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Ata da 38ª Sessão não deliberativa,
em 30 de março de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Paulo Paim, Valter Pereira e Antonio Carlos Valadares
(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 14 HORAS E
4 MINUTOS E ENCERRA-SE ÀS 19 HORAS
E 23 MINUTOS)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Brasília, segunda-feira, 30 de março, 14 horas e 4
minutos.
Sessão não deliberativa, a 38ª do Senado da
República do Brasil.
Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 102, de 2008 (nº
6.046/2005, na Casa de origem, do Deputado
Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional
dos Agentes da Autoridade de Trânsito;
– Projeto de Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº
3.446/1997, na Casa de origem, do Deputado
Enio Bacci), que cria a Semana de Educação
para a Vida, nas escolas públicas de todo o País,
e dá outras providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 127, de 2008 (nº
1.485/2007, na Casa de origem, do Deputado
Gladson Cameli), que denomina Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul/AC – Marmud Cameli
o aeroporto localizado na cidade de Cruzeiro do
Sul, Estado do Acre; e
– 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.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto no
art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 602, de 2007, de autoria do Senador Jayme Campos, que autoriza o
Poder Executivo a criar a Universidade Federal
do Araguaia (Univale), com sede no Município
de Barra do Garças;
– Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2008, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a redação
do art. 1º da Lei nº 7.466, de 23 de abril de 1986,
que “dispõe sobre a comemoração do feriado de
1º de Maio – Dia do Trabalhador”;
– Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2008, de autoria do Senador Marconi Perillo, que inscreve o
nome de Getúlio Dornelles Vargas no Livro dos
Heróis da Pátria; e
– Projeto de Lei do Senado nº 341, de 2008, de
autoria do Senador Paulo Paim, que denomina
“Ponte Luís Carlos Prestes” a ponte transposta
sobre o rio Gravataí na BR-116, km 270, nos municípios de Canoas e Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul.
Tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, as matérias
vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – A
Presidência lembra ao Plenário que o tempo destinado
aos oradores do Período do Expediente da sessão deliberativa ordinária de amanhã será dedicado a comemorar os 87 anos de fundação do Partido Comunista
do Brasil – PCdoB, de acordo com o Requerimento
nº 256, de 2009, do Senador Inácio Arruda e outros
Senhores Senadores.
Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

07190 Terça-feira

31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O projeto lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 112 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Leitura: 30-3-2008
Até 04/4 publicação e distribuição de avulsos;
Até 12/4 prazo final para apresentação de emendas;
Até 17/4 publicação e distribuição de avulsos das
emendas; e
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Até 02/5 encaminhamento do parecer final à Mesa do
Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos
 eputados.
D
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência comunica ao Plenário que foi autuado,
por solicitação do Presidente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, o seguinte aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– O Aviso lido retorna à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 45, de 2002.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Nº 227/09/PS–GSE
Brasília, de março de 2009

Of. Nº 225/09/PS–GSE
Brasília, 24 de março de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi de Lei nº
6.853, de 2002, do Senado Federal (PLS nº 44/02 na
Casa de Origem), o qual “Denomina Rodovia Governador Virgílio Távora trecho da rodovia BR–116.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 44, de 2002.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Nº226/09/PS-GSE
Brasília, 24 março de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.904, de 2002, do Senado Federal (PLS nº 45/02 na Casa de Origem), o qual
“Denomina Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho a ponte
sobre o rio Tacutu, na BR–401 Km 120, no município
de Bonfim, no Estado de Roraima.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.905, de 2002, do
Senado Federal (PLS nº 46/02 na Casa de Origem), o
qual “Denomina Ponte João Monteiro Barbosa Filho a
ponte transposta sobre o rio Tacutu, na BR–401, km
133, nos municípios de Bonfim e Normandia, no Estado de Roraima.”.
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 46, de 2002.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:
Of. Nº 228/09/PS–GSE
Brasília, 24 de março de 2009
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro-Secretário do Senado Federal
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.200, de 2002, do
Senado Federal (PLS nº 214/01 na Casa de Origem),
o qual “Altera o nome do Aeroporto Internacional de
Boa Vista, no Estado de Roraima.”
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 214, de 2001.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 270, de 2001.
Sobre a mesa, comunicações que passo a ler.

É lido o seguinte:

São lidas as seguintes:
OF. 8/2009/CAE

Of. Nº 229/09/PS–GSE
Brasília, 24 de março de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 7.290, de 2006, do Senado Federal (PLS nº 268/03 na Casa de Origem), o qual
“Altera a redação dos arts. 6º e 49 da Lei nº 9.478, de
6 de agosto de 1997, e dá outras providências.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência
que a referida proposição foi, nesta data, enviada à
sanção.
Atenciosamente, – Deputado Rafael Guerra,
Primeiro-Secretário
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Projeto de Lei do Senado
nº 268, de 2003.
Sobre a mesa, ofício do 1º Secretário da Câmara
dos Deputados que passo a ler.
É lido o seguinte:

Brasília, 10 de março de 2009.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 2ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos,
Ordinária, realizada em 10 de março do corrente, foi
dado conhecimento à Comissão e encaminhado aos
seus Membros, através do OF. CAE nº 01/2009-Circular, o Aviso nº 31/GMF -Aviso nº 03/09, 26 de janeiro
de 2009, do Ministério da Fazenda, encaminhando,
em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado
Federal nº 43/01, relatório contendo as características
das operações de crédito analisadas no âmbito do Ministério da Fazenda, no mês de novembro de 2007,
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Líquida dos Municípios.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 9/2009/CAE

Of. nº 234/09/PS-GSE
Brasília, 25 de março de 2009
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado
nesta Casa o Projeto de Lei nº 6.867, de 2002, do Senado Federal (PLS nº 270/01 na Casa de Origem), o
qual “Denomina Aeroporto Internacional de Rio Branco/AC – Plácido de Castro o Aeroporto Internacional
de Rio Branco, no Estado do Acre.”

Brasilia, 10 de março de 2009.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 2ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos,
Ordinária, realizada em 10 de março do corrente, foi
dado conhecimento à Comissão e encaminhado aos
seus Membros, através do OF. CAE n0 01/2009-Circular,
o Aviso nº 121/08-BCB-Presi - Aviso nº 01/09, 30 de
dezembro de 2008, do Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei Nº
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9.069/95, o demonstrativo das emissões do real referente ao mês de novembro de 2008, as razões delas
determinantes e a posição das reservas internacionais
a ela vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos econômicos.
OF. 10/2009/CAE
Brasilia, 10 de março de 2009.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião da
2ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Ordinária, realizada em 10 de março do corrente, foi dado
conhecimento à Comissão e encaminhado aos seus
Membros, através do OF. CAE nº 01/2009-Circular, o
Aviso nº 02/09-BCB-Presi - Aviso nº 05/09, 30 janeiro
de 2009, do Banco Central do Brasil, encaminhando,
em cumprimento ao disposto na Lei Nº 9.069/95, o demonstrativo das emissões do real referente ao quarto
trimestre de 2008, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a ela vinculadas,
bem como o relatório da execução da programação
monetária.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. 11/2009/CAE
Brasília, 10 de março de 2009.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião
da 2ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Ordinária, realizada em 10 de março do corrente,
foi dado conhecimento à Comissão e encaminhado
aos seus Membros, através do OF. CAE nº 01/2009Circular, o Aviso nº 16/09-BCB Presi - Aviso nº 12/09,
27 fevereiro de 2009, do Banco Central do Brasil, encaminhando, em cumprimento ao disposto na Lei Nº
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9.069/95, o demonstrativo das emissões do real referente ao mês de janeiro de 2009, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais
a ela vinculadas.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves
Filho, Presidente da Comissão de Assuntos econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
A Presidência determina o arquivamento dos Avisos
nºs 1, 3, 5 e 12, de 2009.
Sobre a mesa, ofício do Procurador-Geral da
República que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO PGR/GAB/Nº 269
Brasília, 9 de março de 2009
Senhor Presidente,
No estrito cumprimento do disposto no parágrafo
4º do artigo 8º da Lei Complementar nº 75, de 20 de
maio de 1993, que impõe ao Procurador-Geral da República o dever de encaminhar “as correspondências,
notificações, requisições e intimações “ expedidas por
membros do Ministério Público da União que tenham
como destinatários determinadas autoridades, e tendo em vista o Oficio n0 701/2009 — PR/GO, de 27 de
fevereiro de 2009, reporto-me ao Oficio PGR/GAB nº
232, de 8 de março de 2006 (cópias anexas), que até
a presente data não foi respondido, motivo pelo qual
dirijo-me a Vossa Excelência para reiterar o pedido de
informações.
Atenciosamente, – Antonio Fernando Barros e
Silva de Souza, Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação e será
juntado ao processado do Requerimento nº 03, de
2005–CN. (CPMI dos Correios).
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pede a palavra, pela ordem, o Senador Mário Couto,
do Pará, do PSDB.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
que V. Exª me inscrevesse para falar pela Liderança
da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– V. Exª acaba de ser inscrito pela nossa SecretáriaGeral da Mesa, Drª Claudia Lyra.
Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito para a sessão de hoje
é o Senador Paulo Paim, do Estado do Rio Grande do
Sul, do Partido dos Trabalhadores. Ele reflete a grandeza e plenitude de virtudes que nós, Senadores da
República, temos. Esta é a Instituição, sem dúvida alguma, que sustenta a democracia no nosso Brasil.
Eduardo Gomes, num momento difícil da democracia, combatendo uma ditadura primeira, disse: “O
preço das liberdades democráticas é a eterna vigilância”. E o Senado da República é essa eterna vigilância
que garante a democracia no Brasil.
Com a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
Mão Santa, Senador Mesquita Júnior, Senador Mário
Couto, Senador Papaléo Paes, Sr. Presidente, quero
fazer alguns registros aqui da tribuna do Senado nesta tarde. O primeiro deles, Sr. Presidente, quero cumprimentar o movimento que está sendo feito hoje em
todo o País, liderado pelas centrais e confederações
e pelo conjunto do movimento social.
As centrais sindicais, confederações e federações
de trabalhadores, movimento estudantil, movimentos
sociais, trabalhadores do campo e da cidade realizam
no dia de hoje, dia 30, vários atos públicos em todo o
País para dizer não à crise e às demissões. Eles exigem
– no meu entendimento, corretamente, fica aqui o meu
aval para essas posições, que mostram o movimento
social, mobilizado – a redução drástica das taxas de
juros, como também a não demissão e a troca, pela
não demissão, da jornada de trabalho sem redução
salarial. Querem mais recursos para investimento em
políticas públicas e fazem a defesa dos direitos dos
trabalhadores.
A convocatória oficial do movimento social diz:
A precarização, o arrocho salarial e o
desemprego enfraquecem o mercado interno,
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deixando o País vulnerável e à mercê da crise, prejudicando fundamentalmente os mais
pobres nas favelas e nas periferias.
É preciso cortar drasticamente os juros,
reduzir jornada sem reduzir os salários, acelerar a reforma agrária, ampliar as políticas
públicas em habitação, saneamento...
...educação, saúde e medidas concretas
dos governos, para impedir as demissões, garantir emprego e a renda dos trabalhadores
[que são aqueles que fomentam, que impulsionam o mercado interno].
Lembro também, Sr. Presidente, que, na
semana passada, num debate de que participei “Negociações Coletivas em Contexto de
Crise”, o Diretor Técnico do Dieese, Clemente Ganz Lúcio, disse que “O Brasil tem todas
as condições de fazer uma ação diferente no
enfrentamento da crise”.
Durante a exposição, ele destacou que “O mercado interno brasileiro é muito expressivo e tem capacidade de garantir dinamismo na nossa economia.
O nosso mercado interno possibilita uma dinâmica
capaz de assegurar o crescimento e acelerar a saída
da crise do Brasil”.
E conclui ele, defendendo uma tese que defendo há décadas, há 22 anos no Parlamento e mais uns
sete ou oito anos como sindicalista:
Segundo ele, é preciso garantir uma política permanente de valorização do salário mínimo e também
dos benefícios dos aposentados e pensionistas como
forma de impulsionar o mercado interno.
Sr. Presidente, quero ainda, na mesma linha,
destacar um trabalho apresentado lá na Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Sul, por parte do Deputado Ivar Pavan, Presidente daquela Assembleia.
Ivar Pavan, do PT, possibilitou um espaço democrático de discussão sobre os impactos da crise econômica no setor primário. A iniciativa foi um esforço
daquela Casa Legislativa no intuito de somar-se aos
esforços de busca para soluções emergenciais de combate à crise, neste caso, no setor primário.
Da audiência pública realizada, participaram trabalhadores e empresários. Nos final, foi elaborada uma
carta, entregue à Ministra Dilma, contendo alguns princípios básicos do setor primário, que se somam a um
conjunto de outros documentos já elaborados pelas
entidades de classe de empregados e empregadores
do Rio Grande do Sul.
As demandas que aparecem com mais freqüência
na discussão e que têm o apoio, tenho certeza, deste
Senador, foram as seguintes:
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Juros:

Endividamento agrícola.

Vejam o que propõem os empresários, na mesma linha que numa outra carta aqui propõem os trabalhadores: redução das taxas de juros e do spread
bancário, para garantir as condições de financiamento
da produção.

Retomada das discussões sobre o endividamento agrícola de forma a reduzir os custos e viabilizar a
atividade econômica do setor primário.

Crédito
Ampliação do crédito para o financiamento da
produção para a comercialização da safra 2008/2009
e custeio da safra 2009/2010, em especial do trigo.
Ampliação da liberação das linhas de crédito para
capital de giro e investimento das cooperativas.
Criação de mecanismos de crédito de custeio
pecuário para os suínos e retenção de matrizes.
Liberação dos recursos para comercialização,
garantia do preço mínimo, armazenagem do trigo.
Investimento público
Ampliação do investimento público em moradia,
infraestrutura e saneamento, complementando as políticas sociais, em especial no programa de habitação
rural.
Ampliação dos programas de compras institucionais do Governo Federal, estadual e municipal (PAA
e recursos da merenda escolar) de forma a tornar os
investimentos um estímulo à produção.
Benefícios fiscais
Revisão das políticas de incentivos fiscais, alterando os critérios do Fundopem de forma a atender
aos conjuntos das cadeias produtivas e as cooperativas, desde o produtor primário até a comercialização,
priorizando as empresas gaúchas.
Manutenção do crédito presumido do ICMS para
o setor primário.
Extensão da redução do IPI dos automóveis para
o setor máquinas agrícolas.
Ampliação do número de empresas beneficiadas
pelo Simples gaúcho.
Insumos agrícolas
Intervenção do Estado no controle da produção de insumos agrícolas de forma a garantir preços
compatíveis.
Redução dos preços do óleo diesel.
Preços mínimos.
Reajuste dos preços mínimos dos produtos primários, e, no caso do trigo, sem discriminação do trigo
brando, que corresponde a 60% da produção do Rio
Grande do Sul.
Criação de preços mínimos para a suinocultura.

