificação.
Imagine, Sr. Presidente, o papel da Força Nacional, controlando e monitorando, com esse grupamento aéreo, o que isso vai representar para as nossas
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fronteiras: um ataque direto ao narcotráfico, ao contrabando.
As armas que foram apreendidas no Rio de Janeiro entraram pelo Paraguai. Eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque eu sou fronteiriço. O meu
Estado faz fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, e
eu sou nascido na minha querida cidade de Corumbá,
que faz fronteira com a Bolívia.
Portanto, nós convivemos muito intensamente
com os vícios e com os desvios. Infelizmente, convivemos com eles no nosso dia a dia, especialmente
pelo fato de o Mato Grosso do Sul fazer fronteira com
estes dois países: Bolívia e Paraguai.
Conhecemos profundamente, em função desses
desvios, do descaminho, do contrabando, do narcotráfico, o que isso representa não só para o nosso Estado,
para a região Centro-Oeste, mas, especialmente, para
os grandes centros brasileiros.
Hoje, a insegurança dos grandes centros brasileiros nasce nas fronteiras brasileiras, especialmente
na fronteira do Brasil com o Paraguai e do Brasil com
a Bolívia.
Sr. Presidente, falo isso porque sou um estudioso
dessa questão de fronteiras e insisto, há muitos e muitos
anos, na implantação de uma política de fronteiras no
Brasil, não só no que se refere à segurança. E, agora,
espero essa iniciativa feliz do Ministério da Justiça, do
Secretário Ricardo Balestreri; espero que tenhamos
outros desdobramos, porque não é só uma política
de segurança, mas uma política de desenvolvimento
econômico e social, uma política que olhe educação,
saúde, reconhecimento de cursos, por exemplo, livre
trânsito das pessoas nas regiões de fronteira, projetos
para que nós tenhamos condição de gerar empregos,
gerar vagas no mercado de trabalho, para que essas
pessoas que vivem nas regiões de fronteira não venham
a ser capturadas pela marginalidade, pela ilegalidade,
pelo contrabando e pelo narcotráfico. Então, eu não
poderia, Sr. Presidente, deixar de registrar essa ação
muito bem-vinda de se instalar um grupamento da força
nacional, que tem prestado serviços relevantes não só
com relação à questão da violência urbana, mas inclusive na questão do desmatamento da Amazônia.
O próprio Secretário Ricardo me disse, nessa
visita muito proveitosa, que honrou o nosso Estado,
Mato Grosso do Sul, que agora começa a trabalhar
também com uma estrutura no Pará, mas aí olhando
outras questões, como, por exemplo, o desmatamento.
E sei, Sr. Presidente, que esse modelo em Mato Grosso
do Sul vai dar certo, porque ele já começou um projeto
no Rio Grande do Sul – contra roubo de gado –, que é
quase histórico naquela região, com reflexos extraordinários. Segundo números do Ministério da Justiça,
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com redução de quase 25%, e ainda traz no seu bojo
outras consequências.
Quando alguém estabelece um controle como
esse – vamos dar o exemplo de Mato Grosso do Sul,
lá na região de Ponta Porã, Coronel Sapucaia, aquela
região toda de fronteira –, a partir do momento em que
a Força Nacional se faça presente naquela região, não
vamos apenas atacar narcotráfico, contrabando, mas
também a entrada ilegal de gado, que nos trouxe um
dos maiores pesadelos econômicos nos últimos anos,
que foi a febre aftosa. Até a sanidade animal vai ser
beneficiada com medidas como essa. Aliás, medidas
que, às vezes, miram a mitigação de determinados
desvios, mas trazem outros desdobramentos, muitos
deles absolutamente favoráveis.
Portanto, eu não poderia deixar de destacar isso,
Sr. Presidente. Esse trabalho do Ministério da Justiça,
especialmente do Secretário Nacional de Segurança
Pública, colocou o dedo na ferida. O problema dos
grandes centros são as fronteiras. Se não tivermos
política de fronteira, não vamos resolver esse problema dos grandes centros. Não há a mínima condição.
Esse é que é o foco.
E nós precisamos fazer esse debate aqui, no
Senado. Não adianta só a ação direta nas grandes
capitais, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Nós temos
de atacar a origem, nós temos de dificultar aquilo que
leva essa insegurança aos grandes centros. Esse é o
nosso desafio. Por isso, eu não poderia deixar de destacar, de registrar isso.
E também discutimos a questão do Orçamento.
O Secretário, com a sua equipe, definiu alguma coisa próxima a R$110 milhões, incluindo essas ações,
incluindo o Pronasci. Agora, é importante também
destacar a preocupação do Secretário e do Ministro
Tarso Genro com o descontigenciamento que o Ministro Paulo Bernardo já promove, exatamente para
atender ao Orçamento, que nós discutimos, inclusive quando fui Relator do Orçamento de 2009, para
o Ministério da Justiça. Então, são investimentos em
segurança e investimentos, no caso de Mato Grosso
do Sul, especificamente, em políticas de fronteira na
área de segurança.
Então, quero mais do que nunca registrar o quanto foi bem-vinda essa visita, essa jornada de trabalho
do Secretário Ricardo Balestreri, no dia de ontem e no
dia de hoje, em Mato Grosso do Sul.
E importante também destacar, mesmo com as
dificuldades, o trabalho valoroso da Polícia Militar de
Mato Grosso do Sul. E lá, Sr. Presidente, nós temos
o Departamento de Operações de Fronteira. Essa
equipe do Departamento de Operações de Fronteira
é uma das mais competentes no sentido de atacar o