Estocagem.
Fortalecimento e regularização da situação fiscal
da Cesa e construção de uma rede de armazenamento que garanta a comercialização com preços justos
durante todo o ano.
Questão ambiental.
Adequação da legislação ambiental às diferentes
realidades e às diferentes atividades econômicas de
forma a garantir o desenvolvimento com devida sustentabilidade ambiental.
Suasa
Também foi reivindicado, Sr. Presidente, a adesão do Rio Grande do Sul à Suasa, para fomentar a
agroindústria e agricultura familiar.
Pesquisa e extensão rural.
Recuperação da Emater com a ampliação do quadro técnico e ampliação dos investimentos do Governo
do Estado em assistência técnica e extensão rural.
Quero ainda, Sr. Presidente, aproveitar este momento para encaminhar a V. Exª voto de pesar pelo
falecimento, lá no meu Estado, de um lutador das causas populares, que morreu aos 50 anos, o economista
Zeca Moraes.
Sr. Presidente, faço aqui a justificativa do meu
voto de pesar e peço à Casa que a remeta a toda a
família.
É com tristeza que informo o Plenário desta Casa
que faleceu na sexta-feira passada, dia 27, em Porto
Alegre, vítima de infarto do miocárdio, o economista
José Luiz Vianna Moraes, o Zeca Moraes. Ele estava
com cinquenta anos e foi sepultado no sábado.
Zeca, filiado e militante do Partido dos Trabalhadores, era ligado à corrente Democracia Socialista
(DS) e também tinha grande atuação junto aos movimentos sociais e populares. Lembro que conheci o
amigo Zeca em meados dos anos 80. Zeca Moraes foi
membro do primeiro escalão do Governo Olívio Dutra
e Miguel Rossetto, de 1999 a 2000.
Ele esteve à Frente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI).
Foi nesse período que ele liderou inúmeros projetos
que, por alguns anos, mudaram a face do modelo de
desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul e
também de Porto Alegre.
Ele foi responsável pela abertura de um amplo
leque de políticas de apoio a pequenas e microempre-
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sas. Antes ele havia trabalhado na Prefeitura de Porto
Alegre durante as consecutivas gestões petistas populares, como, por exemplo, Secretário da Produção,
Indústria e Comércio, nos Governos Olívio Dutra, que
foi Prefeito da capital; Tarso Genro, Prefeito da capital,
que contou com o Zeca, e Raul Pont, também Prefeito
da capital, que também contou com a capacidade do
companheiro Zeca.
Lembro, também, que ele foi responsável pela
implantação do Programa Municipal de Economia Popular Solidária.
Sr. Presidente, o amigo Zeca Moraes já era um
dos mais respeitados e reconhecidos lutadores sociais do País.
Zeca Moraes era formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Era
funcionário de carreira do Instituto Rio-Grandense do
Arroz (Irga). Atualmente, ele era assessor econômico
Face C, da Usina Termelétrica Presidente Médici, em
Candiota, unidade da Companhia de Geração Térmica
Energia Elétrica (CGTEE).
O amigo Zeca Moraes era uma pessoa, Sr. Presidente, de convicções muito firmes. Um homem incansável nas suas lutas. Era um socialista, uma pessoa que
sonhava com um mundo melhor, onde todos tivessem
direitos e oportunidades iguais.
Companheiros, como Zeca Moraes, não morrem
jamais. As suas ações e os seus gestos ficam eternizados junto à nossa gente, junto a todas as ações
daqueles que têm compromisso com a construção de
um mundo melhor para todos. O seu exemplo de vida
e de luta social é um farol a guiar todos nós.
Fique em paz, companheiro Zeca Moraes, já entraste para a história.
Estou encaminhando à Mesa, Sr. Presidente, o
voto de pesar ao companheiro Zeca, que deixou uma
filha de 7 anos, que, com certeza, continuará iluminada no seu caminho pela forma de agir do Zeca, esse
companheiro inesquecível para todos nós.
Por fim, Sr. Presidente, eu queria ainda, ao lembrar do Zeca, falar um pouquinho mais dos direitos
dos trabalhadores. Todos sabem do meu compromisso com o direito dos trabalhadores. Isso para mim é
quase uma obsessão, tanto a defesa do trabalhador
da área urbana quanto da área rural, como também
dos aposentados e pensionistas.
Tenho muito orgulho de ter esse compromisso,
Sr. Presidente, e jamais vou esquecer o meu primeiro
mandato. Quando cheguei ao Congresso Nacional, há
22 anos, eu disse, Senador Mário Couto, que a minha
vida é a luta em defesa dos trabalhadores da área pública, da área privada, dos aposentados e pensionistas
e de todos os discriminados. É com essa visão que eu
quero, neste momento, deixar aqui a minha análise
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sobre a reforma tributária, que está em debate lá na
Câmara dos Deputados. Estou, de fato, muito preocupado. Essa reforma, se for aprovada nos moldes em
que foi apresentada, sem sombra de dúvida, vai retirar
o dinheiro da Seguridade Social. Seguridade Social,
leia-se Previdência, assistência social e saúde. Eu não
canso de reafirmar: o superávit da seguridade social de
2000 a 2008 foi em torno de R$400 bilhões, e esses
dados ninguém contesta. Por isso, a reforma em debate
acaba retirando as verbas carimbadas e definitivas que
deveriam ficar para a seguridade e aí virão para um
caixa único. E, se forem para o caixa único, eu tenho
lá minhas inseguranças se, efetivamente, quando a
gente disser aqui que há receita para os aposentados
e para a saúde, essa receita pode não estar mais no
caixa da Previdência.
Quero também lembrar que, apesar de as receitas
estarem hoje consagradas pela própria Constituição –
eu fui Constituinte para a Seguridade –, se fizéssemos
aqui uma retrospectiva histórica, veríamos que entre a
União, o Município, o Estado e o setor privado a dívida
de desapropriação indevida do dinheiro da Seguridade Social ultrapassa os R$3 trilhões. Se fizeram isso
– nós, amparados pela Constituição e pela legislação
–, preocupa-me muito se a reforma tributária que está
em debate via PEC nº 233 vai, aí sim, abrir a porteira para que o dinheiro da Seguridade não fique mais
com disponibilidade para a saúde, para a assistência
e também para a Previdência.
Quero ainda dizer, Sr. Presidente, concluindo
este meu pronunciamento em que faço uma série de
argumentações sobre as minhas preocupações quanto
a esse quadro, que todos os programas sociais sofrerão prejuízos, especialmente se incluirmos na reforma
mecanismos que não vão garantir o que hoje é arrecadado para a Seguridade.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui deixar
este meu grito de alerta: a Seguridade Social deixará
de contar com orçamento próprio, exclusivo, e passará a depender de repasses do Orçamento Fiscal,
sujeito a toda sorte, dependendo da política econômica do País.
Hoje, é o contrário. Eles retiram o dinheiro da
Seguridade, que vai para o superávit primário. Todos
nós sabemos disso. Há décadas e décadas, isso vem
acontecendo. Por isso, Sr. Presidente, não teremos qualquer garantia de que a cifra de 33,8% da arrecadação
federal a que chegaram os técnicos do Executivo, que
corresponderia aos recursos destinados à Seguridade
Social, vá refletir em investimentos na área social.
Sr. Presidente, eu ainda gostaria de dizer que
a idéia que defendo é a de que não se extingam, em
hipótese nenhuma, as fontes exclusivas de recursos
para a Seguridade Social.
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Recentemente li aqui, da tribuna do Senado, um
manifesto assinado pelas entidades, como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, Receita Federal
do Brasil, CNBB, Conselho Federal de Serviço Social,
Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Centro
Feminista de Estudos e Assessoria e, repito, todas as
centrais sindicais e confederações, condenando essa
reforma. Espero que ela não seja aprovada nos moldes em que se encontra atualmente na Câmara dos
Deputados.
Sr. Presidente, concluo, pedindo a V. Exª que
aceite seja inserido nos Anais da Casa um documento
chamado “Fiscalização X Arrecadação”, de autoria do
Presidente do Sindicato Nacional de Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Paulo Antenor de
Oliveira, onde ele deixa muito claro que, se fôssemos
cobrar o que a Receita deixou de arrecadar, só com
essas cobranças teríamos mais de R$1 bilhão para a
Seguridade Social. Disse, ainda, que mais de R$108
milhões estariam neste momento à disposição, se
houvesse um movimento mais duro em matéria de
arrecadação.
Este documento, publicado em diversos veículos
neste mês, o Sr. Paulo Antenor de Oliveira me entregou
em mão esta manhã, junto com o Mosap, o SindiReceita e demais entidades. Segundo ele, é fundamental
que a gente faça uma análise correta e exija que a Receita Federal cobre daqueles que não estão fazendo o
pagamento devido para os cofres públicos.
Diz o documento:
“Em 2008 foram lançados R$75,65 bilhões [eu falei antes em milhões, mas não são
milhões e, sim, R$75,65 bilhões] em procedimentos de fiscalização, o segundo melhor
resultado dos últimos anos, superado apenas
pelo resultado de 2007”.
“No ano de 2007, foram lançados R$108,4
bilhões em procedimentos de fiscalização. Números tão expressivos seriam realmente motivo de comemoração, não fosse o dado que se
segue no relatório: ‘a arrecadação referente aos
lançamentos de ofício (tributos administrados
pela antiga SRF) atingiu em 2008 o valor de
R$2,868 bilhões, superior ao valor de 2007, que
foi de R$2,695 bilhões’. Em outras palavras,
[justifica ele] de R$108,04 bilhões lançados
em 2007, entraram efetivamente [por falta de
controle, de fiscalização e de ação mais dura]
nos cofres da União [somente] R$2,69 bilhões
e, dos R$75,65 bilhões lançados em 2008, foram arrecadados R$2,87 bilhões”.
Sr. Presidente, peço a V. Exª que considere na
íntegra o meu pronunciamento.
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E por que cito esses dados, falando em R$70
bilhões, em R$100 bilhões? Porque essa é uma demonstração clara de que recursos existem. Por isso, às
vezes, questiono as tais anistias, porque, quando você
dá anistia, você está incentivando os maus pagadores
a não pagarem à Previdência, a não pagarem à Receita, porque eles sabem que, hoje ou amanhã, vem uma
anistia. E esse dinheiro, com certeza absoluta, daria
para resolver o problema da saúde e da assistência
social, como também da Previdência.
Só peço a V. Exª que considere na íntegra todos
os registros que fiz aqui e que, de forma resumida,
apresentei a V. Exª, usando mais do meu tempo, que
era de vinte minutos, pois devo ter falado em torno de
27 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM:
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, é com tristeza que informo o plenário desta
casa que faleceu na sexta-feira passada, dia 27, em
Porto Alegre, vitima de infarto do miocárdio, o economista José Luiz Vianna Moraes, o Zeca Moraes. Ele
estava com 50 anos e foi sepultado no sábado.
Filiado e militante do Partido dos Trabalhadores,
ele era ligado à corrente Democracia Socialista (DS),
e também tinha grande atuação junto aos movimentos sociais e populares. Lembro que conheci o amigo
Zeca em meados dos anos 80.
Zeca Moraes foi membro do primeiro escalão
do governo Olívio Dutra e Miguel Rosseto, entre 1999
e 2000.
Ele esteve a frente da Secretária Estadual de
Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais (SEDAI).
Foi nesse período que ele liderou inúmeros projetos que por alguns anos, mudaram a face do modelo
de desenvolvimento do Estado do Rio Grande Sul e
Porto Alegre.
Ele foi responsável pela abertura de um amplo
leque de políticas de apoio a pequena e micro-empresa.
Antes ele havia trabalhado na prefeitura de Porto Alegre durante as consecutivas gestões petistas
populares como secretário da Produção, Indústria e
Comércio nos governo Olívio Dutra, Tarso Genro e
Raul Pont.
Lembro que ele foi responsável pela implantação do Programa Municipal de Economia Popular
Solidária.
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E aí, Sr. Presidente, o amigo Zeca Moraes já era
uma dos mais respeitados e reconhecidos lutadores
sociais deste país.
Formado em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1980, era
funcionário de carreira do Instituto Riograndense do
Arroz (Irga).
Atualmente ele era assessor econômico da Fase
C da Usina Termelétrica Presidente Médici, em Candiota, unidade da Companhia de Geração Térmica de
Energia Elétrica (CGTEE).
Srªs e Srs. Senadores, o amigo Zeca Moraes era
uma pessoa de convicções firmes. Um homem incansável nas suas lutas.
Ele era uma pessoa que sonhava cotidianamente
um mundo melhor onde os cidadãos tivessem direitos
e oportunidades iguais.
Camaradas como Zeca Moraes não morrem jamais. As suas ações e os seus gestos ficam eternizados nos nossos gestos e nas nossas ações.
O seu exemplo de vida e de luta social é um farol a nos guiar.
Fique em paz camarada Zeca Moraes. Já entraste
para a nossa história.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a defesa dos direitos do trabalhador brasileiro é uma das minhas obsessões. Esse fato está
fartamente demonstrado por minha trajetória política
e pessoal.
Foram raros os projetos que apresentei, tanto na
Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal, que não trataram, de forma alguma, das questões
trabalhistas, dos direitos dos idosos, aposentados e
pensionistas, da defesa dos desempregados e dos
discriminados.
Pessoas que, ao contrário do que alguns dizem,
não são as ditas minorias, mas sim uma ampla maioria do povo brasileiro.
A Previdência Social, mais especificamente, é um
tema que sempre mobilizou minha atenção.
Uma justa recompensa por uma vida inteira de
trabalho e dedicação é o mínimo que o Estado deve
aos trabalhadores brasileiros.
Uma aposentadoria tranqüila na sociedade moderna, é um direito pelo qual devemos zelar permanentemente, tanto em respeito àqueles que já contribuíram
com seu quinhão de trabalho, quanto em relação ao
nosso próprio futuro e ao futuro de nossos filhos.
As contas da Previdência Social, sou o primeiro
a admitir, são uma área complexa e sujeita a constantes transformações.
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Mas com certeza não é deficitária. A questão que
se coloca é de gestão administrativa. É preciso cobrar
os maus pagadores e não conceder anistia.
Isso acaba sendo um incentivo a que não se pague corretamente.
A dívida com a nossa Seguridade Social já ultrapassa os R$ 3 trilhões se considerarmos o setor
privado, municípios, estados e a União.
Aumento na expectativa de vida da população,
alterações nas regras de contribuição, o grau de formalidade da economia, a taxa de crescimento do País
– essas e outras muitas variáveis afetam, direta ou indiretamente, a Seguridade Social.
A reforma tributária que, no momento, tramita
na Câmara dos Deputados é um desses fatores que,
fatalmente, terão influência na Seguridade Social e,
conseqüentemente, na Previdência.
Embora a PEC nº 233/08 não afete diretamente
as regras previdenciárias de forma específica e direta,
o impacto indireto da reforma, caso ela seja aprovada
em sua forma atual, trará imensos danos não apenas à
Previdência Social, mas também a toda os programas
e projetos de natureza social deste país.
A reengenharia tributária proposta pela reforma
apresentada ao Congresso pelo Governo Federal, além
dos evidentes efeitos fiscais que terá, acarretará também uma série de efeitos políticos e sociais, não tão
evidentes, mas nem por isso menos importantes.
Especialmente se olharmos para a provável situação futura do lado mais fraco da corda – os aposentados, os idosos, os pensionistas, os desempregados,
os trabalhadores assalariados.
Em nome de uma suposta “simplificação tributária”, o que se está propondo é o fim de uma série de
contribuições que, hoje em dia, garantem à Previdência
Social, à Assistência Social, à saúde, à educação e a
outras áreas sociais um orçamento exclusivo e imune
a desvinculações.
Em vez das contribuições sociais adotadas atualmente, a fonte das receitas sociais passaria a ser o
bolo fiscal arrecadado pelo novo conjunto de impostos: o imposto sobre valor adicionado federal (IVA-F),
o imposto de renda ampliado, o IPI.
Propõe-se, por exemplo, o fim do PIS, da COFINS, da Cide-Combustíveis e do Salário-Educação,
que serão incorporados pelo IVA-F.
A CSLL seria incorporada ao imposto de renda.
Propõe-se, também, a redução da contribuição para
a seguridade social dos empregados, como forma de
estimular o emprego formal, e a cobertura da diferença
por parcela do IVA-F destinada à seguridade social.
Até aí, Srªs e Srs. Senadores, nenhum problema
aparente. Alguém poderia argumentar que os programas sociais não sofreriam qualquer prejuízo, especialmente se incluíssemos na reforma mecanismos
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que garantam a equivalência entre os montantes de
recursos anteriores e posteriores ao advento do novo
sistema tributário.
O problema, porém, Sr. Presidente, é mais sutil.
Eu diria, inclusive, que é um problema de princípio.
O cerne da questão, a meu ver, é a exclusividade. Estaremos abandonando um sistema em que
a seguridade social goza de uma fonte exclusiva e
relativamente segura de recursos, cujos valores são
vinculados aos gastos com a área social, para adotarmos um sistema em que os recursos da área social
passarão a ter origem no bolo fiscal de onde saem os
recursos para todos os demais gastos do Governo –
inclusive aqueles destinados à garantia do superávit
primário e ao pagamento da crescente e interminável
dívida pública.
A Seguridade Social deixará de contar com um
orçamento próprio, exclusivo, e passará a depender
de repasses do orçamento fiscal, sujeito a toda sorte
de intempéries políticas e econômicas.
Não temos quaisquer garantias, tampouco, de que
a cifra de 38,8% da arrecadação federal a que chegaram os técnicos do Executivo, que corresponderia
aos recursos destinados à Seguridade Social, reflita
as reais necessidades dessa área e equivalham aos
recursos de que a área dispõe no presente.
Parece-me, aliás, que se chegou a esse percentual em decorrência de se ter escolhido o ano de 2006
como o ano-base para o cálculo.
Por que 2006? Eu gostaria de saber, Senhor
Presidente, se o mesmo cálculo feito com base em
outros anos seria mais ou menos vantajoso para a
Seguridade Social.
Em suma, Srªs e Srs. Senadores, a idéia que
defendo é a de que a extinção das fontes exclusivas
de recursos para a Seguridade Social não é, definitivamente, uma vantagem para essa área.
Embora, na ponta do lápis, seja até possível argumentar que os programas sociais não estejam sofrendo qualquer prejuízo do ponto de vista econômico
e financeiro, a semente que se está lançando com as
novas regras tributárias propostas na PEC nº 233/08
é a semente da incerteza.
Todo e qualquer grupo de pressão interessado, no
futuro, em conter ou limitar os gastos com a área social
estaria com a faca e o queijo na mão para fazê-lo.
Quem poderia se opor a esses grupos? Os aposentados, as viúvas, os desempregados, os desvalidos
que não têm vez nem voz diante das grandes decisões
tomadas pelo Estado?
Não podemos deixar que isso aconteça, Senhoras e Senhores Senadores.
O Governo Federal está representando seu papel ao buscar maximizar a arrecadação de impostos
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e institucionalizar formas mais maleáveis de aplicar
os recursos fiscais.
Porém, aos pesos aplicados pelo Executivo, devemos aplicar os contrapesos da defesa dos projetos
e programas sociais – nós, que somos eleitos para
representar o povo e defender seus interesses mais
legítimos.
A sociedade já está se mobilizando. Tomei conhecimento, e recentemente li neste plenário, de um
manifesto contrário à reforma em sua forma atual, assinado por entidades como a Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Cáritas Brasileira, o Conselho Federal de Serviço Social, o
Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o Centro
Feminista de Estudo e Assessoria, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, entre outras.
Ninguém é contrário à reforma em si. Ela é necessária e desejável, dada a magnitude da carga tributária
brasileira e o caráter caótico do nosso sistema de impostos, que sufoca os empreendedores deste País.
Porém, não podemos tapar um buraco cavando
outro.
Em sua forma atual, a reforma tributária prejudica todas as conquistas sociais que obtivemos desde
1988, por uma razão muito simples: ela mexe na própria natureza do financiamento da área social, já tão
carente de recursos no Brasil.
Sou da opinião, portanto, Sr. Presidente, de que,
pelo simples fato de colocar em risco as principais
fontes de recursos da Seguridade Social brasileira, a
reforma tributária, na forma em que se encontra, não
deve prosperar, mas ser objeto de profundas discussões e sofrer alterações pontuais que preservem a
estabilidade do financiamento da área social no Brasil.
Muito obrigado.
Para fortalecer ainda mais os meus argumentos,
peço, senhor presidente, que se registre nos anais da
Casa, artigo de autoria do presidente do Sindireceita,
Paulo Antenor de Oliveira, publicado em diversos veículos de comunicação neste mês.
Na manhã de hoje o encontrei em um café da
manhã, assim como a outros dirigentes do Mosap, do
Sindireceita e de demais entidades que representam
os interesses de aposentados e pensionistas.
Recebi cópia deste documento que demonstra
onde está o dinheiro dos aposentados.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, as centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores, movimento estudantil, movimentos sociais, trabalhadores do campo e da cidade,
realizam no dia de hoje, 30, vários atos públicos em
todo o país para dizer não à crise e às demissões.
Eles exigem a redução drástica das taxas de
juros e da jornada de trabalho sem redução salarial,
querem mais recursos para investimentos em políticas
públicas e, fazem a defesa intransigente dos direitos
trabalhistas e sociais.
A convocatória oficial deste ato unificado diz o
seguinte:
“A precarização, o arrocho salarial e o desemprego enfraquecem o mercado interno, deixando o país
vulnerável e à mercê da crise, prejudicando fundamentalmente os mais pobres, nas favelas e periferias...
...É preciso cortar drasticamente os juros, reduzir
a jornada sem reduzir os salários, acelerar a reforma
agrária, ampliar as políticas públicas em habitação,
saneamento, educação e saúde, e medidas concretas
dos governos para impedir as demissões, garantir o
emprego e a renda dos trabalhadores”
Lembro aqui também, Sr. Presidente, que na
semana passada, no debate ‘Negociações coletivas
em um contexto de crise’, realizado na cidade de São
Paulo, o diretor técnico do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos),
Clemente Ganz Lúcio, disse que “o Brasil tem todas
as condições de fazer uma ação diferente de enfrentamento da crise”.
Durante sua exposição, ele destacou que “o mercado interno brasileiro é muito expressivo e tem capacidade de garantir dinamismo na nossa economia.
O nosso mercado interno, possibilita uma dinâmica
capaz de assegurar o crescimento e acelerar a saída
da crise do Brasil”.
Ele concluiu, Sr. Presidente, dizendo que para
o Brasil enfrentar a crise, é preciso também garantir
uma política permanente de valorização do salário
mínimo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Assembléia Legislativa do RS, presidida pelo Deputado Ivar Pavan, do PT, possibilitou um
espaço democrático de discussão sobre os impactos
da crise econômica no setor primário.
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A iniciativa foi um esforço daquela casa, no intuito de somar-se aos esforços de busca soluções
emergenciais.
Uma audiência pública foi realizada com a participação de empresários e de trabalhadores.
No final foi elaborada uma carta, entregue ao
governo federal, contendo algumas das principais
reivindicações do setor primário, que se somam ao
conjunto de outros documentos já elaborados pelas
entidades de classe.
As demandas que apareceram com mais freqüência na discussão e, que tem o apoio deste senador,
foram as seguintes.
Juros
Redução das taxas de juros e do spread bancário para garantir condições de financiamento da
produção.
Crédito
Ampliação do crédito para o financiamento da
produção para a comercialização da safra 2008/2009
e custeio da safra 2009/2010, em especial do trigo.
Ampliação da liberação das linhas de crédito para
capital de giro e investimento das cooperativas.
Criação de mecanismos de crédito de custeio
pecuário para os suínos e retenção de matrizes.
Liberação dos recursos para a comercialização,
garantia do preço mínimo, armazenagem do trigo.
Investimento público
Ampliação do investimento público em moradia,
infra-estrutura e saneamento, complementando as
políticas sociais, em especial no programa de habitação rural.
Ampliação dos programas de compras institucionais do governo federal, estadual e municipais (PAA
e recursos da merenda escolar) de forma a tornar os
investimentos um estímulo à produção.
Benefícios Fiscais
Revisão das políticas de incentivos fiscais, alterando os critérios do Fundopem de forma a atender
os conjuntos das cadeias produtivas e as cooperativas, desde o produtor primário até a comercialização,
priorizando as empresas gaúchas.
Manutenção do crédito presumido do ICMS para
o setor primário.
Extensão da redução do IPI dos automóveis para
o setor máquinas agrícolas.
Ampliação o número de empresas beneficiadas
pelo Simples Gaúcho.
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Insumos agrícolas
Intervenção do Estado no controle da produção de insumos agrícolas de forma a garantir preços
compatíveis.
Redução dos preços do óleo diesel.
Preços mínimos
Reajuste dos preços mínimos dos produtos primários, e no caso do trigo sem discriminação do trigo
brando que corresponde à 60% da produção do RS.
Criação de preços mínimos para a suinocultura.
Endividamento agrícola
Retomada das discussões sobre o endividamento agrícola de forma a reduzir os custos e viabilizar a
atividade econômica do setor primário.
Estocagem
Fortalecimento e regularização da situação fiscal
da CESA e construção de uma rede de armazenamento que garanta a comercialização com preços justos
durante todo o ano.
Questão ambiental
Adequação da legislação ambiental às diferentes
realidades e às diferentes atividades econômicas de
forma a garantir o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental.
SUASA
Adesão do Rio Grande do Sul ao SUASA para
fomentar a agroindústria e a agricultura familiar.
Pesquisa e Extensão Rural
Recuperação da EMATER, com a ampliação do
quadro técnico e ampliação dos investimentos do governo do estado em assistência técnica e extensão
rural.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
Associamo-nos ao voto de pesar pelo falecimento do grande líder político Zeca Moraes, que vai fazer
falta ao Rio Grande do Sul e ao Brasil.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Convidamos para usar da palavra, como Líder, o Senador Mário Couto, que é Líder da Minoria, do PSDB,
e representa o Estado do Pará.
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Pela ordem, tem a palavra o Senador Papaléo
Paes, do PSDB do Amapá.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só para comunicar a V. Exª que fiz uma permuta com o Senador
Adelmir Santana. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Vamos providenciar, porque, para o prazer nosso, já
chegou a encantadora Senadora Marisa Serrano, do
PSDB do MS.
Marisa Serrano, pela lista de oradores inscritos,
é a próxima oradora.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, antes de iniciar meu pronunciamento
desta tarde, quero saudar dois companheiros do Estado do Pará, do meu querido Estado do Pará. Faço,
com muita alegria, a saudação ao Padre Ricardo, lá
da Paróquia de Vigia, e ao meu amigo César Barroso,
do Município de Marapanim. É com muita alegria que
tenho V. Sªs aqui, na sessão desta tarde.
Sr. Presidente e Senador Paulo Paim, recebi nesta
semana e na semana passada várias correspondências de aposentados e pensionistas, Senador Geraldo
Mesquita, cobrando nossa ausência desta tribuna para
falar sobre o assunto.
Eu quero dizer a todos os aposentados e pensionistas que fiquem tranquilos com referência às nossas
lutas. Tivemos uma reunião, há umas três semanas, e
essa reunião me pareceu muito pura, Senador, muito
leal, muito sincera, com o Presidente da Câmara. Por
isso, estamos no aguardo do mês de abril, que foi o
mês prometido para que os projetos de V. Exª com referência aos aposentados e pensionistas pudessem
ser discutidos e votados. E é isso exatamente que
nos faz dar uma pausa, nesta tribuna, falando dos
problemas dos aposentados. Mas fiquem tranquilos
que, no mês de abril, voltaremos a falar, voltaremos a
perseguir nosso objetivo. E saibam que essa luta está
no sangue de vários Senadores. Jamais vamos abandonar essa luta.
Senador Paulo Paim, com prazer.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Mário Couto, aproveito seu pronunciamento, até para
deixar bem claro a eles, que, tanto eu como V. Exª e
inúmeros Senadores, temos falado quase todo dia,
damos uma pincelada todo dia. Falei agora na reforma
tributária e falei onde estão os recursos para garantir
o benefício dos aposentados. E, ao mesmo tempo, estamos falando com os Relatores dos três temas lá na
Câmara dos Deputados. Essa semana ainda, tive uma
reunião com o Deputado Pepe Vargas, que disse que
o Governo já está convencido de que tem que acabar
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mesmo com o fator previdenciário. E tenho certeza
de que o Deputado Pepe Vargas não está mentindo.
Ele disse que avança nesse sentido. O PL nº 1, que
é aquele que os aposentados aguardam, está pronto
para ser votado no plenário da Câmara. Já foi aprovado, inclusive na Comissão Especial, o projeto que
nós todos aprovamos no Senado, e, conforme disse
o Presidente Michel Temer, vai para a pauta, vai ter
que ser votado no mais tardar entre abril e maio, e
nós não paramos, estamos fazendo atividade nos Estados inclusive. Lembro a todos que estão assistindo
ao pronunciamento de V. Exª, neste momento, que, no
dia 2, no Rio de Janeiro – promoção do Sindicato dos
Médicos, que acha que o reajuste dos idosos é uma
questão até de saúde –, haverá um grande evento no
Rio e, no dia 3, será em Osasco, São Paulo. Ajudaremos na organização desse, na mobilização. Tivemos
agora em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do