54972

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

crime organizado na região de fronteira, mesmo com
as limitações de armamento, de veículo, de uniforme,
enfim de tudo o que V. Exª pode imaginar e os demais
Senadores e Senadoras podem imaginar.
E importante: o discernimento. Aqui eu quero
registrar o papel do Governador, da classe política de
Mato Grosso do Sul, dos Prefeitos da região de fronteira.
Esse trabalho da Força Nacional é um trabalho integrado. Ninguém está tomando o espaço de ninguém.
É importante destacar, Sr. Presidente, esse programa que o Ministério da Justiça está implementando. Chama-se Pefron – Policiamento Especializado na
Fronteira. Junto com o nosso Departamento de Operação de Fronteiras, com a nossa Polícia Militar, com
o Governo do Estado, com seus secretários, com os
prefeitos, vai promover uma integração absoluta das
polícias nas áreas de fronteiras.
Portanto, Sr. Presidente, fico feliz porque estamos
começando a implantação do Pefron no meu Estado, o
Mato Grosso do Sul, na região da fronteira do Paraguai
e da Bolívia. São ações fundamentais para, mais do
que nunca, garantir a segurança dos grandes centros
brasileiros e, especialmente, das grandes capitais da
Região Sudeste.
Sr. Presidente, também não posso deixar de
destacar a reunião que tivemos ontem depois que visitamos as instalações do assentamento Itamarati, em
Ponta Porã. A reunião foi com o Secretário de Segurança Pública do Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul, Wantuir Jacini. É um homem de carreira da
Polícia Federal, um homem que está antenado, conectado com as principais políticas do Governo Lula,
especialmente nessa área de segurança. Também estava presente o Coronel Davi, Comandante da Polícia
Militar. Foi uma reunião muito proveitosa, no próprio
aeroporto, quando chegamos. Nessa ocasião, discutimos não só todas as ações que vão ser, a partir de
agora, implementadas, como também a real condição que teremos de montar uma boa estrutura para
o nosso Departamento de Operações de Fronteira. É
um Departamento competente e que precisa de boas
condições para o trabalho dos nossos policiais de Mato
Grosso do Sul. E é preciso aproveitar essa iniciativa do
Ministério da Justiça, o Pefron, esse programa sobre o
qual o Brasil inteiro vai ouvir durante muitos e muitos
meses. Precisamos agora criar as condições para que o
DOF, Departamento de Operações de Fronteira, tenha
também instalações dignas para atender ao trabalho
de alta responsabilidade que esse grupamento militar
tem com o monitoramento de fronteiras.
Sr. Presidente, muitas vezes as pessoas estão
olhando para o dia o dia, estão olhando a consequência, ou, ao mesmo tempo, há uma administração dessa
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questão da segurança da forma mais fácil, que é pelo
medo, quando, na verdade, temos que ter serenidade,
equilíbrio como a equipe do Secretário Ricardo Balestreri está fazendo, de buscar a gestão adequada para
atacar a origem dos problemas. Portanto, eu não posso
deixar de registrar, Sr. Presidente, a minha alegria de
ter participado dessa iniciativa do Ministério da Justiça,
do Secretário Ricardo Balestreri, e dizer que nós todos
da Bancada de Mato Grosso do Sul estaremos a postos para que essas instalações comecem a funcionar o
mais rapidamente possível, fazendo o monitoramento
e o controle aéreo de toda a região. Inclusive, Sr. Presidente, já há uma previsão de se fazer um acompanhamento com aeronaves não tripuladas, para verificar
toda a movimentação na região de fronteira.
Então, Exª, veja a profundidade dessas ações,
e eu não poderia deixar de destacar isso, até porque
o meu Estado precisa, e o Brasil precisa mais do que
nunca. Eu sou uma pessoa apaixonada pela discussão dessas questões das políticas de fronteira, e,
finalmente, nós começamos a atacar essa questão,
principalmente naquilo que tem afligido todos os brasileiros, que é a questão da segurança nos grandes
centros do nosso País.
Assim, eu queria fazer esse registro, pedir para
que isso venha a ser destacado nos Anais do Senado, porque essa iniciativa é de extrema relevância.
Nós vamos trabalhar duramente – bancada federal,
bancada estadual e o Governo do Estado ‑, para que,
definitivamente, essa experiência dê certo, tenha sucesso, porque, acima de tudo, o Brasil precisa desse
tipo de iniciativa.
Quero parabenizar o Ministro Tarso Genro e, mais
uma vez, o Secretário Ricardo Balestreri e toda sua
equipe, porque, realmente, nós começamos agora a
desenhar uma política de segurança pública atacando
a origem de tudo: as fronteiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade
e pela tolerância de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 1.435, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à Pastoral
da Juventude, da Arquidiocese de Florianópolis, pela
realização do Dia da Juventude, ocorrido no último dia
25. O evento teve como tema a luta da juventude contra
a violência e, como resultado, gerou a elaboração da
Carta Aberta da Juventude da Arquidiocese de Florianópolis, em anexo. O documento será encaminhado às
autoridades municipais, estaduais e federais.
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Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
Carta Aberta da Juventude da
Arquidiocese de Florianópolis
Nós, jovens participantes de diversos grupos na
Arquidiocese de Florianópolis, reunidos no Dia Nacional da Juventude, manifestamos por meio dessa carta
nossa opção pela paz e pela vida.
Apontamos a desestruturação das famílias, a falta
de oportunidades para o trabalho e o estudo, os valores individualistas e a omissão de muitos governantes
como as maiores ameaças a nossa integridade. Apesar da insegurança que a violência dessa sociedade
nos causa, mantemo-nos firmes na convicção de que
todos merecem “viver em plenitude”, por isso nos colocamos em marcha pela paz.
Por mais que nos digam que o “sol deixou de
brilhar”, que nada mais pode ser feito, não nos calamos. Afirmamos antes que “paz sem voz é medo”, e
proclamamos que, como nossos profetas, para além
do combate a violência, construiremos “um novo céu e
uma nova terra”: a civilização do amor. Para isso, não
fazemos questão de cargos ou honrarias, queremos
sim é companhia: uma nova juventude, bem como
uma nova sociedade, é tarefa de todos. A esperança
inerente ao jovem que traz o novo será a lâmpada que
iluminará nossos passos. Nossa fé em Jesus Cristo
será a razão para lutarmos por tudo isso.
Florianópolis, Colégio Catarinense, 25 de outubro de 2009.
REQUERIMENTO Nº 1.436, DE 2009
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso a
todos os agraciados, e em especial para a professora Andreia Betina Legatzke Klitzke, de Joinville, pelo
Prêmio Nacional de Professor Nota 10, patrocinado
pela Fundação Victor Civita. O concurso nacional é
uma realização da revista Nova Escola, especializada em educação.
Andreia concorreu com o trabalho “Construindo
o conceito de ângulo”, que lhe rendeu a classificação
entre os dez melhores estudos de todo o País. Ela é
professora de 4º e 5º anos da Escola Municipal Professora Karin Barkemeyer, de Joinville, Santa Catarina.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Senadora Ideli Salvatti.
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REQUERIMENTO Nº 1.437, DE 2009
Exmo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho, encaminhando
condolências à família
Justificação
Francisco de Paulo Evangelista de Carvalho, aposentado da Rede Ferroviária Federal, foi vereador de
Parnaíba (PI), Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Parnaíba, Delegado de Polícia, Presidente
da Associação dos Policiais Civis de Paraíba. Em todos
os cargos que exerceu no Poder Público, bem como,
em mandatos eletivos sempre pautou pelo caminho
da ética, da moral e do bem servir a sua comunidade
e a sua gente. Era viúvo do seu primeiro matrimônio
com a falecida Raimundo Araújo de Carvalho, vindo a
contrair núpcias novamente com a Senhora Maria da
Conceição, deixando-a viúva.
Diante da expressiva carreira política e serviços
prestados a cidade de Parnaíba e ao Piauí, apresento ao Senado o presente requerimento por perda tão
significativa, solicitando o encaminhamento de voto de
profundo pesar e tristeza aos familiares.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 2009. – Senador Francisco de Assis de Moraes Souza (Mão
Santa).
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos lidos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.438, DE 2009
Requer, nos termos do art. 154, inciso
III, combinado com o art. 199, caput, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de Sessão Especial em homenagem
ao Municipalismo Brasileiro, para o dia 18
de novembro de 2009 às 10 horas.
Requeiro, nos termos do art. 154, inciso III, combinado com o art. 199, caput, do Regimento Interno
do Senado Federal, a realização de Sessão Especial
em homenagem ao “Municipalismo Brasileiro”, para o
dia 18 de novembro de 2009 às 10 horas.
Justificação
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bração dia 23 de outubro, do Dia Nacional em Defesa
dos Municípios.
A Confederação Nacional dos Municípios apresentou levantamentos mostrando que prefeitos, prefeitas
e gestores municipais de mais de 3.800 municípios,
orientados pela entidade promoveram reuniões com
a comunidade local. E, com base em estudos produzidos mostraram a verdade sobre a situação dos cofres municipais.
Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, este Dia Nacional em Defesa dos
Municípios marcou o início de uma nova etapa do municipalismo brasileiro
Assim, o propósito da Sessão Especial é registrar
a importância do município como ente da Federação
Brasileira.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. –
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – O requerimento lido será publicado e apreciado
oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.439, DE 2009
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado, Voto de Aplauso à judoca piauiense
Sarah Menezes.
Justificação
A Sarah Menezes, com apenas 19 anos, já possui
um relevante e vitorioso currículo na história do judô,
seja piauiense ou mesmo no judô brasileiro:
É a única bicampeã mundial de judô do Brasil,
confirmando o seu favoritismo no último dia 22, no
Campeonato Mundial da Categoria, realizado em Paris
(França). Além disso, foi 11 vezes campeã brasileira;
tetracampeã sul-americana; campeã pan-americana;
campeã do Mundialito Júnior de Judô em Berlim; 3a
colocada na Copa do Mundo de Judô em Budapeste;
foi atleta reserva da Seleção Brasileira de Judô que
representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos do
Rio de Janeiro.
Sara Menezes certamente participará da próxima
Olimpíada em Londres onde, com absoluta certeza,
trará muitas alegrias para o povo brasileiro.
Por estas razões, a judoca Sarah Menezes é merecedora desta homenagem por esta Casa.
Sala das Sessões, 27 de outubro de 2009. – Senador João Vicente Claudino, PTB/PI.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑
AM) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso
solicitado.
O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.838, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei
do Senado n° 220, de 2006, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera o art. 508 da Lei n° 5.869, de II de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
para reduzir o prazo para interposição de
recursos.
Relator: Senador Raimundo Colombo
Relator “Ad Hoc”: Senador Wellington
Salgado de Oliveira
I – Relatório
Submete-se a exame desta Comissão, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n°
220, de 2006, de autoria da ilustre Senadora Maria do
Carmo Alves, que visa a alterar o art. 508 do Código de
Processo Civil, para reduzir o prazo para interposição
de recursos de quinze para dez dias.
Diz a justificação que acompanha o PLS em tela
que os recursos previstos no Código :do Processo
Civil submetem-se a prazos variados e excessivos.
Assim é que o prazo para interposição do recurso de
Apelação é de quinze dias e mais quinze para que o
apelado apresente suas contra razões, estando no
mesmo rol os embargos infringentes, os recursos
ordinário, especial e extraordinário e os embargos
de divergência.
Aventa ainda que o agravo de instrumento, previsto para impugnar decisões interlocutórias, possui
prazo de apenas dez dias, não existindo motivos que
justifiquem a manutenção do prazo de quinze dias para
as demais hipóteses.
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Finalmente, a proposição em exame tem por escopo reduzir, de quinze para dez dias, o prazo para a
interposição dos recursos de que trata o art. 508 do
Código de Processo Civil, de modo a uniformizá-lo e
torná-lo consentâneo com a expectativa dos jurisdicionados.
II – Análise
O PLS n° 220, de 2006, não apresenta vício de
regimentalidade.
Com efeito, nos termos do art. 101, incisos I e II,
alínea d, do Regimento Interno do Senado Federal, à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania compete opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade
e regimentalidade dos assuntos que lhe são submetidos por despacho da Presidência ou por consulta
de qualquer das Comissões, bem como, no mérito,
emitir parecer sobre as matérias no âmbito do Direito
Processual Civil.
A proposição legislativa em apreço é constitucional, jurídica e lavrada em boa técnica legislativa,
segundo os ditames previstos na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, e, no mérito,
merece ser aprovada, pois permite agilizar os processos judiciais ao reduzir os prazos para interposição dos recursos previstos no art. 508 do Código
de Processo Civil.
III – Voto
Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 220, de 2006.
Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – Senador Demóstenes Torres, Presidente, Relator.
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PARECER Nº 1.843 DE 2009
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, sobre o Projeto de Lei
do Senado n° 245, de autoria da Senadora
Rosalba Ciarlini, que institui o Dia Nacional
do Demolay.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator AD HOC: Senador Romeu
Tuma
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 245, de
2009, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini, institui
o “Dia Nacional do Demolay”, a ser celebrado, anualmente, em 18 de março.
Em sua justificação, a autora lembra que o dia 18
de março, do ano de 1314, corresponde à data de morte de Jacques de Molay, último Grão Mestre da Ordem
dos Templários, e inspirador da Ordem Demolay.
O PLS n° 245, de 2009, será apreciado pela
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) em
sede de decisão terminativa. Não foram apresentadas
emendas à proposição.
II – Análise
Nos termos do art. 102, II, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), compete à CE opinar
sobre datas comemorativas, objeto do projeto de lei
em análise.
Sem dúvida não se pode negar o importante trabalho que a Ordem Demolay realiza em todo o mundo. Fundada nos Estados Unidos, no início do século
passado, a Ordem Demolay é uma instituição de caráter educacional e filosófico, com o objetivo de formar
jovens, do sexo masculino, de modo que, ao atingir a
maioridade, possam contribuir com o desenvolvimento
da comunidade onde estejam inseridos. Atualmente a
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instituição está presente em vários países, e se constitui
na maior organização fraternal juvenil do mundo.
No Brasil, a Ordem Demolay foi instituída no ano
de 1980, no Rio de Janeiro. Com seu trabalho em prol
do fortalecimento e melhoria da qualidade do ensino
público a instituição vem cumprindo importante papel no
desenvolvimento social e educativo de nosso País.
Como enfatiza a autora da proposição, a importância da atuação da Ordem Demolay no Brasil
já foi reconhecida pelas Assembléias Legislativas de
diversos Estados da Federação. Dessa forma, é pertinente, justa e meritória a iniciativa de instituir o “Dia
Nacional do Demolay”, no sentido de reconhecer e
valorizar o trabalho dessa organização em favor de
nossos jovens.
Quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, esta Comissão, como contribuição subsidiária, também não encontrou qualquer
óbice que maculasse o prosseguimento da matéria.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado n° 245, de 2009.
Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – Senador Flavio Arns, Presidente Eventual; – Senador
Mozarildo Cavalcanti, Relator; – Senador Romeu
Tuma, Relator AD HOC.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE
DECISÃO DA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova por
14 (quatorze) votos favoráveis o presente projeto, tendo
como relator, ad hoc, o Senador Romeu Tuma.
Sala da Comissão, 13 de outubro de 2009. – Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte.
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PARECER N° 1.850, DE 2009
Da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
53, de 2006 (nº 2.704/03, na Casa de origem, do
Deputado Corauci Sobrinho) que acrescenta
dispositivo ao art. 485 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil
(permite que a ação rescisória prospere mesmo que seja procedente em relação a apenas
um dos fundamentos da decisão).
Relator: Senador Raimundo Colombo
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
Submete-se, nesta oportunidade, a exame desta
Comissão, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 53,
de 2006, que visa acrescentar o § 3º ao art. 485 da
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil.
Composto de três artigos, o projeto foi apresentado, em 9 de dezembro de 2003, pelo Deputado Corauci Sobrinho. Na Casa de origem, era identificado
como Projeto de Lei (PL) nº 2.704.
Com as alterações que propõe ao texto do Código de Processo Civil (CPC), o PLC nº 53, de 2006,
consoante os termos da sua própria justificação, tem
por objetivo acrescentar o § 3º ao art. 485 do Codex,
que trata das hipóteses de cabimento da ação rescisória, para estabelecer que a sentença ou acórdão baseado em 2 (dois) ou mais fundamentos poderão ser
rescindidos ainda que atacado somente 1 (um) deles
suficiente para afetar a totalidade da decisão.
Percebe-se que a alteração legislativa alvitrada
pelo projeto em análise coaduna-se com o teor da sua
justificação. Sustenta o proponente que o escopo desta
proposição é proporcionar aos juízes instrumento legal
que lhes possibilite analisar com a devida acuidade o
pedido formulado em uma ação rescisória, em nome
da segurança que deve presidir o seu julgamento.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
da Câmara dos Deputados, foi aprovado, por unanimidade, o PL n° 2.704, de 2003, na forma do substitutivo
do Relator Deputado Carlos Biscaia. Ponderou o eminente Relator que é preciso “(...) conceder aos tribunais
margem suficiente para analisarem as particularidades
de cada caso, pois haverá ocasiões em que a ruína de
um só fundamento será suficiente para decretar a rescisão da sentença. E, em outras situações, os demais
fundamentos ensejarão a manutenção da decisão e,
assim, a improcedência do pedido rescisório”.
O projeto permaneceu, desse modo, composto
de três artigos, sendo que o seu art. 1º indica o objeto
da alteração legislativa alvitrada; o art. 2° acrescenta o
§ 3º ao art. 485 do Código de Processo Civil, de modo
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a estabelecer que a sentença ou acórdão baseado em
2 (dois) ou mais fundamentos poderão ser rescindidos
ainda que atacado somente 1 (um) deles suficiente
para afetar a totalidade da decisão; e o art. 3º carreia a
cláusula de vigência, para estipular que a Lei oriunda do
projeto entrará em vigor na data de sua publicação.
Em 1º de junho de 2006, o projeto veio ao Senado Federal, onde passou a ser identificado como
PLC n° 53, de 2006, havendo sido distribuído a esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
discussão e votação.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas.
II – Análise
O PLC nº 53, de 2006, não apresenta vício de regimentalidade. Com efeito, nos termos do art. 101, inciso
I, alínea d, do Regimento Interno desta Casa (RISF),
cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
opinar a respeito dos temas que lhe são submetidos
por despacho da Presidência ou consulta de qualquer
comissão, bem como, no mérito, emitir parecer sobre
matéria afeita ao Direito Processual.
Os requisitos formais e materiais de constitucionalidade, por sua vez, são, in generis, atendidos pelo
projeto, tendo em vista que compete privativamente à
União legislar sobre Direito Civil, a teor do disposto no
art. 22, inciso I, da Constituição Federal, bem como por
não ter sido deslustrada cláusula pétrea alguma. Ademais, a matéria se insere no âmbito das atribuições do
Congresso Nacional, de conformidade com o caput do
art. 48 da Carta Magna, não havendo reserva temática
a respeito (art. 61, § 1°, da CF).
No mérito, impende mencionar, desde logo, que as
hipóteses de rescindibilidade das sentenças e acórdãos,
previstos no art. 485 do Código de Processo Civil, são
objetivas, portanto não contemplam a hipótese de ataque
aos fundamentos jurídicos utilizados pelo juiz para alcançar a decisão com base nos fatos alegados e provados
nos autos, tal como pretendido pelo proponente.
Na verdade, o autor da ação rescisória, que não
conseguiu preencher nenhuma das hipóteses previstas
nos incisos do art. 485 do Código de Processo Civil
que pudesse ensejar interesse de agir para a demanda, quer rediscutir o raciocínio lógico empregado pelo
juiz para alcançar a decisão, à luz dos fatos alegados
e provados no curso do processo. Permitir tal coisa
implicaria abrir possibilidade à eternização dos feitos
judiciais, pois, a todo momento, bastaria ao vencido
alegar ausência de fundamentação para permitir a
propositura de ação rescisória.
De fato, ao contrário do sustentado pelo proponente na sua justificação (é preciso dar aos tribunais
margem suficiente para analisarem as particularidades de cada caso, pois haverá ocasiões em que

55142

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

a ruína de um fundamento, apenas, será suficiente
para decretar a rescisão de toda a decisão), se um
dos fundamentos do acórdão ou da sentença recorrida não se mostra suficiente ou correto na opinião
do autor da ação rescisória, isso não quer dizer que
a decisão transitada em julgado não seja válida. Não
se pode – e nem se deve – confundir fundamentação
contrária aos interesses da parte com as hipóteses
de rescindibilidade.
Deixamos de abordar os aspectos referentes à
técnica legislativa e à juridicidade, eis que, no mérito,
o PLC n° 53, de 2006, não merece ser aprovado.
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III – Voto
Diante de todo o exposto, opinamos pela rejeição
do Projeto de Lei da Câmara n° 53, de 2006.
Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009. – Senador Demóstenes Torres, Presidente, Relator.
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PARECER Nº 1.853, DE 2009
Da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, sobre
o Aviso nº 53, de 2008 (nº 1.237/2008, na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia ao Acórdão nº 1.900/2008,
proferido nos autos do Processo nº TC
027.077/2006-4, que trata de representação acerca de irregularidades identificadas
em atos emanados pelo Ministério das Comunicações, no âmbito da Concorrência nº
13/1998, que teve por objeto a outorga de
permissões para exploração de serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada para diversas localidades no Estado
de Minas Gerais.
Relator: Senador Eduardo Azeredo
Por meio do Aviso nº 53, de 2008 (nº 1.237, de
2008, na origem), o Presidente do Tribunal de Contas
da União encaminha ao Congresso Nacional, para
conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos
do Processo nº TC 027.077/2006-4, pelo Plenário daquela Corte na sessão extraordinária de 3 de setembro de 2008.
É do interesse desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática tomar
conhecimento de que o Acórdão em pauta fixa o prazo
de quinze dias (em 3 de setembro de 2008) para que o
Ministro de Estado das Comunicações promova:
1. a anulação da Portaria nº 159, de 4 de junho
de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 6 de
junho de 2003, que outorgou à empresa Rádio Novo
Horizonte FM Ltda. permissão para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada, na
cidade de Unaí – MG, independentemente de decisão judicial;
2. a anulação do ato que inabilitou a empresa Rádio e TV Sucesso Ltda., bem como de todas as fases
posteriores do procedimento licitatório constante da
Concorrência nº 13/1998-SSR1MC, para a cidade de
Unaí – MG, devendo, se entender pertinente, repeti-los
considerando-se a participação da referida empresa,
ou promova nova licitação.
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É mister ressaltar que o Decreto Legislativo nº
340, de 2006, publicado no Diário do Senado Federal (DSF) de 19 de julho de 2006 (pág. 024584) e no
Diário Oficial da União (DOU) de 19 de julho de 2006
(págs. 00002 a 00003) coroou a tramitação do Projeto
de Decreto Legislativo nº 316, de 2006, que aprovou o
ato de outorga de permissão do Poder Executivo.
Uma vez promulgado o referido decreto legislativo, seu projeto perdeu vitalidade e foi arquivado, tendo como derradeiros passos processuais a remessa
de autógrafos à Câmara dos Deputados, por meio do
Oficio nº 1.421 (SF), de 19 de julho de 2006, e seu
arquivamento.
Nos termos do art. 49, XII, combinado com o art.
223, § 3º, ambos da Constituição Federal, a competência do Congresso Nacional restringe-se a apreciar
os atos do Poder Executivo, a quem incumbe a prerrogativa de outorgar e renovar as concessões de canais
de rádio e televisão. Cabe ao poder concedente, portanto, tomar as providências requeridas pelo Tribunal
de Contas da União.
O desarquivamento do Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 2006, serve, entretanto, para acolher
a documentação recebida e para dar conhecimento
dos fatos em tela a esta Comissão.
Diante do exposto, recomendamos aos nobres
colegas o conhecimento da matéria e seu subsequente arquivamento, uma vez dada ciência do assunto à
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de outubro de 2009.
IV – Decisão da Comissão
A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, em reunião extraordinária, realizada nesta data, aprova o Parecer pelo conhecimento e arquivamento, uma vez dada ciência
do assunto à Câmara dos Deputados, ao Aviso nº 53,
de 2008.
Sala da Comissões, 14 de outubro de 2009. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 347/09-Presidência/CCJ
Brasília, 21 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
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 44, de
2009, que “Dá nova redação aos arts. 40, 57 e 110 da
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os registros públicos e dá outras providências,
(autoriza o oficial de registro a realizar, de ofício, a
retificação de erros evidentes de qualquer natureza,
incluindo o assentamento de registro civil)”, de autoria
do Deputado Cláudio Magrão.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Wellington Salgado de
Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, no exercício da Presidência.
Ofício nº 343/09-Presidência/CCJ
Brasília, 14 de outubro de 2009
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
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 220,
de 2006, que “Altera o art. 508 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1983 (Código de Processo Civil), para
reduzir o prazo para a interposição de recursos”, de
autoria da Senadora Maria do Carmo Alves.
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 349/09-Presidência/CCJ
Brasília, 21 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Substitutivo definitivamente adotado em turno suplementar
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou definitivamente o substitutivo
do Senador Marco Maciel ao Projeto de Lei do Senado
nº 545, de 2007, que “Altera os arts. 2º, 4º, 11, 32, 35,
37 e 64 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994,
para adequar sua redação à terminologia empregada
na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código
Civil.”, de autoria do Senador Papaléo Paes.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Wellington Salgado de
Oliveira, Vice-Presidente no exercício da Presidência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 348/09-Presidência/CCJ
Brasília, 21 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
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 363,
de 2008, que “Altera a Lei nº 8.429 de 2 de junho de
1992, para prever a possibilidade de decretação da
indisponibilidade de bens quando o investigado ou
acusado estiver foragido”, de autoria do Senador Expedito Júnior.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Wellington Salgado de Oliveira, Vice-Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, no exercício da
presidência.
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Of. Nº 239/2009/CE
Brasília, 13 de outubro de 2009.
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de Matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 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 12, de 2005, de autoria
de Sua Excelência a Senhora Senadora Serys Slhessarenko, que “Determina o emprego obrigatório da
flexão de gênero para nomear profissão ou grau em
diplomas” , com a emenda oferecida.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº 237/2009/CE
Brasília, 13 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de Matéria
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que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na
reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nº 394, de 2008, de autoria de Sua
Excelência o Senhor Senador Gilberto Goellner, que
“Institui o Dia Nacional do Criador de Cavalos.”
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº 233/2009/CE
Brasília, 13 de outubro de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 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 245, de 2009, de autoria
de Sua Excelência a Senhora Senadora Rosalba Ciarlini, que “Institui o Dia Nacional do Demolay”.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.