Sul e a mobilização continua. Acredito que há todas
as condições de, ainda neste semestre, acabar com o
fator e garantir o reajuste dos aposentados. Parabéns a
V. Exª, que tem ido à tribuna, com o meu testemunho,
eu diria, quase todo dia para falar desse tema.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Quero
deixar claro a todos os aposentados e pensionistas
deste País, Senador Paulo Paim, como V. Exª acabou de esclarecer, até melhor do que eu, que jamais
abandonaremos essa causa justa. Vocês terão, em
cada um de nós, o nosso combate veemente contra a
deslealdade que cometem com todos vocês. Por isso,
fiquem tranquilos, pois não esqueceremos nem um
minuto a condição em que vivem todos vocês, aposentados neste País.
Srs. Senadores, Sr. Presidente, quero, mais uma
vez, Senador Papaléo Paes e Senadora Marisa Serrano,
ainda com a ressaca da decepção, aqui nesta tribuna,
dizer a V. Exªs que, a cada dia que passa, perco mais
a credibilidade neste Senado.
Infelizmente, digo isso com uma tristeza profunda, porque, Senadores, estamos aqui nesta Casa para
fazer um papel que não conseguimos fazer, provado
na prática. “Ah, porque o Mário Couto não conseguiu
fazer a CPI do Dnit.” Não é o Mário Couto; é o Senado
Nacional. É esta Casa que está exposta à população;
é a moralidade desta Casa. É a Nação que cobra de
cada um de nós. É a Constituição que manda que cada
um de nós tenha a obrigação de fiscalizar o Executivo.
E nós, Senadores, estamos aqui a representar cada
Estado – represento o meu com muito orgulho. Três
Senadores a representar cada Estado, a lutar por cada
Estado, a querer mostrar que veio aqui para cumprir
sua atribuição constitucional. Mas não deixam! Não
deixam que os Senadores mostrem à Nação a sujei-
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ra, a corrupção estabelecida nos órgãos do Executivo
desta Nação.
Olhem, brasileiros e brasileiras, paraenses, vocês há muito tempo sofrem por querer a Transamazônica; quantos Presidentes já passaram e prometeram
a Transamazônica para os paraenses? Por último,
nosso Presidente Lula. As eclusas de Tucuruí; a Santarém-Cuiabá; as chamadas “pontes assassinas” do
meu Estado, que matam quase todos os meses, não
podem ser realizadas por causa da corrupção que já
se estabelece dentro do Dnit. E os Senadores não deixam que apuremos e mostremos para a Nação, que
mostremos para o Estado do Pará por que as obras
não são realizadas. Que pena, Senador! Que pena
que um Senador do meu próprio Partido, do próprio
PSDB, tenha retirado sua assinatura momentos antes
da madrugada, da meia-noite daquele dia! Porque, o
relógio batendo meia-noite, a CPI estaria estabelecida.
E haja, Senadores e Senadoras, o Tribunal de Contas
da União mandar para esta Casa e dizer a todos nós
que existem irregularidades concretas nos órgãos públicos, para fiscalizarmos, para apurarmos, para penalizarmos. Ninguém o faz, Senadores. E, quando alguém
quer fazer, não deixam. Este é o Senado nacional, esta
é a maior Casa de leis do País.
Serviu, sim, o meu esforço para abrir a CPI do
Dnit. Serviu para mostrar à Nação como funciona a
política neste País. Serviu para mostrar à Nação que
hoje nós estamos numa ditadura política clara neste
País. Só fazem o que o Executivo quer. O Executivo
manobra. Digam a mim que o que eu estou falando é
inverdade. O Executivo manobra, faz o que quer aqui
dentro desta Casa. O rei manda, os súditos obedecem.
Digam a mim que eu não estou falando a verdade e
eu lhes provo com esta CPI que a verdade é pura, é
cruel. É cruel mas é pura.
Agora não querem deixar que a Oposição fiscalize.
Antigamente, deixavam que as CPIs fossem abertas.
Matavam lá no final. Arquivavam, como eu vi várias vezes, na marra, na marra, lá no final. Agora a estratégia
mudou: nem passa mais aqui. Nem abre mais.
Por que, Presidente? Por que, Senadores? Respondam a mim, sinceramente. Diga-me, Senador Paim,
que assinou e tem um conceito, da minha parte, de
um homem altamente nobre nas causas que beneficiam a população brasileira – eu o admiro por isto –,
diga-me por que não querem que se fiscalize o Dnit?
Por quê? Diga a este Senador por quê? Eu gostaria
de saber qual é o medo, que medo existe para não se
deixar fiscalizar o Dnit.
Quando o Tribunal de Contas da União – isto é
muito sério, Senador –manda para cá, para este Senado, uma fiscalização do próprio TCU, mostrando super-
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faturamento... Isso é dinheiro público! Isso é dinheiro
do povo, é dinheiro dos impostos! Se não bastasse
este ser um dos países que mais cobram impostos no
mundo, esse dinheiro ainda é lesado, é roubado.
As estradas brasileiras estão aí a matar, todos
os dias. Por que não nos deixam, pelo menos, dizer
ao Tribunal: “Com referência aos documentos enviados a este Senado, abrimos uma CPI e verificamos
assim, assim, assim, assim...” Por que não nos deixam fazer isso?
Há horas em que penso que a moralidade vai começar. Vejamos o caso da dona da loja Daslu, o caso
dessa senhora agora que foi condenada a 96 anos de
cadeia. Se a sociedade olha, pode dizer assim: “Ah,
este País está começando a ficar sério”. Mas logo
em seguida, a sociedade pode perguntar: “Noventa e
seis anos para a dona de loja Daslu!? E onde está o
Dirceu? Onde está o Genoino? Onde está todo esse
pessoal que comprou, comprou, descaradamente, os
Deputados para que o Governo pudesse fazer o que
quisesse naquela Casa? Onde está o Valério, aquele
carequinha? Onde está o Valério? Por que esses não
são penalizados? Por quê? Onde está o Waldomiro?
Onde está o Waldomiro?” A sociedade pergunta por
que vale para um e não vale para os outros. Por que
quem está do lado do Governo não é penalizado? Por
que aqueles que não estão do lado do Governo são
penalizados? Quero, sim, quero, sim, que a dona da
loja Daslu seja penalizada, mas quero também que os
outros sejam. Não só aqueles que não são ligados ao
Governo têm de ser penalizados.
Pergunto à Nação... Já vou dar o aparte, Senadores. Pergunto à Nação brasileira: cadê aquele delegado?
Quando aquele delegado Protógenes Queiroz quis falar
a verdade, eu disse, silenciosamente, a mim mesmo:
“esse vai ser penalizado”. Está sendo penalizado. Por
quê? Por que, Nação? Porque, se ele falasse, este País
talvez ficasse ingovernável. E não deixem que ele fale.
É melhor não bater muito no delegado. É melhor não
ameaçar muito o delegado, porque, senão, ele vai falar tudo que sabe e as coisas podem complicar esta
Nação exatamente num momento de crise.
Pois não, Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC)
– Senador Mário Couto, peço a gentileza de V. Exª
transferir o aparte para um dos dois outros Senadores,
porque estou aguardando informações para subsidiar
meu aparte a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador
Paim. (Pausa.)
Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Mário Couto, quero reconhecer V. Exª, sua qualidade,
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sua responsabilidade como Senador da República,
representando o Estado do Pará, um dos três Senadores, e dizer que o que V. Exª traz à tribuna é muito
importante, que esta é uma das Casas do Legislativo
que o povo olha ainda com respeito. Digo a V. Exª que
realmente nos decepciona quando V. Exª faz uma proposta de fiscalização séria, que seria do Dnit, e alguns
Senadores, pouquíssimos Senadores, decidiram – é
o direito de cada um, permite o Regimento Interno da
Casa – retirar sua assinatura. Mas tenho certeza absoluta de que a indignação de V. Exª é fundamental
para que possamos aqui, todos nós, Senadores, lutar
pela dignidade do cargo que exercemos.
lutar pela dignidade do cargo que exercemos.
Quando V. Exª diz que fica, e entendi, decepcionado
pelo Senado, peço permissão a V. Exª para sugerir que
seria muito melhor dizer que estava decepcionado com
alguns companheiros. Seria muito justo V. Exª fazer
isso. Quanto ao Dnit, precisamos, sim, fazer esta CPI.
Quero dizer que V. Exª tem muita razão quando diz que
o Congresso Nacional está nas mãos do Presidente
da República. Concordo com V. Exª de que a maioria
está nas mãos do Presidente; e, se está nas mãos dele
a maioria, ele manda e faz o que bem entende. Esse
é um sinal do chavismo brando, como chamamos. O
outro Chaves fala, grita, esperneia, dá murro na mesa;
o daqui conta muita piada, mas, contando piada, vai
enrolando todos nós. Está de parabéns V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Senador
Papaléo, às vezes, fico pensando... O Lula é corrupto?
Eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Agora,
que ele faz que não vê, faz; que ele protege seus amigos, protege; que ele não deixa punir os seus amigos,
isso é verdade.
Isso é pura realidade. E, se há provas... O País
hoje já tem provas! Que ele seja eu não acredito. Não
acredito. Agora, está claro que ele protege. Se isso
não estivesse claro, o Delegado teria concluído as
suas investigações.
Ouço o Senador Paulo Paim...
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senador Mário Couto, eu estava aqui no aguardo de
umas informações para ver se poderia acrescentar ao
seu pronunciamento alguma coisa alvissareira. Vou
explicar o que estou falando. V. Exª diz que se recente
do fato de que o Senado muitas das vezes se demite, inclusive, de suas mais arraigadas competências,
e essa é uma delas, ou seja, fazer uso de um instrumento legislativo próprio desta Casa: a CPI. Esse é
um instrumento nosso de fiscalização, de verificação
dos atos seja de quem for, desde que haja suspeita
de irregularidades, como é, segundo V. Exª, o caso
presente do Dnit. Observamos que isso se repete
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com certa frequência, não só aqui como na Câmara.
Ou seja, como o Governo tem maioria, ele tranca a
tramitação e a instalação de qualquer CPI. Essa é a
prática rotineira. Pensando nisso, Senador Mário Couto, eu protocolei um projeto, imagine, em fevereiro do
ano passado, em 2008.
Qual era o objetivo do projeto? Fazer com que
um pequeno percentual do eleitorado brasileiro possa
requerer ao Congresso Nacional ou a uma das Casas
do Congresso Nacional a instalação de uma CPI; e isso
teria de ser feito compulsoriamente. Isso resolveria,
em grande parte, o impasse que se instala aqui, por
vezes, em relação à instalação ou não de CPIs. Ou
seja – vou repetir –, qual é o objetivo do projeto? Autorizar um pequeno percentual do eleitorado brasileiro
a requerer a instalação de uma CPI sobre determinado
fato. Isso substituiria a petição que V. Exª faz aqui, que
todos nós assinamos e alguns depois retiram, para que
ela não se instale. Eu esperava lhe dar uma notícia alvissareira, uma notícia boa. Mas conferi agora com a
minha assessoria, e veja como as coisas acontecem
nesta Casa. Esse projeto foi protocolado nesta Casa
no dia 12 de fevereiro do ano passado, há mais de um
ano. Senador, pergunte qual foi a tramitação desse
projeto nesta Casa? É um projeto que poderia provocar inclusive uma boa discussão. Esse projeto estava
simplesmente engavetado. Agora, com a providência
que o atual Presidente, Senador Demóstenes, tomou
de distribuir o projeto, ele foi distribuído para o Senador
Jayme Campos. Agora, dia 5 de março de 2009!
Então, olha, eu sou forçado a me juntar a V. Exª
nessa angústia, nessa amargura que a gente sente,
de fato, aqui, não é? A gente sente realmente que há
uma coisa, há uma grande pedra aqui em cima, Senador Mário Couto, impedindo que algumas coisas
avancem, impedindo que algumas coisas aconteçam.
Esse projeto poderia vir a sanar esse grave problema
que se instala aqui, por vezes. Mas olhe só a situação
do próprio projeto: ele foi abandonado em alguma gaveta aqui do Senado Federal, e somente agora, com
o Senador Demóstenes, ele foi para a CCJ e está distribuído para um relator. Portanto, é só para me juntar
ao seu lamento, à sua decepção, à sua angústia com
relação a alguns coisas que acontecem nesta Casa,
que parece que são de propósito. Parece que há dedo,
mão, pé, barriga, tudo aqui impedindo que as coisas
aconteçam. Era apenas isso.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois não,
Senador. Quero dizer que tenho por V. Exª o maior
respeito e admiração. E quero me somar a esta luta
para que a gente possa discutir o seu projeto, que é
muito importante para a Nação, para que a Nação
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possa ter em cada um de nós o verdadeiro fiscalizador do Executivo.
Quero, aqui, poder fiscalizar o Executivo. Quero
aqui que os meus Pares deixem que a gente possa
fiscalizar o Executivo. Eu não vou parar. Não vou parar.
Hoje mesmo, estou entrando com um ofício, anexando
todos os relatórios do Tribunal de Contas da União –
todos que eu tenho em mãos –, todas as denúncias
verdadeiras, assinadas. São denúncias assinadas! Vou
encaminhar ao Ministério Público Federal, pedindo uma
fiscalização no Dnit.
Já estou com quase novamente as assinaturas
para a CPI. Eu não vou desistir. Não vou desistir! Eu
sei que é duro. Foi um ano e meio de luta que derrubaram em uma hora. Um ano e meio de luta, que em
uma hora derrubaram. Mas não vão me derrubar. Eu
vou, juntamente com alguns Senadores sérios desta
Casa, nós vamos mostrar a sujeira que existe dentro
do Dnit. Nós vamos mostrar!
Antes de passar a palavra ao Senador Paim, só
quero corrigir o nome da loja. Não é Dislu, é Daslu.
Senador Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Mário Couto, deixe-me fazer um aparte a V. Exª. Normalmente, nos apartes que faço a V. Exª, há uma grande
concordância. E veja onde vou discordar. Vou discordar
de V. Exª no seu pessimismo e vou dizer o porquê. É
um equívoco achar que a CPI que V. Exª está pedindo
não vai ter assinatura suficiente, é um equívoco. V. Exª
já está coletando assinaturas. Eu tenho certeza de que
quem assinou não vai retirar o nome. Eu não sei quem
retirou e também não quero saber. Não fico sempre
numa de caça às bruxas. Não quero saber quem retirou. V. Exª sabe que há Senadores, Senador Alvaro
Dias, como foi aquela CPI que V. Exª
pediu que eu assinasse, em relação aos jogos
olímpicos. Depois que coloquei o nome de V. Exª, perguntei a V. Exª se estava concordando com a retirada. V. Exª disse: “Até o momento, não. Está lá o meu
nome”. Por isso eu digo que discordo do pessimismo.
Eu tenho certeza de que V. Exª vai ter o número de
assinaturas. Foi assim nesta Casa sempre. É difícil a
CPI, porque na verdade os Senadores que insistiram,
brigaram, pelearam, que ele não coletou assinaturas.
Instalação ou não eu diria que foi um problema muito
mais de Mesa e de Regimento, pela fila que entra. Por
isso eu acho que o Senado, em matéria de CPI, eu
diria que eu me lembro aqui de, no mínimo, acho que
95% o Senado acabou dando assinatura e instalando
a CPI, que eu lembro. Eu até não me lembro de nenhuma a que nós não demos o número de assinatura. Eu
digo que discordava do seu pessimismo. V. Exª vai ter
o número de assinaturas e vai encaminhar à Mesa. É
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bobagem; no meu entendimento, é bobagem aqueles
que ficam criando obstáculo para essa ou aquela CPI.
Eu sempre digo o seguinte: se a CPI é infundada, ela
vai desmoralizar quem provocou o ato que não tem