A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senador Federal
Nesta
Assunto: Aprovação de matéria

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM) –
Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação.
Com referência a expedientes lidos, fica aberto
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 2009, e os
Projetos de Lei do Senado nºs 12, de 2005; 220, de
2006; 545, de 2007; 171, 363 e 394, de 2008; e 245,
de 2009, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM) –
Com referência a expedientes lidos, fica aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que os
Projetos de Lei do Senado nºs 317, 2005; e 469, de
2007, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM)
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 1.850 a
1.852, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, concluindo contrariamente às seguintes
matérias:

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência

– Projeto de Lei da Câmara nº 53, de 2006 (nº
2.704/2003, na Casa de origem, do Deputado
Corauci Sobrinho), que acrescenta dispositivo

Senhor Presidente,
Nós termos do § 2º do art. 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 171, de 2008, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Cristovam Buarque, que “Institui o Dia Nacional das Mudanças Climáticas”, com as emendas oferecidas.
Atenciosamente, – Senador Flávio Arns, Presidente Eventual da Comissão de Educação, Cultura
e Esporte.
Of. nº 232/2009/CE
Brasília, 13 de outubro de 2009
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ao art. 485 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 – Código de Processo Civil (permite que a
ação rescisória prospere mesmo que seja procedente em relação a apenas um dos fundamentos da decisão);
– Projeto de Lei da Câmara nº 109, de 2007 (nº
672/2007, na Casa de origem, do Deputado
Fernando de Fabinho), que altera o art. 982 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil (prevê expressamente a desistência de procedimento judicial
de inventário e partilha, facultando a utilização
da via extrajudicial); e
– Projeto de Lei da Câmara nº 174, de 2008 (nº
1.845/2007, na Casa de origem, do Deputado
Carlos Bezerra), que revoga o art. 191 e o § 3º
do art. 738, e altera o art. 298 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil, para extinguir o benefício da contagem de
prazo em dobro aos litisconsortes representados
por diferentes procuradores.
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 suas tramitações.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.853, de 2009,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, concluindo pelo arquivamento do
Aviso nº 53, de 2008. A Presidência, em cumprimento
às suas conclusões, dará ciência à Câmara dos Deputados e encaminhará a matéria ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Tribunal de
Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM)
– Com referência a expediente 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 158,
de 2009, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.855, de 2009,
da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, concluindo pelo arquivamento do Ofício nº
S/57, de 2009.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM)
– Com referência ao expediente lido anteriormente,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do
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Regimento Interno, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei da Câmara nº 135,
de 2009, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑
AM) – Com relação ao Parecer nº 1.857, de 2009, da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, sobre o Ofício nº S/23, de
2008, a Presidência tomará as providências necessárias a fim de atender às recomendações contidas em
sua conclusão.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT ‑ AM)
– Sobre a mesa, Aviso que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO – Tribunal de Contas da União
Aviso nº 1.452 – Seses – TCU – Plenário, de
2009, Do Presidente do Tribunal de Contas da União,
que encaminha ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2.468, de 2009 – TCU – Plenário, bem como
do Relatório e do Voto que o fundamentam, relativos
ao levantamento de auditoria realizada sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE Federal e dos
estados pertencentes à Amazônia Legal.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – O aviso lido vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – As Srªs e os Srs. Senadores Gerson Camata, Alvaro Dias e Flexa Ribeiro enviaram discursos à
Mesa, que serão 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. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a queda das receitas e o consequente desequilíbrio no financiamento das políticas públicas estão sacrificando de maneira desproporcional
os municípios brasileiros. Com o objetivo de chamar a
atenção da sociedade e do Executivo e Legislativo, os
mais de 1.300 prefeitos e prefeitas que compareceram
à mobilização organizada pela CNM, Confederação
Nacional de Municípios, em 23 de setembro, no auditório Petrônio Portella do Senado Federal, instituíram
o dia 23 de outubro como o Dia Nacional em Defesa
dos Municípios.
A crise econômica que afetou o mundo inteiro
produziu seus efeitos também no Brasil, e um deles
foi a redução das receitas dos Municípios devido à
retração na produção e no consumo, que felizmente
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começa a ser superada. As prefeituras, entretanto,
precisaram enfrentar uma redução adicional, devido a
alterações na política tributária promovidas nas áreas
estaduais e federal.
Nos Estados, as desonerações do ICMS têm
reflexo direto sobre o caixa municipal, já que as Prefeituras ficam com 25% do imposto arrecadado. No
setor federal, incentivos tributários, concentrados no
Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos Industrializados, afetam o FPM, Fundo de Participação
dos Municípios, uma vez que a ele estão vinculados
23,5% da arrecadação desses tributos.
Como resultado dessas desonerações, os Municípios perderam, só nos 3 primeiros meses deste ano,
quase R$1,300 bilhão do FPM, mais R$800 milhões do
ICMS. Como só podem tributar a propriedade de imóveis
urbanos, a transmissão de imóveis e os serviços, estão
sendo asfixiados, ao mesmo tempo em que cresce a
demanda por serviços de saúde e educação.
Na área educacional, os Municípios brasileiros
são contemplados com apenas um quarto da fatia do
bolo tributário. Mesmo assim, investem mais de R$71
bilhões por ano no Fundeb, o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização
dos Professores.
É um percentual superior ao aplicado pela União,
como ressalta o Presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.
Este ano, os recursos do Fundeb remetidos aos Municípios sofreram uma queda de R$4,6 bilhões. Isto não
desobriga os prefeitos de atender a deveres como o
pagamento do piso salarial do magistério e dos custos com transporte, merenda escolar e aquisição de
material didático.
Não há como subestimar a gravidade da situação.
No Espírito Santo, segundo dados da Amunes, entidade
que congrega os Municípios do Estado, o impacto da
crise econômica faz com que 7 Municípios corram o
risco de não fechar as suas contas no azul no final do
ano, situação que coloca em xeque o cumprimento da
LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece
normas de responsabilidade na gestão fiscal.
Dados enviados ao Tribunal de Contas do Estado pela Amunes apontam situações críticas em João
Neiva, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Cariacica, Santa Leopoldina, Ibiraçu e Conceição do Castelo.
Como muitas outras entidades, a Amunes reivindica, entre outras medidas, uma flexibilização temporária da LRF, para evitar o agravamento da crise,
que resultaria em atraso de pagamentos, demissão
de servidores e cancelamento de investimentos em
áreas prioritárias. Essa flexibilização está prevista no
Projeto de Lei nº 450/2009, apresentado pelo Senador
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César Borges, que adapta a lei para as circunstâncias
excepcionais vividas este ano, estabelecendo a obrigatoriedade de os municípios comprovarem a perda
em suas receitas para que possam reajustar as metas
a serem perseguidas.
Outro aspecto do problema refere-se às obras
do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento,
que estão sendo afetadas em muitas localidades, justamente devido à queda nas transferências do Fundo
de Participação dos Municípios. A maioria desses empreendimentos baseia-se em convênios entre Governo
federal e prefeituras, mas os Governos municipais, em
centenas de cidades, não estão conseguindo recursos
suficientes para honrar sua contrapartida, geralmente
de 20% do valor das obras.
É bom lembrar que a meta do plano habitacional
Minha Casa, Minha Vida, de construir 1 milhão de moradias, também poderá ser prejudicada, uma vez que
ele está baseado em parcerias com os Municípios.
Diante de tal conjuntura desfavorável, prefeituras
em todo o País estão apelando para medidas como
redução nos horários de funcionamento de seus serviços, ou mesmo paralisando as atividades por 24 horas,
numa tentativa de pressionar por soluções urgentes.
Neste dia 23, por meio de ações integradas, os prefeitos brasileiros estão levando ao conhecimento da população as dificuldades que enfrentam em sua tarefa
de prover serviços essenciais.
Entre suas reivindicações, merecedoras de apoio,
está a regulamentação da Emenda Constitucional nº
29, que define o percentual mínimo de investimentos
que União, Estados e municípios são obrigados a investir em Saúde. Para os Estados, a emenda estabeleceu valor de 12% da receita corrente bruta; para os
Municípios, de 15%. O percentual referente à União
ficou para ser definido até 2004, mas nunca foi fixado.
Sem regulamentação, o Governo ficou desobrigado
a investir um percentual fixo na área. A Emenda está
na Câmara desde 2007, e não foi votada porque foi
incluído na proposta artigo que cria a CSS, Contribuição Social da Saúde, que representa, na prática, uma
nova CPMF.
Os prefeitos reivindicam ainda o parcelamento das
contribuições dos Municípios para a Previdência Social,
inclusive de autarquias e fundações municipais, para
a Previdência Social, de acordo com a Lei nº 11.960,
de 2009; a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 351/2009, que dispõe sobre o pagamento
de precatórios; a aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 32/2007, que altera as normas para licitações
e contratos da administração pública, ampliando o uso
de ferramentas eletrônicas em licitações; e, finalmente,
uma reforma tributária que inclua um novo pacto capaz
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de garantir harmonia na distribuição dos percentuais
destinados a cada entidade federativa.
A mobilização nacional dos prefeitos é mais do
que um clamor por medidas efetivas que impeçam o
colapso dos Municípios. É um atestado de união em
defesa da pauta municipalista. As prefeituras são responsáveis por serviços básicos e essenciais, que vão
da iluminação à limpeza pública, mas incluem também
obras que geram empregos, a criação e manutenção
de escolas e a garantia de assistência à saúde da população. Como poderão cumprir tais obrigações sem
os recursos necessários? Cabe ao Congresso Nacional um papel importante na solução desta crise, que
compromete o bem-estar de todos os brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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, “Desembargador
cobra CNJ no caso do ‘Estado’”, publicada pelo jornal
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O Estado de S. Paulo, em sua edição de 05 de setembro de 2009.
A matéria destaca que para o Desembargador
Walter do Amaral, do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, os autos processuais relativos ao decreto de
censura ao jornal O Estado de S. Paulo devem ser
objeto de decisão rápida. “Questões de ordem pública como a liberdade de imprensa não podem ser
postergadas pelo Judiciário. Chega uma hora que o
juiz precisa dizer.”
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

55196

Quarta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 “IBP critica Petrobrás
como única operadora”, publicada pelo jornal O Estado
de S. Paulo, de 1º de setembro de 2009.
A matéria destaca que geralmente cauteloso nos
comentários sobre as mudanças regulatórias no setor
de petróleo brasileiro, o presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), João Carlos De Luca, criticou
a transformação da Petrobrás em única operadora
das áreas exploradoras do pré-sal. “Isso desestimula
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empresas. Não só as investidoras, como também as
fornecedoras.”
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Antes de encerrar, quero agradecer a todos os
funcionários e funcionárias da Casa que nos apoiaram
até o momento.
Como não há oradores inscritos, encerro esta
sessão, lembrando às Srªs e os Srs. Senadores que
constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a
realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:
ORDEM DO DIA
1
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, de 6 de março de 1972; e
dá outras providências (proveniente da Medida
Provisória nº 465, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia
16.09.2009)
Relator revisor: Senador João Pedro
(Sobrestando a pauta a partir de:
30.08.2009)
Prazo final prorrogado: 12.11.2009
2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 467, DE 2009
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 467, de 2009, que autoriza, em
caráter excepcional, a prorrogação de contratos por tempo determinado firmados com
fundamento nas alíneas “d” e “h” do inciso VI
do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, e dá outras providências (prorrogação de contrato por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público).
(Lida no Senado Federal no dia
05.10.2009)
Relator revisor: Senador Papaléo Paes
(Sobrestando a pauta a partir de:
17.09.2009)
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Prazo final prorrogado: 30.11.2009
3
ROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 16, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 466, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei de Conversão nº 16, de 2009, que dispõe
sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nºs 9.991, de 24
de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 1995,
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848,
de 15 de março de 2004; revoga dispositivos
das Leis nºs 8.631, de 4 de março de 1993,
9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003; e dá outras providências (proveniente da Medida Provisória nº
466, de 2009).
(Lido no Senado Federal no dia
13.10.2009)
Relator revisor: Senador Valdir Raupp
(Sobrestando a pauta a partir de:
17.09.2009)
Prazo final prorrogado: 30.11.2009
4
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.
5
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.
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6
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.
7
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.
8
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.
9
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 Al-
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varo 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.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2008
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº
138/2003, na Câmara dos Deputados, tendo
como primeiro signatário o Deputado Sandes
Júnior), que altera a denominação do Capítulo
VII do Título VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção
dos direitos econômicos, sociais e culturais
da juventude).
Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta.
11
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.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 96A, DE 2003
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 96A, de 2003 (nº 277/2008, Substitutivo da
Câmara), que acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
para reduzir, anualmente, a partir do exercício
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de 2009, o percentual da Desvinculação de
Receitas da União incidente sobre os recursos
destinados à manutenção e desenvolvimento
do ensino de que trata o art. 212 da Constituição Federal; dá nova redação aos incisos
I e VII do art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete
anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica; e dá nova redação ao § 4º do
art. 211, ao § 3º do art. 212 e ao caput do art.
214, acrescentando-lhe inciso VI.(DRU).
Parecer favorável, sob nº 1.756, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lúcia Vânia.
13
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.
14
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2005
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
110, de 2005 (nº 3.685/2004, na Casa de origem, do Deputado Gustavo Fruet), que altera
os arts. 11 e 62 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil (altera
dispositivos referentes aos direitos da personalidade e à constituição de uma fundação).
Parecer sob nº 1.549, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
15
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
104, de 2007 (nº 5.522/2005, na Casa de origem, do Deputado André de Paula), que dispõe
sobre a obrigatoriedade da implementação de
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protocolo terapêutico para a prevenção vertical
do HIV, em hospitais e maternidades.
Parecer sob nº 1.548, de 2009, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, oferecendo a redação do vencido.
16
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
– 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.
17
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.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na
Casa de origem, do Deputado Carlito Merss),
que proíbe a utilização do jateamento de areia
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a seco, determina prazo para mudança tecnológica nas empresas que utilizam este procedimento e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 244, de 2003; e 1.672,
de 2009, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que
oferece; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do art. 101, II, d, do
Regimento Interno), Relator ad hoc: Senador
Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Assuntos Sociais e que passa a ser denominado de
Emenda nº 1-CAS/CCJ (Substitutivo).
19
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.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 85, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 85, de 2004 (no 1.282/2003,
na Casa de origem, do Deputado Inaldo Leitão), que acrescenta parágrafo ao art. 1.050
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (dispensa a citação
pessoal do embargado para responder à petição inicial, exceto quando não houver constituído advogado).
Parecer sob no 1.570, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior,
favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta.
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21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 19, DE 2005
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara no 19, de 2005 (no 1.683/2003,
na Casa de origem, do Deputado Fernando
Gabeira), que dispõe sobre a criação do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas
Cagarras.
Pareceres sob nºs 1.571 e 1.572, de
2009, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Patrícia Saboya, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; e
– de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relatora ad
hoc: Senadora Marisa Serrano, favorável ao
Projeto, nos termos da Emenda da CCJ, que
passa a ser denominada Emenda nº 1-CCJ/
CMA (Substitutivo).
22
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.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 72, de 2006 (no 4.127/2004,
na Casa de origem, do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame), que altera o art. 275 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, incluindo como sujeitas
ao procedimento sumário as causas relativas
à revogação de doação.
Parecer favorável, sob no 1.573, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
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24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003,
na Casa de origem, do Deputado João Alfredo),
que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a Emenda no 1-CCJ, de redação,
que apresenta.
25
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.
26
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.
27
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,
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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 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.
28
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.
29
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.
30
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).
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Parecer favorável, sob nº 526, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Sérgio Zambiasi.
31
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.
32
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.
33
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.
34
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),
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que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
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.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
36
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 Infra-Estrutura 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.
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37
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
– de Desenvolvimento Regional e Turismo, Relator: Senador Jefferson Praia.
38
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
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.
39
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.
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40
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.
41
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões
– de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio
Arns.
– de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Paulo Paim (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 636, de 2009).
42
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.
43
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 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
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Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Leomar Quintanilha.
44
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.
45
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 196, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 196, de 2008 (nº 34/2007,
na Casa de origem, do Deputado Cassio Taniguchi), que altera os arts. 32 e 33 da Lei nº
10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe
sobre o Estatuto da Cidade (incentivos para
construções ecologicamente sustentáveis).
Parecer sob nº 1.304, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, Relatora: Senadora Marina Silva, favorável, com a Emenda nº
1-CMA, que apresenta.
46
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.
47
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.
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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.
48
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.
49
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143
do Regimento Comum)
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,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
50
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
para as pessoas portadoras de necessidades
especiais e os critérios de sua admissão, nos
termos do inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal.
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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.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 118, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 11, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 118, de 2004, de autoria do Senador Hélio Costa, que acrescenta
o inciso IV ao § 4º, do art. 80 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar
aulas presenciais e periódicas nos cursos de
educação à distância.
Parecer sob nº 1.451, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Marco Maciel, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que oferece.
52
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.
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53
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
– 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.
54
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.
55
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 encaminha-
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mento 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.
56
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
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.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com
a finalidade de modificar as regras relativas à
prescrição dos crimes praticados contra crianças e adolescentes.
Parecer sob nº 1.637, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 881, de 2009), Relator: Senador Aloizio Mercadante, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
que apresenta.
58
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
59
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.
60
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 2008, do Senador João
Tenório e outros Senhores Senadores, que
institui o Diploma José Ermírio de Moraes e
dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 730 e 731,
de 2008, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma; e Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias.
61
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.
62
REQUERIMENTO Nº 545, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)
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.
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Parecer favorável, sob nº 1.485, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres.
63
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).
64
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).
65
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)
66
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 matéria (concede benefício no imposto de renda
para empresas).
67
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
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2006, a fim de que tenha tramitação autônoma
(Código Brasileiro de Aeronáutica).
68
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).
69
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).
70
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
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).
71
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
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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).
72
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).
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76
REQUERIMENTO Nº 1.239, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.239, de 2009, do Senador Romero
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 685, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
77
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).