lógica nenhuma. Vai ser desmoralizado. Agora, se a
CPI tem fundamento, a consequência vai para quem
cometeu o ato indevido. Por isso que a minha discordância é quanto ao seu pessimismo. Eu tenho quase certeza de que,como o Senado fez em todas as
oportunidades,a CPI que V. Exª está sempre pedindo
vai ter assinatura para a devida instalação. E aí como
foi nos outros casos. Aqueles que foram pela investigação feita pela CPI, quando chegaram à conclusão
de que houve algum tipo de responsabilidade ou por
atitude indevida, como foi o do Deputado José Dirceu,
ele perdeu o mandato. Perdeu o mandato.
Agora, nós todos sabemos que dezenas e dezenas de casos do Congresso Nacional e de prefeitos
estão sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas veja que a minha discordância parcial foi
na linha do otimismo de que V. Exª vai conseguir as
assinaturas.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado,
Senador Paim.
Senador Paim, o que mais me dói, além logicamente de não se deixar fiscalizar um órgão podre que
prejudica a Nação, é como estão as estradas brasileiras.
Foram passados ao Dnit, só para dar um exemplo dos
fatos, meu querido Padre da Paróquia de Vigia, no meu
Pará – e vejo ali atrás o Deputado Bira Barbosa do meu
Estado –, Deputado Bira Barbosa, foram passados ao
Dnit R$2 bilhões – estou falando em bilhões! – para uma
operação tapa-buraco. Não taparam buraco nenhum.
Buraco nenhum! Os dois bilhões foram para o ralo. E
haja morrer brasileiro e brasileira nas estradas!
Por que nós, que estamos aqui exatamente para
isso? Sabe, Senador, eu passei uma noite sem dormir,
quando eu olhei os nomes dos Senadores. Amigos sinceros, nunca me faltaram e, naquele momento, quando
eu abri e vi o nome do Senador Valter Pereira,
Senador Tuma, um homem que tenho dentro do
meu coração; Senador Tenório, companheiro de partido, homem de respeito; Senador Eliseu Resende, um
homem que conhece profundamente os problemas
de estradas nacionais. Aí me doeu muito. Eu não esperava, Senador; eu não esperava. Que eu vou tornar
a apresentar, disso aí V. Exª pode ter certeza. V. Exª
sabe que eu não arredo um milímetro dos meus objetivos. Nenhum! Doa a quem doer! Sempre falo isso.
Não arredarei! Vou mostrar à Nação os podres do Dnit.
Nós vamos mostrar.
Senador, é com muita honra que o ouço.
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O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mário
Couto, para cumprimentá-lo. V. Exª merece os nossos
aplausos pelo esforço. Em que pese o fato de o Senado
estar vivendo um momento triste, com denúncias que
se abatem sobre a gestão administrativa da Casa, isso
não nos impede de exercer essa tarefa essencial que
temos de fiscalizar o Poder Executivo. Aqui as providências estão sendo adotadas. Posso discordar delas,
mas as providências foram adotadas.
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Já há um
trabalho sendo realizado, um diagnóstico está sendo feito. Uma auditoria externa está sendo realizada
pela Fundação Getúlio Vargas e nós esperamos que,
a partir daí, possamos oferecer ao País um conceito
de administração da Casa adequado,
que atenda às expectativas do nosso povo. Mas
nós não podemos descurar da nossa responsabilidade de investigar o Poder Executivo, e V. Exª faz muito
bem ao empreender esse esforço, afinal CPI é, para
muitos, algo que sempre termina em pizza. Mas por
que temem tanto uma CPI? Aqueles que realmente
têm algo a esconder temem a CPI e lutam para impedi-la. Sempre foi assim. Não há como, numa CPI, não
se revelar algo que esteja incorreto, que seja ilícito. E
tem sido assim.
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Vou concluir,
porque o tempo de V. Exª já se esgotou. Fica para uma
próxima oportunidade o aprofundamento dessa análise.
Mas V. Exª está de parabéns! Conte com o meu apoio.
Já assinei a CPI, reassinei a CPI e assino quantas vezes V. Exª necessitar.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Obrigado, Senador Alvaro. Por isso, a minha admiração por
V. Exª.
Presidente, desço desta tribuna certo de que
vou continuar a minha luta para mostrar à Nação o
que existe dentro do Dnit. Quero, Senadores, que se
faça justiça neste País. Não quero que se penalize só
um lado.
A dona da Daslu... Senador Papaléo, o nome é
Daslu? Porque estou longe dessas butiques milionárias. Passo por muito longe. O Senador Alvaro é que
as frequenta. Eu, não. Passo longe, Senador.
O Senador só vive muito bem trajado.
Mas eu quero, Senador Heráclito, dar um conselho para a dona da Daslu. A dona da Daslu merece
cadeia, sim; merece torrar na cadeia. Agora, se essa
senhora assinar a ficha do PT, talvez os 96 anos fiquem só em seis.
Muito obrigado, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após o brilhante e contundente pronunciamento do
Senador Mário Couto, do PSDB do Pará, convidamos
a Senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso
do Sul. Além de ser Senadora, ela é encantadora professora e, ilustre, enriquece este Senado da República
com as suas virtudes.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Eu ouvi atentamente aqui a fala do Senador Mário Couto e quero também me solidarizar com a sua
angústia, com a sua preocupação.
Mas quero dizer que esta Casa, Senador Paulo
Paim, continua trabalhando, e a Nação brasileira tem
de ver o Senado como nós estamos fazendo: trabalhando diuturnamente, não só aqui mas em nossos
Estados, para garantir à população brasileira que pode
confiar nos homens e mulheres de bem que continuam
acreditando que a política é irmã da ética e que nós,
juntos, podemos, sim, e temos o dever de fazer que a
população brasileira acredite no nosso trabalho.
E é por isso que, semana passada, o novo Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, Senador Flávio Arns, propôs que, a cada semana,
ouvíssemos o Ministro responsável por cada área de
atuação da nossa Comissão. E começou com o Ministro da Cultura Juca Ferreira.
O Ministro esteve na nossa Comissão, discutindo e propondo a reforma da Lei Rouanet, que, desde
1991, dá a linha mestra para o financiamento da cultura
brasileira e do Fundo Nacional da Cultura.
É uma proposta nova, depois de muitos anos,
que está pronta para que a sociedade brasileira possa
acompanhar, discutir, propor e rejeitar aquilo que achar
que não deva fazer parte de uma proposta exequível
para dar à cultura brasileira condições de continuar
progredindo.
Isso é importante. A participação e o trabalho,
não só nosso – e estou falando aqui não de uma área
apenas –, mas que a população brasileira acompanhe,
discuta, participe, acompanhe, dê sugestões. A importância está nessa participação. Então, a participação
não tem que ser apenas para criticar o Senado por
não estar fazendo. Critiquem, se não estivermos dando
propostas para que a população brasileira saiba que
cada setor está sendo visto com lupas. As comissões
existem para isso.
Eu gostaria que participassem mais, que vissem
mais, que acompanhassem mais, que discutissem.
Adoro receber e-mails. Quando criticam me dão forças
para melhorar, para perceber que tenho, lá atrás, pessoas que estão acompanhando, que estão sugerindo,
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pessoas que estão criticando e a crítica é construtiva
e é necessário que haja. Então, quero dizer que tudo
aquilo que estamos passando aqui no Senado, que é
ruim, precisa ser modificado; há necessidade de que
todos nós 81 Senadores, não é só um, assumamos que
o que está errado até aqui tem que ser consertado. Não
quero um Senado, não quero trabalhar numa Casa que
possa me envergonhar. Quero trabalhar numa Casa
em que possa colocar o meu broche de Senadora e
me orgulhar do trabalho que executo.
Portanto, acho que é o momento de todos nós
lutarmos para arrumar a nossa Casa, para que a sociedade volte a ter consciência e, principalmente, confiança no trabalho que nós executamos.
Quero dizer que a vinda do Ministro da Cultura à
Comissão de Educação, Cultura e Esportes foi muito
importante, não que iremos aceitar a proposta integral
do Ministério sem analisar ou discutir. Nada disso. A
sociedade já está discutindo e nós vamos discutir muito aqui. Sou de um Partido de Oposição ao Governo,
mas isso não significa, em nenhum momento, que eu
vá fazer uma oposição irracional, pessimista, para baixo e que prejudique a Nação brasileira, em absoluto.
Quero, sim, estar em consonância com aquilo que a
sociedade exige.
É por isso que sexta-feira, já em São Paulo, mais
de 200 atores, produtores, cinegrafistas se reuniram
para começar a discutir essa reformulação da Lei Rouanet, com críticas pontuais que têm que ser analisadas.
É por isso que há essa interação do Congresso com
o povo brasileiro.
Portanto, fico contente, e quero aqui fazer uma
solicitação a todos aqueles que fazem cultura, a todos
aqueles que acompanham a cultura, a todos aqueles
que amam a cultura brasileira: que não deixem passar
essa oportunidade, depois de tantos anos, de fazer
uma modificação na legislação que possa dar à cultura brasileira aquilo que ela merece.
Que não fiquemos só no eixo Rio-São Paulo;
não é que haja recursos só para os grandes centros.
É claro e evidente que não podemos abandonar aqueles que fazem cultura em São Paulo, Rio, Minas, mas
queremos também que haja recursos para a cultura
lá no seu Piauí, Senador Mão Santa. Que quem faça
cultura lá tenha condições de fazê-lo.
Quero que haja recursos para aqueles que estejam lá no Norte do País fazendo cultura e tenham condições financeiras de conseguir implementar, traduzir
isso em emprego, geração de emprego, principalmente para a sobrevivência daqueles que amam e fazem
cultura porque têm condições de fazê-lo.
Quero que todo o povo brasileiro das pequenas
cidades, daquelas cidades que estão longe de ter mi-
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lhões de habitantes, mas que têm uma cultura que é
invejável, que fazem a alegria do povo brasileiro, também tenha condições de obter recursos que não sejam
apenas os centralizados naquelas propostas que vão
só para quem dá retorno de mídia para as grandes
empresas nacionais.
Quis fazer essas colocações para dizer o quão
importante é a gente pensar em trabalhar a cultura de
uma forma descentralizada e que o recurso seja descentralizado. Isso porque, nesta Casa, o Orçamento
da Cultura, feito por nós, Senadores e Deputados é
ínfimo! É ínfimo o recurso que vai para a cultura, para
o Ministério da Cultura e para os órgãos de cultura de
nosso País. Duvido que tenha um Estado brasileiro
que coloque os recursos, um orçamento para a cultura, de uma forma que seja compatível com o jeito de
o brasileiro ser e do amor que nós temos a todas as
manifestações culturais.
Eu gostaria de ter cada Município colocando a
cultura no patamar de prioridade. Uma nação se faz
com homens e mulheres que tenham educação, mas
que acreditam na cultura como base da formação da
cidadania. São coisas simples, mas muitos acham que
cultura é brincadeira, que cultura é festa, que cultura é
só dança. Isso é o de menos, é o Carnaval de todo o
dia! E não é! Cultura gera emprego, gera renda. Cultura eleva a autoestima da população. Mas cultura, principalmente, garante a todos aqueles que a praticam
uma linha de vida, uma linha de nação que, às vezes,
milhares de anos não conseguem destruir.
Nós vimos possessões na Ásia e na África, em
todos os lugares do mundo, que foram subjugados anos
a fio por aqueles que invadiram e submeteram aquelas populações a um outro tipo de cultura. Os ingleses
tomaram meio mundo, os portugueses, os espanhóis.
A Índia e a África do Sul, por exemplo, nos mostram
claramente. O próprio Israel... Seu povo ficou tantos e
tantos anos dispersos pelo mundo, sem ter nenhuma
pátria. Mas o dia em que conseguiu reconquistar sua
autonomia de nação, a cultura afluiu com toda força.
Esqueceram a cultura de quem lhes impuseram – a
dos conquistadores – e fizeram ressurgir a cultura nativa de seu povo. Isso para dizer o quanto a cultura é
importante, o quanto ela é fator de cidadania.
Portanto, nós vamos continuar aqui brigando por
isso, brigando para que o povo brasileiro consiga ter
aquilo que merece. Eu falo que a história da Nação
brasileira tem sido mais amena do que esses povos
a que me referi, ao menos em relação às ameaças a
sua integridade cultural. Aproveitando-se disso, o Brasil
tem sabido agregar a diversidade de tantas culturas,
de todos aqueles que aqui aportam. O Brasil assume a
sua cultura e interage com ela, integra essas culturas.
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Por isso, é importante que a gente continue lutando,
lutando não só pela riqueza que nós temos na música,
não só a música erudita, mas a música de todo dia,
feita lá naqueles distritos pequeninos, naquelas cidades pequeninas; duvido onde não tenha um sanfoneiro,
onde não tenha um tocador de violão, onde não tenha
alguém – do Norte ao Sul – seja um gaúcho, seja um
nordestino, usando a cultura para colocar os seus sentimentos, para colocar um pouco da sua história.
Mas é só a música? Claro que não.
Eu gostaria aqui de falar de uma área cultural específica e maravilhosa do Brasil que é a gastronomia.
Gente, é só pensar no Norte do Brasil, que tem uma
gastronomia extremamente calcada nos indígenas, na
história indígena. Mas eu posso pegar o Nordeste brasileiro – meu Deus do céu –, ver a culinária da Bahia,
que recebeu dos negros e que tem um sabor extremamente diferenciado: picante e exótico. E o que falar
do tropeiro e do caipira lá do interior de São Paulo e
de Minas Gerais, que têm outro tipo de alimentação e
que fazem da sua gastronomia uma forma de cultura?
O que dizer do extremo Sul do País, que assimilou de
culturas européias e traduziu isso numa cultura brasileira? Essa é a forma de o Brasil ser.
Eu quis fazer aqui hoje, Senador Mão Santa, um
discurso para cima, para dizer que o nosso trabalho,
nesta Casa, tem de ver cada faceta do povo brasileiro:
discutir economia, discutir o factóide de um milhão de
casas, discutir a questão da aposentadoria, pela qual
o Senador Paulo Paim briga tanto nesta Casa – e nós
estamos juntos –; discutir a questão abordada pelo Senador Mário Couto, debatendo e revendo a seriedade
do trabalho dos órgãos que fazem este País, como o
Dnit, para que as estradas brasileiras não sirvam apenas de barreira para o nosso desenvolvimento, mas
sirvam especificamente para transportar riqueza. Tudo
isso queremos fazer nesta Casa.
E quero dizer que trabalhar a cultura não é de
somenos importância. É a garantia que nós vamos ter
de que o povo brasileiro poderá, do Norte ao Sul, do
Leste ao Oeste, chegar aqui, chegar até o meu Mato
Grosso do Sul, mostrar a nossa diversidade e ter recursos para demonstrar que também com cultura se
constrói uma Nação. Talvez seja a base mais sólida
calcada na formação do povo, e isso é cultura. Não
se faz de cima para baixo. Se faz com base. E a base
é essa que estou dizendo.
É o momento de todos aqueles, Senador Mão
Santa, que acreditam neste País fazerem com que
essa mudança geral que vamos ter agora nas leis
da cultura deste País não seja debatida apenas pelo
Ministério da Cultura, não seja discutida apenas aqui
nesta Casa, mas que todos aqueles que amam a cul-