73
REQUERIMENTO Nº 1.234, DE 2009

78
REQUERIMENTO Nº 1.270, 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).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.270, de 2009, do Senador Osvaldo Sobrinho, solicitando o desapensamento
dos Projetos de Lei do Senado nºs 264, de
2006; e 132, de 2009, a fim de que tenham
tramitação autônoma (dispõem sobre novas
hipóteses de tipificação penal do esbulho
possessório).

74
REQUERIMENTO Nº 1.236, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.236, de 2009, do Senador Gilberto Goellner, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 374, de 2009, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura e Reforma Agrária.
75
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
Senado nº 232, de 2006, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.

79
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.
Parecer nº 1.636, de 2009, da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em reexame, favorável, nos termos do texto
que apresenta.
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80
REQUERIMENTO Nº 1.299, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.299, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 711, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (torna obrigatório o uso de dispositivo de rastreamento por satélite nos veículos
automotores destinados ao transporte coletivo
interestadual).
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361, de 2003, que já se encontram apensados, por regularem a mesma matéria (tabela
do imposto de renda).
84
REQUERIMENTO Nº 1.364, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.364, de 2009, do Senador João Tenório,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 44 e 364, de 2009, por
regularem a mesma matéria (estímulo à produção e ao consumo de energia limpa).

81
REQUERIMENTO Nº 1.300, DE 2009

85
REQUERIMENTO Nº 1.365, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.300, de 2009, do Senador Expedito Júnior, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 22, de 2008, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 134, de
2008; e o Projeto de Lei do Senado nº 475, de
2008, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (define os crimes de
responsabilidade e estabele as respectivas
normas de processo e julgamento).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.365, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 158, de 2002; 201, de
2003; e 475, de 2007, por regularem a mesma
matéria (alteração do Código Florestal).

82
REQUERIMENTO Nº 1.305, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.305, de 2009, do Senador Flávio
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 552, de 2007, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (castração química).
83
REQUERIMENTO Nº 1.333, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.333, de 2009, do Senador Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 330, de 2005,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 46 e

86
REQUERIMENTO Nº 1.370, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.370, de 2009, do Senador Antonio
Carlos Júnior, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 176, de 2007, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (cria o Fundo
Nacional de proteção aos trabalhadores da
Fumicultura – FNF).
87
REQUERIMENTO Nº 1.371, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.371, de 2009, do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 131, de 2001, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cria o Serviço Social da
Saúde – Sess e o Serviço Nacional de Aprendizagem da Saúde – Senass).
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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*
PSC - 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
Minoria-PSDB - 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*
Minoria-PSDB - 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 ( PSDB, DEM )
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
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo final prorrogado: 02/05/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
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 ( PSDB, DEM )
(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 (PSDB-PR)

(5,6)

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).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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 (DEM)

(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 (PMDB)

(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: Vago (2)
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)

(3,4)

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. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. 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 (DEM)

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
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6) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
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)
(2)

(1)

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 (PSDB)

Senador Tião Viana (PT)

4. Senador Paulo Paim (PT)

(4,6)

Maioria ( PMDB, PP )
(3)

Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Neuto De Conto (PMDB)

(3)

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

1. Senador Gerson Camata (PMDB)

(3)

2. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)
(3)

(3)

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

(3,5)

(3)
(3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi

1. Senador Romeu Tuma

PDT
Senador João Durval

1.

Notas:
1. 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).
2. 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).
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.
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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 (PSC)

(2,3,4)

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.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. 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 PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 24.11.20093
1

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.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2
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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)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(35)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

(30)

3. João Pedro (PT)

(29)

Marcelo Crivella (PRB)
Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(37)

(11,33)

4. Ideli Salvatti (PT)
(28)

(34)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(32)

6. Sadi Cassol (PT)

(38)

(40)

(36,72)

(4,31,81,82,83)

7. João Ribeiro (PR)

(39)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(61,67)

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

1. Romero Jucá (PMDB)
(58,63)

(64,71)

Pedro Simon (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,55,60)

(54,59)

Renan Calheiros (PMDB)

(66,69)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(53)

Neuto De Conto (PMDB)

(56,65)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(62,78)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,68,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(1,57)

7. Almeida Lima (PMDB)

(2,57,80)

(62,77)

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

(49)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,42)

(47)

Raimundo Colombo (DEM)

(48)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(51)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(42)

(14,16,44)

5. Kátia Abreu (DEM)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(13,46,76,79)

6. José Agripino (DEM)

João Tenório (PSDB)

(23)
(25)

(18,45)

3. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

(42)

(52)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(5,50)
(22)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,26,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(23,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

(23)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(43)

(43)
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PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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 Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. 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).
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 Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
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 José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
51. 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.
52. 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.
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, 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).
58. 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).
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 Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. 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).
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).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).

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 (PSDB)

(10,12)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
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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)
VAGO

(3,18,34,71,81)

1. VAGO

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(36)

2. César Borges (PR)

(26)

(35)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(30,78)

(33)

(28)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(27,76,77,78)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(32,60,62)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(32,58,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(29,31)

(32)
(32,63,64)

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

(48,68,72)

(9,51)

(6,55)

(57,80)

Mão Santa (PSC)

1. Lobão Filho (PMDB)

(54)

2. Romero Jucá (PMDB)

(56)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(52)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
(50,75,79)

(53,74,80)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(49)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(40)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,46)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(21,43,84)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(39)

(20,66)

(25)

(7,11,59)

(44,70,73)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(22,67,85)

6. Expedito Júnior (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

(10,38)

(4,37)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(41)

(23,82)

(24,45,83)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(19,47)

1. Cristovam Buarque

(17,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
22. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
24. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
25. 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).
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. 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).
30. 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).
31. 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.
32. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
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 Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
45. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
46. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. 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).
51. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o 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, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
76. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
82. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
83. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
84. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-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)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

(10,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

(4)

1. Leomar Quintanilha

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente 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, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (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 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.
10. 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).
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.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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)

(5)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(9)

2. João Tenório (PSDB)

(2,3)

(2,11)

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

(4)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(12,14,15)

1. Paulo Duque

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

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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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 (PSC)

(2,3)

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.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.

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)

(38,71,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,31)

2. Augusto Botelho (PT)

Eduardo Suplicy (PT)

(38)

Ideli Salvatti (PT)
João Pedro (PT)

(1,15,16,30)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(33)

(16,36)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(38)
(39,45,87,88,89)

(16,17,34,70)

5. César Borges (PR)

(32,45)

6. Marina Silva (PV)

(19,37,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(54,65)

Almeida Lima (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(58,65)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(59,65)

Francisco Dornelles (PP)

(56,65)

Valter Pereira (PMDB)

(62,63)
(57,64,86)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
4. Lobão Filho (PMDB)

(2,65)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,55,67)

(60,69,78)

(5,66,76)
(44,61,68)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,65)

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

(51)

1. Efraim Morais (DEM)

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

(42)

(46,82,85)

(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(27,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24,73,91)

(27)

(49)

(41)

(4,50)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,52)
(25)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(26,75)

9. Expedito Júnior (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(48)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(40)

(47)

(29,72,90)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(11,12,23)

1. Flávio Torres

(13,22,53,79,80)

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 Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
12. 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).
13. 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.
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, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
17. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
26. 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.
27. 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).
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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, 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).
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39. 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.
40. 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).
41. 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.
42. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
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 Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. 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).
57. 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).
58. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (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 Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. 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).
65. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. 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).
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70. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. 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).
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).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
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3.1) SUBCOMISSÃO - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

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

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

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

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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 20

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (91)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(34,81,90,92,94)

1. João Pedro (PT)

(34)

2. VAGO

(34)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
Sadi Cassol (PT)

(36,95)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,30)

(31)

(12,32)

(38)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(37,76,78,80,95)
(35,85,86,87)

6. João Ribeiro (PR)

(33,71)

7. Marina Silva (PV)

(33,80)

(33,67,94,96)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)

(58)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)

(59)

(56)

(55)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)
5. Valdir Raupp (PMDB)

(62)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,54)

(61)

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

(4,47)

(40)

2. Kátia Abreu (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,41)

Heráclito Fortes (DEM)

(42)

José Agripino (DEM)

(13,44)

Adelmir Santana (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

(48)

(50)

(11,46)

3. Osvaldo Sobrinho (PTB)
4. Efraim Morais (DEM)

(52,77,82)

(43)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,49)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

(2,51)

Alvaro Dias (PSDB)

(23)

7. Expedito Júnior (PSDB)

(29,69,75,84,89)

Flávio Arns (PSDB)

(24,93)

8. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(26,68,74,75)

(22)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(25)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,39)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(39)

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
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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, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
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, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
25. 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.
26. 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.
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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. 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.
33. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
34. 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).
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
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39. 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).
40. 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.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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.
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 Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. 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).
60. 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).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. 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).
64. 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).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como 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).
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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).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
90. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
91. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).

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)
Ideli Salvatti (PT)
Paulo Paim (PT)

(7,13)

1. VAGO

(8,14)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16)

3. VAGO

(13,14,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)

(3,18)

1. VAGO

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(19)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(9)

2. VAGO

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,20)

(9)

4. Cícero Lucena (PSDB)
(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,15)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,17)

1. VAGO

(17)

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).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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14. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 22/09/2009

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

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

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

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (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 ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(33)

1. Adelmir Santana (DEM)

(30)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (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.
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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.
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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)

1. VAGO

(5)

VAGO

2. VAGO

(5)

(1)

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
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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 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. João Pedro (PT)

(3)

(4)

(3)

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 )
Gilberto Goellner (DEM)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

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.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
*. 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.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.
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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)
VAGO

(20,53,60,61)

1. João Pedro (PT)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)
VAGO

(20)

(20)

(3,23,48,49,57)

José Nery (PSOL)

(24)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,19,28)

4. Marina Silva (PV)

(19,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(19,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(40,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(39)

2. Romero Jucá (PMDB)

(36,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(33)

4. Mão Santa (PSC)

(10,12,37)

(34)

(41)
(35)

(38,56,58)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(42,55)

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

(2,27)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

(8,46)

1. Heráclito Fortes (DEM)

(25)

2. Osvaldo Sobrinho (PTB)

(30,51,54)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(29)

4. Adelmir Santana (DEM)

(9,13,32)

Arthur Virgílio (PSDB)

(16)

5. Expedito Júnior (PSDB)

(18,47,59)

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(16)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(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).
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador 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, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, 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).
21. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. 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.
27. 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.
28. 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).
29. 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.
30. 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.
31. 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.
32. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
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.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
60. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
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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: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO

(16)

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)

(13)

(7)

2. Papaléo Paes (PSDB)

PDT
Jefferson Praia

(12)

1. Cristovam Buarque

(9)

PTB
Sérgio Zambiasi

(14)

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 Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (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.
16. Em 15.04.2009, o Senador Paulo Paim foi eleito Presidente da Subcomissão (Ofício nº 078/09 - CDH).
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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

outubro de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 20

209

6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
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 (PSDB)
José Nery (PSOL)

(1,2)

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).
2. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
*. 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.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na Amazônia Legal.

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. Aloizio Mercadante (PT)

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

(46,73)

2. Marina Silva (PV)

(39,72)

(44,68,85,88,89)

(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)

Efraim Morais (DEM)

(58)

(2)

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

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

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,66)
(33)

(37)

PTB
Fernando Collor

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

(11,53)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,50)

3. José Agripino (DEM)

(8,51)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(57)

(18,29,56)

1. Adelmir Santana (DEM)

(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).
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78. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
79. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
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).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).

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 )
VAGO

(9,10)

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.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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
Telefone(s): 3311-3496
Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( 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)

(17)

(17,34,59)

2. Paulo Paim (PT)

(17)

Fátima Cleide (PT)

(23,66,68)
(19,34,55)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PV)

(18)

4. VAGO

(21)

(24,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(22)

(25)

6. João Pedro (PT)

(16)

(20)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(50,63,64)

Gilvam Borges (PMDB)

(49)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

1. Neuto De Conto (PMDB)
2. Lobão Filho (PMDB)

(45)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,53,71,74)

Valdir Raupp (PMDB)

(8,10,11,46)

4. Valter Pereira (PMDB)

(54,58)

5. VAGO

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(47)

(3,6,48)

(26,52)

(44)

(43,63)

6. Almeida Lima (PMDB)

(51,60,64)

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

(36)

(29)
(35)

Heráclito Fortes (DEM)
Osvaldo Sobrinho (PTB)
Kátia Abreu (DEM)

(30,67,69)

(7,37)

Arthur Virgílio (PSDB)

(41,62,65)

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

(31)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

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

(40,56)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

(33)

(1,32)

(14)
(15,57,65)

(14,61)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(27)

3. Adelmir Santana (DEM)

João Tenório (PSDB)

(28)

(13)

(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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
14. 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).
15. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
16. Em 16.02.2009, o Senador 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, 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).
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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 Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 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.
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 Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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 Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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 João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador 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).
64. 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).
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 Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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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)
(2,28)

Serys Slhessarenko (PT)

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 )
(33,43,55,57)

Neuto De Conto (PMDB)

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 ( PSDB, DEM )
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)
Sadi Cassol (PT)

(17)

1. Paulo Paim (PT)

(19,62)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(17)

2. Fátima Cleide (PT)

(20,32,49)

(4,6,18)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(22,54)

(23,60,61,63,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(21,52)

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

(2,11,41,44,59)

(40,43)
(36,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(34,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(35,39)

(42,47)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(27)

(28)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Osvaldo Sobrinho (PTB)

(8,10,30,57,58)

4. José Agripino (DEM)

(25)

Expedito Júnior (PSDB)

(15,53,56,64)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(13,55)
(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. 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.
14. 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).
15. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador 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 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.
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, 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.
23. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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 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).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-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).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).

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

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PSDB)

(6,7)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).

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)

2. Flávio Arns (PSDB)

(20)

(22)
(19,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)
(18,41,47)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(18,44)

(18,43)

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

(39)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(37)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(7,10,40)

(35)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(38,42)

(8,9,36,46,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2,53)

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

(30)

(3,31)

(6,12,26)
(23)
(16)

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

(1)
(24)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,29)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(25)

(28)

(27)

(17,29)

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

(5)

1. Fernando Collor

(25)

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 Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
24. 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).
25. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
26. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
27. 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).
28. 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).
29. 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.
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 19/02/2009, 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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (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, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
44. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
45. Em 10/03/2009, 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, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
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.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

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 (PSDB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)
2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
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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
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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) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(1)

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 (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(7)

1. VAGO

(6)

VAGO

(12)

2. VAGO

(9)

VAGO

(8)

3. VAGO

(11)

VAGO

(10)

4. VAGO

(10)

VAGO

(10)

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: 02/10/2009
Notas:
1. 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.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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.
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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 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.
7. 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.
8. 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.
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. 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.
11. 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.
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.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.

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

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

Bloco Parlamentar da Minoria
(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.
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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 (PSDB-RO)

(5)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 29/09/2009
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).
5. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.

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 (PSC-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)2

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)

1

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 14.10.2009)

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

1

Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), a partir dessa data, conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social
Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
2
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.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

TITULARES

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

(inciso

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

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

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

www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
12
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES
TITULARES
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)
ROMEU TUMA (PTB/SP)

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM/SC)
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
4

PCdoB

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

8

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

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

10

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

7

1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS

CLAUDIO DIAZ (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)
5

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 14.10.2009)

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

1
Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de
05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de
19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo
em vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do
Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P,
de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de
11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e filiou-se ao
Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009.

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
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

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

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

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

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

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG – 020055

GESTÃO – 00001

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

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

Estatuto da
Criança e do
Adolescente
Lei no 8.069/90, de acordo com as alterações
dadas pela Lei no 8.241/91; legislação correlata e índice.

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