07368 Terça-feira

31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tura brasileira – seja o artesanato, a música, a pintura,
a escultura, a dança, o folclore, a gastronomia, qualquer área da cultura – participem, para que a gente,
depois de tantos anos, tenha uma lei da cultura que
realmente venha ao encontro daquilo que a população
brasileira precisa e merece.
Senador Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Senadora Marisa Serrano, V. Exª aborda um ponto, um
aspecto que é fundamental. V. Exª afirma que cultura,
produção cultural gera emprego, gera renda, e muita,
Senadora Marisa. A Nação que renuncia à promoção
da sua própria cultura, vive de cultura alheia, que gera
bilhões aí fora. Veja, Senadora Marisa, que aqui nós
nos nutrimos de cultura alienígena, americana: filme,
cinema, teatro... Porque até agora nós não conseguimos
tornar portentosa a nossa indústria cinematográfica,
então a gente vive da cultura dos outros; é ela que nos
influencia, ela que abafa a própria cultura brasileira.
V. Exª citou a gastronomia, enfim, a cultura, o teatro,
o cinema, até o repentista, até não, principalmente
os nossos repentistas. Isso tudo deveria estar sendo
objeto de muita atenção, de muito carinho e de muito
investimento em nosso País. A gente ouve falar que
só a redução de IPI para a indústria automobilística representa bilhões, Senadora Marisa, e, quando se trata
da promoção da cultura nacional, nas suas diversas
manifestações, a gente ouve falar em trocados, em
migalhas. Então, V. Exª está coberta de razão. O país
que não investe... É um grande negócio, Senadora Marisa. Além de ser uma realização nacional, é um grande negócio, para empregar muita gente, gerar muito
trabalho, muita renda. Pois bem, o país que renuncia
a esse investimento se obriga a viver sob a batuta da
cultura alienígena. É o que vivemos em nosso País,
infelizmente. A gente aloca bilhões para aquelas indústrias que, do ponto de vista da economia, são rentáveis
e reserva algumas migalhas para a promoção cultural.
Isso é puro preconceito e é preconceito burro, inclusive.
É preconceito idiota, é preconceito burro, porque não
enxerga, não tem a inteligência de enxergar o quanto poderia ser rentável para o País, para a população
brasileira e para aqueles que promovem a cultura em
nosso País. Não percebem o quanto seria rentável. É
um mercado extraordinário. É só o nosso. E nós temos que pensar na nossa produção local, com vistas
inclusive a exportar cultura, fazer aquilo que fazemos
na contramão. A gente importa o cinema dos Estados
Unidos, importa a música. O nosso mercado fonográfico,
Senadora Marisa, é 90% importado; o nosso mercado
cinematográfico é 99% importado. É um absurdo um
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negócio desse. Parabéns a V. Exª por apontar o dedo
nessa ferida brava que temos em nosso País. A gente
precisa abrir os olhos para isso aí.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) –
Obrigada, Senador Geraldo Mesquita. Eu gostaria de
dizer que suas palavras refletem tudo aquilo que eu
penso e complementam a minha fala desta tarde. Não
é que sejamos contra, Senador Mão Santa, a indústria cultural do Centro-Sul do País. Nada disso. O que
nós queremos é que todos tenham condições, recursos suficientes, para conseguir expressar aquilo que
o povo brasileiro tem de mais legítimo, que é a força
da nossa cultura.
Quero terminar a minha fala dizendo a todos os
senhores e senhoras que nos ouvem e que nos veem
que não pensem a cultura como uma coisa menor. Cultura é formação de um povo. É pela cultura que a gente
pode mensurar o quanto um povo pode crescer e se
desenvolver, junto com a educação. É a formação do
povo, é o desenvolvimento de uma nação. É andarmos
de cabeça erguida e sabermos discernir com muito
mais facilidade o certo do errado, mas principalmente
não nos deixarmos manipular por uns títeres que estão no poder em cada região do mundo.
O povo, a altivez de um povo, se faz com a educação e com a cultura. Tenho certeza absoluta de que
o povo brasileiro vai acompanhar essa reformulação
geral na cultura brasileira que vamos enfrentar agora,
participando ativamente, dando a sua contribuição,
todo o Brasil. Quero conclamar cada Senador para que
leve aos seus Estados, para que discuta com a classe
cultural do seu Estado, com os que gostam de cultura,
a reformulação da Lei Rouanet, do Fundo Nacional de
Cultura. É completamente diferente, principalmente na
forma de subsidiar a cultura nacional. É importante que
discutamos com quem está na base, com quem está
sentindo, com quem faz cultura diariamente, para que
possamos ter segurança de votar o que é importante
para o povo brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Após brilhante pronunciamento da Senadora Marisa
Serrano, mostrando a valorização da cultura do seu
Estado e do nosso País, vamos ao Expediente da
Casa. Do Senador Romeu Tuma. Ele é o Corregedor
do Senado. Este é o Senado da República do Brasil,
e o Corregedor é essa figura ícone da moral do Brasil,
figura maior da história da Polícia Federal. É orgulho
da mesma e orgulho nosso.
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.
É lida a seguinte:
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OF. Nº 89/2009 – GSRT
Brasília, DF, 27 de março de 2009
Senhor Presidente,
Cumprindo determinação de Vossa Excelência,
na data de hoje conversei com o MM. Juiz da 6ª Vara
Criminal Federal de São Paulo, Dr. Fausto de Sanctis,
ocasião em que fui informado que a Operação Castelo de Areia da Polícia Federal não tem por objetivo
investigar a atuação de partidos políticos ou mesmo
de parlamentares, até porque esses gozam de foro
especial perante a Suprema Corte do País.
Com relação às informações que foram divulgadas pela imprensa relacionando siglas partidárias e
nomes de políticos, as mesmas têm sua origem em
escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo referido magistrado, para apurar crimes de evasão de
divisas, superfaturamento de obras públicas e lavagem
de dinheiro, em tese, perpetrados pelos diretores da
empreiteira Camargo Correa, alvos da interceptação
telefônica.
Ainda de acordo com o MM. Juiz, Dr. Fausto de
Sanctis, além da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, os Advogados dos diretores da empreiteira
Camargo Correa que foram presos durante a operação,
também tiveram acesso às transcrições das conversas telefônicas, razão pela qual somente uma apurada
investigação poderá apontar a autoria do vazamento
das informações.
Por fim, Senhor Presidente, informado que a
Corregedoria do Senado está analisando as notícias
veiculadas pela imprensa e solicitando informações à
Polícia Federal, o MM. Juiz Dr. de Sanctis, colocou-se
à inteira disposição, no sentido de colaborar e compartilhar as informações que possam esclarecer fatos que
sejam do interesse do Senado Federal e do País.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
O expediente lido vai à publicação.
É como o Boris Casoy diz: “Isso é uma vergonha!”.
A Polícia Federal vaza e põe em dúvida a retidão
de Senadores, principalmente os da oposição, o que
fica mais feio, porque está mostrando uma parcialidade e má intenção.
Os Senadores vieram aqui e já se defenderam,
apresentaram as doações legais de empresas, o Senador José Agripino, que preside o seu Partido, o DEM,
no Rio Grande do Norte, e o Senador Flexa Ribeiro,
que preside o seu Partido. Interessante é que só vazam os nomes daqueles que pertencem à oposição. É
um fato legal. Isso é uma vergonha para o nosso País!
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Qualquer cidadão pode pedir – o dinheiro é legal – e
apresentar a contabilidade do seu partido.
Então, aqui o Corregedor está salvaguardando o
nome dos Senadores da República. E ficou muito feio
para a Polícia Federal do nosso Brasil.
Este Senado é tão grande que o Corregedor
desta Casa é o maior nome na história da Polícia Federal do Brasil.
Convidamos para usar da palavra agora, já que
estamos alternando, como estava pactuado, para uma
comunicação inadiável, o Senador Efraim Morais.
O Senador Efraim Morais tem tradição política. Ele
traz a genética e as virtudes do seu pai, líder político
no passado. Ele representa o DEM do seu Estado, a
Paraíba. Ele já foi Presidente da Câmara Federal, Secretário desta Casa e Líder da Minoria no Governo.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Da oposição.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Da oposição.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, que preside os nossos trabalhos;
minhas senhoras e meus senhores; meu caros Senadores e Senadoras, na última sexta-feira, Sr. Presidente,
estive nesta tribuna e aqui registrei, nos Anais da Casa,
matéria assinada pelo jornalista Sérgio Leo e Rosângela Bittar, do jornal Valor Econômico, cuja matéria era
“Governo nega, mas vai prorrogar isenção de IPI de
carro por três meses”. Matéria que dizia, claro, que os
Ministros do Governo do Presidente Lula receberam
ordem para negar o aumento do IPI.
Sr. Presidente, quando nós abrimos os principais
jornais do País, interessante é que eles publicavam nas
suas páginas inteiras de venda de veículos a seguinte
informação: “últimos dias do IPI reduzido. Outro jornal
fazia matéria idêntica e repetia: “últimos dias do IPI
reduzido”. Outro jornal publicava também divulgação
para venda de automóveis e dizia: “últimas semanas
com IPI reduzido”
Ora, todos eles sabiam que já havia um acerto
entre o Governo e as montadoras para prorrogar a
isenção do IPI por mais três meses.
“Veículos terão isenção prorrogada”. Isso em
28 de março. E o Governo hoje anuncia... Aliás, estava aqui em um dos jornais de maior circulação deste
País, o Estadão, O Estado de S.Paulo: “Corte do IPI
dos carros vale por mais três meses”. Isso, Senador
Geraldo, matéria de sábado.
Outro jornal, Jornal do Brasil, diz: “Veículos terão
isenção prorrogada”, também matéria de sábado. E o
Governo negando que haveria prorrogação. Inclusive
na Bahia, chegou a dizer aos Prefeitos que eles es-
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tavam “comendo o pão que o diabo amassou”; e que,
daqui para frente, vão comer sem amassar, vai ser
direto, porque – veja bem – matéria de hoje “Governo
anuncia pacote de medidas de estímulo à economia
do País”.
Pois bem, Srs. Senadores, o Governo anunciou
a redução de IPI dos veículos por mais três meses –
houve prorrogação –, a redução do IPI no material de
construção, como o cimento, de 4% para zero, tintas e
vernizes de 5% para zero, revestimento não refratário,
de 5% para zero, massa de vidraceiro, de 10% para 2%
e chuveiro elétrico, de 5% para zero entre outros.
Tudo bem! É forma de incentivar a nossa economia! Mas os Prefeitos, ou seja, a prefeituras é que
vão pagar os benefícios do Governo, mais uma vez,
“dando esmolas com o chapéu alheio.”
E veja bem, Srªs e Srs. Senadores, mais adiante, abro um dos sites da Paraíba, o PbAgora, que tem
como manchete principal: “Prefeituras amargam uma
redução de 14,1% na quota do Fundo de Participação
depositado nesta segunda-feira”.
Srs. Senadores e Senadoras diz a matéria: “Em
mais um repasse da quota a que as prefeituras têm
direito nos fundos de participação dos municípios, os
prefeitos têm uma pésima notícia nesta segunda-feira.
A redução do valor em relação ao mesmo período do
ano passado ultrapassa 14%, fruto de arrecadação
por conta da crise econômica.
Senador Mão Santa, diz ainda a matéria do PbAgora:
Senador Mão Santa, diz ainda a matéria do PB
Agora:
(...) De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o valor do repasse do
que será depositado às Prefeituras na próxima segunda-feira, 30 de março, é de R$ 959,8
milhões. Somado aos outros dois repasses
deste mês – realizados no dia 10 e 20 -, o total líquido transferido aos Municípios no mês
de março é de R$ 2 bilhões e 627,8 milhões,
número 16,4% menor que o mesmo período
do ano passado (...)
Senador Geraldo Mesquita, quase 17% a menos
no ano passado no repasse para as Prefeituras.
(...) O repasse do dia 30 do FPM, que
reflete o volume de 23,5% da arrecadação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
e do Imposto de Renda (IR), é referente à arrecadação destes tributos entre os dias 10 e
20 de março. Divulgado hoje o valor do FPM
a ser repassado pelas prefeituras (...)
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A minha preocupação, Srs. Senadores, é a de
que o Governo Federal tenta combater a crise com o
dinheiro dos outros. O que estamos observando é que
mais de 80% das Prefeituras brasileiras não pagarão
os funcionários no mês trabalhado, ou seja, os funcionários públicos municipais, em mais de 80% dos Municípios brasileiros, não vão receber os seus salários
neste mês, Senador Mão Santa.
Senador Paulo Paim, escuto V. Exª.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Efraim Morais, eu queria primeiro cumprimentar V. Exª
porque na mesma linha – na minha avaliação – do discurso da Senadora Marisa Serrano faz um pronunciamento positivo, analisando a crise, analisando, nesse
caso especifico, o que o Governo estaria apontando
de redução de impostos a pagar na linha da construção civil. V. Exª reafirma também que o Governo, por
mais três meses, não vai permitir que volte o IPI nos
moldes de antes para os carros. V. Exª também demonstra a sua preocupação com o FPM – Fundo de
Participação dos Municípios. Isso mostra para mim
uma análise do quadro que está aí, e isso é bom, é
positivo que a gente traga esse debate aqui para a
Casa, aponte o positivo e as suas preocupações muito bem levantadas em relação aos Municípios. Quero
aproveitar este momento. Eu já ia fazer um aparte a
V. Exª, na sexta-feira, sobre uma outra iniciativa sua.
Eu tive a alegria de estar presidindo a Comissão de
Assuntos Sociais no momento em que V. Exª aprovou
por unanimidade o projeto, cujo Relator foi o Senador
Jayme Campos, que vai permitir que o nosso idoso com
mais de 66 anos não pague Imposto de Renda, mas
de forma equilibrada, progressiva, e que, se eu não me
engano, começa com 20%, até atingir o cidadão com
70 anos. Eu quero só cumprimentar a V. Exª, primeiro,
pela iniciativa do projeto que a Comissão aprovou por
unanimidade e que, na minha avaliação, devia ter uma
repercussão maior pela sua importância. Espero que
ele seja aprovado rapidamente também na Câmara.
E, segundo, pela reflexão que faz. Tudo bem. Que a
gente consiga fazer com que a população pague menos em matéria de tributos e que se pense também na
situação do FPM, ou seja, do Fundo de Participação
dos Municípios. Meus cumprimentos a V. Exª. Estou
fazendo aqui um aparte em relação aos aposentados,
porque achei o projeto de V. Exª justíssimo.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço, Senador Paulo Paim. Não há a menor dúvida de
que V. Exª é o grande inspirador de todos nós no que
diz respeito a projetos de interesse da nossa melhor
idade – vamos assim dizer –, dos nossos queridos
aposentados.
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Acho que é uma matéria da maior importância. Vamos trabalhar, nesta semana, para tentar aprovar esta
matéria terminativa na CAE, a fim de que possamos,
de uma vez por todas, uni-la aos projetos de V. Exª que
já se encontram na Câmara dos Deputados e mostrar
aos nossos irmãos Deputados, irmãos Congressistas,
que precisamos aprovar essas matérias. Além disso,
devemos lembrá-los de que, se não forem agilizadas
essas votações, só vai restar-nos um caminho: trazer os
aposentados para dentro do Congresso Nacional para
votarmos matérias que esta Casa estudou, trabalhou,
buscando exatamente a viabilidade, inclusive orçamentária, dessas leis para que pudéssemos votar.
Senador Papaléo.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Efraim, parabéns a V. Exª, primeiro, pelo referido projeto que foi aprovado na Comissão. V. Exª, com a sua
visão de fazer justiça, está fazendo justiça aos nossos
aposentados com esse projeto. Depois, V. Exª fala sobre
a questão do FPM. isso é muito grave, é uma situação
muito difícil. A maioria absoluta das prefeituras neste
País depende do repasse do FPM.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Oitenta
por cento.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Oitenta e um
por cento. E, no Nordeste, parece-me que chega a 90%.
Então, esse é um fato que o Governo tem que subsidiar,
de uma forma ou de outra. Já que ele tomou essas medidas para atender um outro segmento, então que ele
vá subsidiar essas prefeituras, porque não é fácil não.
Eu fui Prefeito de uma capital que também depende
do FPM. A Capital do Estado do Amapá, Macapá, depende do FPM, oitenta por cento da sua receita é FPM.
Então, é muito difícil, e para esses Prefeitos de cidades
menores é muito mais difícil ainda. Os funcionários estão circulando, os serviços estão à sua frente para ser
executados, e o Prefeito, agoniado, coitado, não tem
de onde tirar a não ser do FPM, que agora, a cada dia,
está caindo. Então, a crise, a chamada marolinha está
causando esse transtorno. E não se deve nem gracejar
com isso, não se deve tirar a menor brincadeira dessa
situação, que é muito grave. E eu presto aqui a minha
solidariedade a todos os Prefeitos deste País, principalmente aqueles mais afetados. E, se Deus quiser,
poderemos reabilitar a condição econômico-financeira
dessas prefeituras, senão será um desastre generalizado. Agora, V. Exª falou também sobre os projetos
do Senador Paim. Hoje, eu ouvi, pela Rádio CBN, o
Deputado Vargas, que é o relator do projeto que fala
sobre o fator previdenciário, e ele explicou de uma forma muito boa no sentido de podermos compreender
a alternativa que eles pretendem para acabar de vez
com esse fator previdenciário, tornar mais racional a
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irracionalidade que foi criada pelo Governo. Parabéns,
Senador Efraim Morais. V. Exª merece nosso respeito pelas suas posições, pela sua postura aqui dentro
como Parlamentar. Parabéns.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço
a V. Exª, Senador Papaléo Paes. Devo dizer que, quando V. Exª levanta esse percentual de 81% dos Prefeitos
do Nordeste que dependem exclusivamente da...
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – No Brasil,
95%.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Noventa
e cinco por cento. Então, veja V. Exª. Os Prefeitos pararam todas as suas obras. A parte de infraestrutura
dessas cidades está parada. Por sua vez, Senador Paulo Paim, quando o funcionário não recebe, começa a
prejudicar o pequeno comerciante, o dono da bodega,
que ali não recebe, que vende já para receber no final
do mês. Se não há pagamento de funcionário, não há
pagamento da despesa daquele funcionário durante o
mês. Aí nós perguntamos: qual é a solução para essa
gente? Será que essa gente também não tem direito
de receber a mão, o empurrão do próprio Governo para
que sobreviva? Aí, dizem: não, mas nós melhoramos o
ICMS. Na hora em que se vende muito carro, melhorase o ICMS. Lá no ABC paulista. Nas grandes cidades
que há revendedoras. Em 99% das cidades brasileiras
não existe fábrica nem revendedora de automóveis. E
como ficam as outras cidades?
É claro, vamos baixar, vamos tirar o IPI do cimento, vamos tirar da tinta, vamos tirar de outros benefícios, o que significa dizer que a queda do FPM será
maior ainda.
Na realidade, o que o Governo está visando são
as grandes construtoras que estão para começar a
construir as casas que ele está anunciando. O pequeno mesmo, esse não tem condições de comprar saco
de cimento, não. Não compra, não. Quem tem que
dar é a prefeitura, numa ação social de cada um dos
prefeitos. Então, o Governo está tentando enganar a
sociedade. Mentiu quando disse que não ia prorrogar
e prorrogou. Está aqui, veja bem, o Jornal do Brasil
do dia 28 disse que uma fonte... É claro que jornalista
tem fonte e não revela; eu pedi para me dar a fonte
não me deram porque daqui nós revelamos. O Governo está preocupado com a situação dos prefeitos, explicou a fonte do Jornal do Brasil. Agora, além do IPI
das montadoras, ele acrescentou material de construção. Tudo justo. Ele está beneficiando exatamente as
grandes construtoras e prejudicando, mais uma vez,
as pequenas prefeituras.
Senador Alvaro Dias, com muito prazer escuto
V. Exª.
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O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Efraim,
creio que da Paraíba ao Paraná o drama dos prefeitos
é semelhante, até o Amapá do Senador Papaléo Paes,
o Rio Grande do Sul do Senador Paulo Paim, o Brasil
todo. O Papaléo colocou corretamente que 81% dos
Municípios dependem quase que exclusivamente ou
dependem basicamente dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios. No Nordeste, mais: Norte
e Nordeste, cerca de 95%. No Paraná, as prefeituras
fecharam suas portas, no último dia 25, protestando,
já que, no dia seguinte, estaria em Foz do Iguaçu a
Ministra Dilma Rousseff e outros representantes do
Governo Federal. Eles não se conformam porque entendem ter o Governo Federal feito cortesia com o
chapéu alheio. O Governo Federal fez cortesia com o
chapéu dos prefeitos. Concedeu benefícios tributários
em relação ao IPI para revendedoras de veículos, para
venda de veículos para as montadoras e obviamente isso se retirou do bolo pertencente aos municípios
brasileiros, sem nenhuma contrapartida. Não houve
compensação. O Governo Federal não indicou aos
prefeitos de onde eles devem retirar os recursos para
evidentemente tapar esse buraco aberto pela sua “generosidade”. Portanto, Senador Efraim, temos que cobrar do Governo uma providência. A queda de fevereiro
para março foi de 19%, vem um acúmulo já de perda.
Isso é, sem sombra de dúvida, retirar o oxigênio com
o qual respiram as administrações municipais. Dessa
forma, o Governo Federal vai matar as administrações
municipais no Brasil.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço a V. Exª.
Senador Mão Santa, já vou concluir. Vou precisar
só de três minutos de V. Exª, o que será suficiente, porque trago outra matéria da maior importância.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Pois é, mas, na lei – e V. Exª tem o espírito da lei – eram
cinco minutos e V. Exª acaba de completar vinte.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Mas o
espírito da lei aqui é o assunto, é a matéria e, acima
de tudo, a tolerância desse grande presidente, e que
tem a sensibilidade em saber quando se trata de uma
matéria de interesse nacional. E essa sensibilidade é
que nos emociona e nos dá o direito de pedir a V. Exª
mais três ou cinco minutos para concluir meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nossa sensibilidade é enorme. Agora, a paciência
dos outros que estão esperando... Eles podem ficar,
também, com cabelos brancos. Aí, V. Exª deixar de se
pronunciar...
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O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Eu vou
concluir. Mas veja V. Exª que, se me der três minutos,
eu concluirei.
Sr. Presidente, agradeço.
Sr. Presidente, para tratar exatamente de um
assunto que é consequência e que nós tratamos na
última sexta-feira nesta Casa. Está aqui: “Pacote habitacional exclui 60,4 milhões de pessoas”. O famoso
pacote Minha Casa, Minha Vida, que foi anunciado
para ver se levanta a candidata do PT.
Srs. Senadores, o programa de construção de
moradias só atende cidades com mais de 100 mil habitantes – nós falamos isso aqui. Enquanto o Governo
está tirando dinheiro do FPM, das pequenas cidades
e médias cidades, está, mais uma vez, injetando recursos nas grandes cidades.
Senadores, para que V. Exªs tenham uma idéia,
apenas – apenas! – 573 Municípios brasileiros dos
mais de 5,5 mil serão beneficiados nessa matéria. Isso,
se forem considerados, Senador Heráclito Fortes, os
com 50 mil, como eles começaram a admitir. Tirando
os com 50 mil, o total de Municípios cai para, nada
mais e nada menos, 120 Municípios. Somente 120
Municípios! Neste momento, apenas 120 Municípios
se encontram aptos a receber esses benefícios. Dos
5,645 mil, se não me engano, apenas 120 poderão
receber neste momento.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Cinco mil
quinhentos e sessenta e um.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Cheguei
próximo.
Municípios inadimplentes não poderão participar
do programa habitacional. E cada vez mais que caem
os recursos dos Municípios, cada vez mais que caem
o FPM, mais Municípios estarão fora, o que significa
dizer que são quase 100 milhões de brasileiros que
não terão direito de sonhar com a sua casa própria,
perdendo para as grandes cidades mais uma vez.
Senador Heráclito Fortes, escuto V. Exª. Estou
encerrando, mas ouço com muito prazer.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Já prestei o
esclarecimento a V. Exª e o tema que vai me levar à tribuna logo mais é exatamente esse. Muito obrigado.
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Agradeço ao Senador Mão Santa a tolerância e agradeço a
V. Exª, Senador Heráclito.
E repito: o pacote habitacional do Governo é
excludente, excluindo principalmente os mais pobres.
Fala-se em geração de emprego, mas quem morar
em cidades abaixo de 100 mil habitantes não poderá sequer sonhar, e ainda serão escolhidos para que
tenham direito.
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E aqui já faço um apelo ao Deputado Henrique
Alves, Líder do PMDB na Câmara: resolva logo que seja
para todos os Municípios brasileiros, senão... Comecei
hoje a pedir voto aos Senadores da República para não
excluirmos nenhum dos Municípios brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Aprendi muito com o pronunciamento de V. Exª e todo
o Brasil também. Quero dizer que começou sextafeira: aonde eu chegava, a repercussão era enorme.
No Piauí, todo mundo veio me perguntar se só duas
cidades seriam beneficiadas. Eu disse: infelizmente.
Mas, se na Paraíba de Efraim só três...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Se V.
Exª me der um minuto, falarei exatamente sobre essa
questão do Piauí.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Do Piauí? Dou-lhe dois minutos. Se é para falar do
Piauí...
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – No Piauí,
realmente só dois Municípios serão beneficiados: a
capital do Estado de V. Exª, Teresina, e a bela cidade
de Parnaíba, da qual tantas vezes nesta tribuna V. Exª
cantou a beleza, a cultura, a história, o carinho e o
bem que V. Exª quer ao seu povo.
No meu Estado da Paraíba, serão apenas três
cidades: a minha bela capital João Pessoa; a cidade
do maior forró do mundo, que é a belíssima Campina
Grande; e a cidade canavieira de Santa Rita. Somente essas três, de 223 cidades paraibanas. Então, é
um projeto excludente. É um projeto para os grandes.
É um projeto em que começam a reduzir o IPI dos
materiais de construção para beneficiar as grandes
construtoras.
Além do trabalho que queremos fazer para que
todas as cidades possam receber casas, também queremos que esse repasse seja uma forma de incentivo
ao trabalho, ao emprego e à renda dos pequenos Municípios. Por que as construtoras, Senador Heráclito
Fortes? Por que não fazer às cidades a transferência
direta para os Prefeitos?
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Eu já tinha anunciado as qualidades do orador que
acaba de falar. Quero lembrar que ele é engenheiro e
tem toda competência para fazer essa advertência ao
Governo Federal de Sua Excelência Luiz Inácio.
Convidamos para usar da palavra, por permuta
com o Senador Adelmir Santana, o Senador Papaléo
Paes, que é do PSDB do Amapá, médico, extraordinário
cardiologista, foi Secretário de Saúde do seu Estado
e Prefeito. Ele representa, com muita grandeza, o seu
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Estado e também engrandece, com suas virtudes, a
democracia e o Senado da República.
Muito nos orgulhamos de ser companheiros de
V. Exª.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado a V. Exª, que é médico também.
Quero dizer que todos os pronunciamentos que
ouvimos nesta tarde , até agora, foram importantíssimos
e deveríamos fazer sempre esse tipo de debate que
envolve a situação das prefeituras, envolve a situação
dos aposentados, envolve, enfim, questões importantíssimas para a nossa sociedade, principalmente neste
momento de crise.
Antes de iniciar meu pronunciamento, que será
sobre o Sistema Único de Saúde, Senador Mão Santa,
por não ter tido oportunidade de fazê-lo na hora certa,
quero prestar minha solidariedade ao Senador José
Agripino, Líder do Democratas, e ao Senador Flexa
Ribeiro, Presidente do PSDB do Pará, que, por serem
Presidentes dos seus Partidos, foram acusados, de
maneira leviana, covarde, como quem não quer nada,
de terem recebido dinheiro da Camargo Corrêa.
Àqueles que estão nos ouvindo quero informar
que os partidos políticos, legalmente, podem receber
recursos seja lá de quem for. Há os limites legais quanto
ao doador, mas podem receber doações de quem quer
que seja. Posso doar ao partido o proporcional permitido
por lei, assim como as empresas podem fazer.
Agora, a maldade foi tão grande, Senador Heráclito, que buscaram só alguns partidos e deixaram de
fora o PT, que também foi um dos beneficiários nessa
questão. Nada mais, nada menos, faz a todos supor
que se tem de criar matéria, para todo mundo ler, ouvir, escutar, matérias relacionadas aos políticos, para
não comentarmos aqui a crise financeira por que o
País está passando.
Assim faziam muito na chamada ditadura militar.
Quando surgia algum tema contra o Governo, lançavam algum tipo de notícia que realmente fazia abafar
o assunto sério, que seria relativo ao Governo. Então,
o sistema não mudou. Aliás, hoje está um pouco pior,
porque o Executivo domina todas as rédeas que é capaz de dominar, para que ele fique sempre guardadinho, imaculado. Mas a população atenta está dando
a resposta ao Executivo.
Hoje, vamos ter divulgada outra pesquisa CNT/
SENSUS, pela qual, de janeiro para cá, a avaliação
do Governo Lula, que sempre se sustentou pela estabilidade econômica do País, caiu dez pontos. Isso é
ruim. Então, se não houver nenhuma notícia pior do
que essa para o Governo, ele manda fabricar, divulga, para esquecerem, para não comentarem, “porque
o povo se influencia, de repente vê essa queda, essa
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queda aumenta e acaba prejudicando a nossa candidata”. Então, isso aí é algo muito importante que temos que avaliar.
Quero dizer aqui que temos que ter muita força,
como Oposição que somos, pertencentes ao Congresso
Nacional, porque a bateria está virada, a artilharia está
virada só para cima de nós e, infelizmente, questões
sérias, graves, que afetam o País, como é o caso dos
repasses para os Municípios... Fiquei realmente muito atento ao aparte do Senador Alvaro Dias ao Senador Efraim, pois ele falou algo que é uma realidade: o
Presidente da República, para manter o nome da sua
candidata a Presidente, acenou com o chapéu alheio.
Quando ele acena com redução do IPI, acena com o
chapéu dos prefeitinhos, como diz o Senador Mão Santa, dos Prefeitos, retirando deles FPM e fazendo com
que estejamos hoje passando por uma crise terrível,
uma crise preocupante. Chamo a atenção de todos os
formadores de opinião, de todos aqueles que têm condições de falar para que se comuniquem com a população a respeito do assunto, porque ele é sério.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o aniversário de 20 anos da Constituição Cidadã, que comemoramos no ano passado, marca também a passagem
do aniversário do Sistema Único de Saúde, uma das
mais importantes conquistas sociais asseguradas pela
Constituição de 1988.
Não há dúvida, Sr. Presidente, de que a criação
do Sistema Único de Saúde foi um grande avanço no
sentido de criarmos no Brasil uma situação de maior
justiça social. Eu, como Secretário de Saúde, em 1984,
assinei o embrião do SUS, que foram as Ações Integradas e Descentralizadas de Saúde. Não sei se V.
Exª lembra disso...
Antes do SUS, o direito de assistência à saúde
não era muito mais do que uma crença abstrata. Havia, sim, assistência para aqueles que tinham dinheiro
para pagar médicos e hospitais; havia a assistência
prestada pela previdência social para os trabalhadores
com carteira assinada, mas a grande maioria da população brasileira ficava mesmo à mercê da caridade
para conseguir tratamento de saúde.
O Sistema Único de Saúde levou adiante a idéia
de que saúde é um direito de todos. É pena, porém,
que a intenção, por mais meritória que seja, não tenha força, sozinha, para se impor sobre uma realidade refratária.
Hoje, Sr. Presidente, cerca de 80% da população
brasileira depende exclusivamente do Sistema Único
de Saúde para ter acesso aos serviços de saúde. Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, esse acesso, que,
idealmente, deveria ser universal, encontra-se dura-
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mente limitado pela realidade de penúria que caracteriza nosso sistema de saúde pública.
Não vou aqui ficar evocando essa dura realidade,
que todos nós conhecemos. Tivemos avanços, sim,
com a implantação do SUS. É inegável! Mas o abismo
entre o ideal e a realidade, no entanto, é ainda muito
grande. O que deveríamos nos perguntar é: por que
isso é assim? O que falta para que o belo ideal por trás
do SUS se torne finalmente realidade para milhões de
cidadãos brasileiros que dele dependem para assegurar sua saúde, que é um dos bens primários mais
relevantes e essenciais?
É preciso reconhecer, Sr. Presidente, a enormidade da tarefa de se constituir um sistema de saúde
como o SUS, um sistema que recorta os três níveis
federativos e que deveria ser capaz de atender duzentos milhões de pessoas. A tarefa é hercúlea, não há
dúvida. Um sistema com essa capacidade necessariamente será complexo e difícil de gerir. Os problemas
de gestão, que infelizmente ainda são comuns no que
se refere às políticas públicas, acabam potencializados pelo gigantismo da estrutura necessária para dar
corpo a um sistema desse tipo.
Mas, Sr. Presidente, deixando de lado esses problemas de gestão, temos outro ponto que acaba alimentando esses problemas e reforçando os efeitos de
uma eventual má administração. Estou me referindo ao
crônico subfinanciamento do Sistema Único de Saúde,
que todos são unânimes em apontar como uma de suas
dificuldades mais fundamentais e persistentes.
Com muita honra, quero deixar o Senador Paulo
Paim se manifestar.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Papaléo Paes, quero cumprimentá-lo pelo assunto. Acho
que uma das obrigações desta Casa é efetivamente se
preocupar com a saúde do nosso povo. E V. Exª hoje
faz homenagem ao SUS – Sistema Único de Saúde.
Quero inclusive lembrar que, quando Barack Obama
foi candidato a Presidente, depois foi eleito, uma das
promessas que ele fez foi adotar, nos Estados Unidos
da América, um sistema único de saúde, naturalmente
com mais recursos, porque lá os recursos são muito
maiores do que os da realidade brasileira. Tenho uma
filha que mora lá, já é casada, e tenho dois netos. E lá
é plano de saúde privado mesmo; quem não tiver, está
ferrado. Por isso, ele pediu para os seus assessores, inclusive, olharem com carinho o Sistema Único de Saúde
adotado aqui no Brasil, como forma. E V. Exª lembrou
muito bem, eu fui constituinte, foi uma obra positiva da
Constituinte, mas, infelizmente, por falta de recursos,
até hoje, ele não é aplicado como deveria para todo o
nosso povo e toda a nossa gente. Eu quero cumprimentar V. Exª. Acho que, hoje, na minha avaliação, estão
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muito positivos os debates aqui no Senado. Repito: o
Senador, aí na tribuna, falando da questão da cultura,
falando da questão dos idosos, falando de questões
como CPI – nós estamos aqui para isso também, para
fiscalizar –, e V. Exª traz a questão da saúde. Eu falei,
quando estive na tribuna, que estou muito preocupado com a reforma tributária lá na Câmara. Porque a
reforma tributária que está em debate lá poderá retirar
parte dos recursos da seguridade, onde está a saúde.
Por mim, a tal de DRU já deveria ter desaparecido há
muito tempo da seguridade social, do seu conjunto –
previdência, saúde e assistência –, porque retira 20%
dos poucos recursos que temos ainda para garantir o
sistema. Mas os meus cumprimentos são porque V.
Exª traz à tribuna do Senado um debate sobre a saúde
pública. Parabéns, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço
a V. Exª, Senador Paulo Paim. V. Exª, que participou da
Constituinte, da Carta Magna de 1988, sabe muito bem
a qualidade do trabalho que o SUS está determinado
a fazer. Então, agradeço a V. Exª e incluo o seu aparte
no meu pronunciamento.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Papaléo Paes, V. Exª lembra muito bem: um dos grandes avanços possibilitados pela Assembléia Nacional
Constituinte ou Constituição Cidadã, promulgada por
Ulysses Guimarães, no dia 05 de outubro de 1988,
foi, sem dúvida nenhuma, o Sistema Único de Saúde.
Isso coincidiu com o exercício do meu mandato de
Governador do Paraná, e tivemos a oportunidade de
implantar no Estado esse Sistema Único de Saúde.
Pudemos verificar na prática os avanços alcançados
com essa implantação: a saúde mais próxima do cidadão, a saúde pública mais eficiente. Fomos obrigados
a edificar as regionais de saúde em todas as regiões
do Estado, ou seja, a descentralização do sistema de
saúde pública, que, sem dúvida nenhuma, beneficiou
extraordinariamente a população. E, hoje, há as mazelas que nós conhecemos. V. Exª, como médico, mais do
que ninguém, sabe identificar os problemas advindos
não do sistema, não do modelo, mas do gerenciamento desse modelo. Há incapacidade de gerenciamento.
Não de minha parte, que sou da oposição, ou de V.
Exª. O próprio Banco Mundial, em estudo realizado
aprofundadamente, revelou que não é por falta de
recursos, mas falta organização, eficiência, e há desonestidade, há desvio de recursos, há desperdício
de recurso. Então, V. Exª traz, de forma oportuna, o
elogio ao modelo e aponta dificuldades presentes em
razão exatamente da inoperância governamental, da
incapacidade de gerenciamento e até da falta de or-
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ganização, e lamentavelmente da desonestidade, que
acaba prevalecendo.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias. Tem V. Exª a experiência
do programa, que esteve em suas mãos, e realmente
sabe da eficiência. Ele bem gerenciado é algo muito
positivo, ele nos tira de vários problemas que temos.
Aproveito, Senador Alvaro Dias para falar sobre
o meu Estado.
Nós temos um hospital, o antigo Hospital Geral,
agora chamado de Especialidades – é do tempo do
Governador Janary Nunes. Esse hospital tem mais de
50 anos. É um hospital que nos serve, sempre foi reformado, sempre sofreu adaptações, mas, de qualquer
maneira, já está ultrapassado na sua arquitetura, com
relação à questão da infecção hospitalar, da praticidade
que tem que ter um hospital. Mas o Governo do Estado
não tem condições financeiras para construir um grande
hospital. Não tem condições financeiras. Nós dependemos, nós somos ex-território, vivemos de repasse
de FPM. No último repasse, o Governo me falava que
estava esperando R$12 milhões – veja só, Senador
Alvaro –, e repassaram R$6 milhões só. Então, tudo
isso quebra qualquer tipo de planejamento. Mas o importante é que o Governo não tem condições de fazer
um hospital. Uma grande policlínica moderna, em que
pudéssemos diminuir o número de dias do internado,
em que pudéssemos atender de maneira mais eficaz
e eficiente. Eu não nego aos senhores e às senhoras
que nós, no Amapá, temos um quadro de profissionais
médicos excelente. Em diversas especialidades, pessoas que moram em Belém vão fazer cirurgia lá em
Macapá. Quase todos os nossos médicos têm especialização, residência médica, enfim, são muito bem
preparados. O corpo de enfermeiros também, assim
como técnicos de enfermagem, farmacêuticos, bioquímicos farmacêuticos. Somos privilegiados com mãode-obra, mas faltam condições de trabalho.
É em relação a essas condições de trabalho que
eu queria fazer um apelo ao Sr. Ministro da Saúde e
ao Presidente da República, para que olhem o Estado do Amapá como um Estado jovem, um Estado que
não tem ainda estrutura de autossustentação. Olhem
para o Amapá e mandem para lá recursos não só para
reformas, mas para resolvermos a questão dessa demanda reprimida que estamos tendo.
Um outro caso, Senador Geraldo Mesquita, é o
de um hospital que foi batizado Hospital do Câncer.
Ele começou a ser construído através de emendas
parlamentares. Houve algum problema com a construtora, e esse hospital está há pelo menos seis ou
oito anos parado. Dá pena. Está jogado no meio da
estrada, numa área muito grande e boa. Há uma dis-
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cussão a respeito, e hoje o Deputado Estadual Manoel
Brasil, que é médico cardiologista, meu colega, estava conversando comigo, para nós, das Bancadas no
Senado e na Câmara Federal, fazermos um esforço,
junto com o Governador Waldez, e tentarmos agilizar
esse hospital que estava sendo construído, cuja obra
foi parada, a fim de que nós possamos ter mais uma
unidade de saúde para servir à população, que cresce absurdamente. Há uma imigração muito grande no
Estado do Amapá e nós precisamos, sim, investimento
na área de saneamento básico e na área de construção de prédios para atendimento hospitalar. Senão,
realmente nós ficaremos em situação muito difícil, no
Estado do Amapá.
Mas eu estava falando exatamente das gestões.
Muitas vezes, os gestores do sistema se queixam dizendo que têm de “tirar leite de pedra”, como se diz
popularmente, com os recursos que recebem. E têm
razão, Sr. Presidente. Precisam mesmo, muitas vezes,
operar o milagre da multiplicação dos recursos para
garantir o atendimento à população. Com meios precários, não há quem seja capaz de gerir adequadamente um sistema, garantindo a realização de seus
fins e objetivos. Com cobertor tão curto, alguém acaba,
fatalmente, passando frio.
Portanto, temos aí um grave problema a resolver,
que é o do financiamento do SUS. Em 2007, deixamos
passar uma oportunidade excelente para trazer essa
questão à baila, quando votamos o fim da CPMF. Como
lembram todos, a malfadada CPMF, de triste memória, foi criada originalmente para financiar as políticas
de saúde. Mas, na verdade, como ainda lembramos
todos, ela servia efetivamente para inúmeros outros
fins, de modo que apenas cerca de 42% do que era
arrecadado com a contribuição era, de fato, destinado
à saúde. A retórica falaciosa do Governo, no entanto,
sempre remetia para essa destinação original, sempre insistindo no alegado dano que causaria o fim da
CPMF à capacidade de financiar o SUS. Pura falácia,
Sr. Presidente!
O Governo jamais se interessou efetivamente em
resolver a questão do financiamento do SUS – estava, na verdade, muito mais interessado nos 58% de
arrecadação da CPMF, que destinava a sabe-se lá o
quê, do que nos 42% que acabava, de fato, destinado à saúde.
Prova disso é que jamais se empenhou em fazer
avançar a regulamentação da Emenda à Constituição
nº 29, de 2000, Sr. Presidente, até que, depois da derrubada da CPMF, passou a ver na regulamentação
dessa Emenda uma estratégia para ressuscitar a falecida “contribuição provisória” na forma de uma (entre
aspas) “contribuição social para a saúde”.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o SUS foi uma
grande conquista do povo brasileiro. A universalização da cobertura das políticas de saúde, associada a
estratégias que privilegiam a atenção básica e a prevenção, já se refletiu na queda do índice de mortalidade infantil e no aumento da expectativa de vida dos
brasileiros – são exemplos que dou. Para isso, penso,
tem contribuído, sobretudo, o Programa Saúde da Família, que ganhou impulso no Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, primeiro com o Ministro
Adib Jatene e, depois, com a administração reconhecidamente competente e que deixou muitas heranças
positivas para nós do ex-Ministro e hoje Governador
do Estado de São Paulo José Serra. Seria, portanto,
um retrocesso imperdoável deixar morrer, por inanição,
essa importante conquista do povo brasileiro.
Temos de garantir, de uma vez por todas, as fontes suficientes de financiamento para o SUS, de modo
a superar essa crise permanente, causada pelo subfinanciamento crônico em que vive o sistema. É imperativo, sim, regulamentar a Emenda nº 29 – mas que
isso não seja usado como subterfúgio para se criar
uma nova CPMF, com novo nome.
A situação de crise econômica que hoje vivemos
torna ainda menos palatáveis as tentativas de criação
de novos tributos e acaba arrefecendo a sanha arrecadatória do Governo. Por isso, não creio que tão cedo
vejamos retomadas as discussões, interrompidas em
meados do ano passado, em torno da aprovação do
Projeto de Lei do Senado – Complementar nº 121, de
2007 – que recebeu, na Câmara, o número 306, de
2008 –, de autoria do eminente Senador Tião Viana,
acrescido, na Câmara, de dispositivo que cria a Contribuição Social sobre a Saúde (CSS). Só espero que isso
não implique uma interrupção dos debates em torno da
regulamentação da Emenda nº 29 e, por extensão, em
torno do problema do financiamento do SUS.
Quanto às tentativas de trazer de volta à vida
zumbis tributários, que fique bem claro: já derrubamos,
aqui nesta Casa, a CPMF. Derrubaremos também todos os seus sucedâneos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Resta-nos aplaudir o pronunciamento de V. Exª pelo
SUS, nós que tivemos uma vida de médico – tenho 42
anos de médico. E queremos dizer que o ideal era que
o SUS fosse como o sol: igual para todos. Isso foi da
profícua administração do nosso Presidente Sarney.
Quanto ao Dr. José Serra, quero dar o testemunho. Um homem de um saber extraordinário, de uma
competência extraordinária. Não é sem razão que ele
está com perspectivas invejáveis de ser o próximo Presidente da República.
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Como médico, dou o testemunho de que a Aids
nunca avançou. Modelo para o mundo. O mundo científico buscou a experiência do Brasil para minimizar a
Aids. O genérico, possibilitando a medicação de acordo
com o poder aquisitivo do povo brasileiro. E mais ainda,
como cirurgião – está ouvindo, Heráclito Fortes, V. Exª
que tem grande aproximação com o Governador de
São Paulo. Como médico, quero dar o testemunho de
que ele fazia mutirão – eu era Governador do Estado
do Piauí –, mutirão de catarata. Quantos viessem, era
um dinheiro extraordinário. Era o mutirão de catarata.
A gente chamava nas cidades. Mutirão de varizes, para
as mulheres; e mutirão de cirurgia de próstata. Havia
os recursos e, realmente, ele foi um extraordinário Secretário de Saúde.
Convidamos para usar da palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior. Geraldo Mesquita Júnior é do
PMDB e representa o Estado do Acre. Ele representa
a bravura daquele povo, o bravo acreano que chegou
e conquistou suas liberdades, chegou até a ser um
país, e depois eles quiseram ser incorporados. Geraldo Mesquita cede ao Senador Heráclito Fortes, que já
estava por um cessão minha.
Então, o Senador do Piauí Heráclito Fortes, líder
municipalista extraordinário, deputado federal várias
vezes, foi um extraordinário prefeito da capital. Aliás,
aquela cidade tem essa primazia de ter tido extraordinários prefeitos ao longo do tempo, como Joel Ribeiro, o extraordinário Wall Ferraz, o Francisco Gerardo,
Firmino Filho e agora o extraordinário prefeito Sílvio
Mendes e V. Exª, o prefeito que ainda dá inveja porque
primeiro fez uma ponte no rio Poty em 100 dias e aí
me inspirou a fazer também com uma grande rapidez,
e o Governo Federal está patinando há oito anos, no
mesmo rio, uma ponte.
V. Exª poderá usar a palavra pelo tempo que
achar conveniente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando se analisa
o período revolucionário no Brasil, em termos administrativos é claro, um dos grandes erros cometidos
foi exatamente o fato de os administradores da época
terem concentrado nas grandes capitais e nas maiores
cidades brasileiras, grandes conjuntos habitacionais.
Na João Pessoa do Senador Efraim Morais, corre uma história interessante de que iria se construir
um conjunto habitacional de menor porte. A partir do
momento em que o prefeito da época anunciou que
daria o nome da mãe do então presidente Figueiredo
àquele conjunto habitacional, os recursos foram dobrados e o conjunto habitacional teve a sua capacidade triplicada.
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Isso ocorreu no Brasil inteiro. Os desempregados
das pequenas cidades, Senador Paulo Paim, e principalmente aqueles que viviam na zona rural, deixaram as suas residências em busca de perspectivas de
emprego para os filhos nos centros urbanos maiores.
E provocou-se com isso, Senador Alvaro Dias, o
maior desequilíbrio populacional do Brasil. Os grandes
centros incharam as cidades e incharam de maneira
desproporcional, porque não havia emprego para onde
eles se transferiam e, muitas vezes, esses conjuntos
habitacionais não eram dotados da infraestrutura urbana que uma obra daquele porte exige.
Construiu-se amontoados de casas e foi trazido
para o grande centro o ocioso, o desempregado e,
com isso, foi trazido, também, a violência urbana, que
se agravou muito nos grandes centros. Esperava-se
que esse fato servisse de exemplo para que governos,
que sucederam aquele período, não incorressem no
mesmo erro. Mas, agora, ao vermos o Governo Federal lançar este programa: “Minha Casa, Minha Vida”,
após a euforia do lançamento, o que nós estamos vendo, Senador Geraldo Mesquita, é o Governo Federal
repetir o mesmo tipo de erro, sem nenhuma preocupação com os sem-teto, sem nenhuma preocupação
de dotar as cidades, os centros urbanos de moradias
e que resolvam os problemas pontuais; mas, sim, de
provocar, novamente, um grande êxodo das populações
interioranas para os grandes centros. E, mais uma vez,
se repete o mesmo erro: essas obras serão entregues
às grandes construtoras brasileiras, às grandes empreiteiras, e não às empresas pequenas, às empresas
já existentes nas cidades beneficiadas, para que com
isso se fixe o homem, não só no seu meio, mas também se promova a geração de recursos, a geração de
renda nas cidades.
O Senador Efraim há pouco falou sobre a questão da injustiça com relação às cidades que serão
beneficiadas.
Fui buscar alguns dados, evidentemente dados
que remontam o último censo geográfico e esses dados são do IBGE. Na região Norte, que possui 449
Municípios, apenas 14 cidades serão beneficiadas; na
região Nordeste, com 1.794 Municípios – que é a nossa
região –, apenas 46 serão beneficiados, 46! Na região
Centro-Oeste, que possui 453 Municípios – pasmem
os senhores – apenas 11 Municípios beneficiados; na
região Sudeste, com 3.198 somente 115 Municípios
serão beneficiados; e na região Sul 1.189 Municípios,
apenas 39 beneficiados.
Senador Alvaro Dias, V. Exª como um Senador
da região Sul, deve estar meditando sobre o porquê
de tanto estardalhaço no lançamento desse programa.
Senador Suplicy, que acaba de chegar, vê a região Su-
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deste com 3.198 Municípios ter apenas 115 deles com
direito a esse benefício. No total, 226 Municípios.
Senador Efraim, se levarmos em conta os Municípios que estão inadimplentes, esse número vai cair
para a metade ou para menos da metade – não tenho
dúvida alguma. E o que o Governo está fazendo? Uma
tempestade em copo d’água.
Esse programa, além de eleitoreiro, é um engodo, uma ilusão, uma quimera, porque ele não traz,
na realidade, benefícios concretos para as regiões
que mais precisam, para as regiões que dele mais
necessitam.
Dou um exemplo, Senador Alvaro Dias. No Estado de V. Exª, que tem uma agricultura definida, que
tem uma base forte de agricultura localizada em regiões que historicamente produzem para o seu Estado,
que exportam, inclusive, por que essas casas não são
construídas exatamente no campo, onde o cidadão
mora, para fixá-lo e lhe dar conforto? Por que trazêlo para a cidade? Muitas vezes ele é obrigado a isso,
porque, a partir do momento em que constitui família,
seu objetivo principal é dar condições aos filhos para
que tenham escola e tenham a vida social digna que
eles infelizmente não puderam ter. A partir do momento
em que essas opções são feitas como chamariz, como
atração para o deslocamento do homem do seu hábitat natural para as grandes cidades, estamos novamente esvaziando o campo, esvaziando as pequenas
cidades e contribuindo, mais uma vez, para o inchaço
das metrópoles e que não é, tenho certeza, o objetivo
de nenhum administrador sensato, o desejo de quem
quer que seja. Por que esse artificialismo de se provocar no Brasil, que caminha a passos céleres para
os 200 milhões de habitantes, por que novamente se
criar essa isca perversa de atrair o homem para as
grandes cidades, onde os empregos estão exauridos,
tirando-lhe de uma vida,pacata, que ele tem nas regiões mais distantes de seus Estados e de seus municípios, onde vive hoje?
Senador Efraim, com o maior prazer.
O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª dá continuidade à matéria que
discutimos há pouco, e com muita autoridade. Chamo
a atenção exatamente para o ponto mais importante:
é tirando o homem das pequenas cidades e inchando, cada vez mais, as maiores cidades. E V. Exª, para
que tenha uma ideia, uma das condições para que as
famílias, com renda até três salários mínimos, possam
usufruir desse benefício, qual a condição, o que tem
que ter a cidade para receber os benefícios? Está no
projeto, está no programa, e fala em infraestrutura.
Num dos itens de infraestrutura diz o seguinte: “Terão
prioridade os projetos que tiverem os menores valores
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para construção, os que já possuírem infraestrutura
ou que sejam feitos em lugares onde estão grandes
empreendimentos, como usinas e portos”. Veja bem
V. Exª: na Paraíba, só temos o Porto de Cabedelo. A
cidade de Cabedelo é uma bela cidade praiana, mas
não tem cem mil habitantes. Consequentemente, onde
temos o porto não teremos as casas. Então, fica difícil
de acreditar na forma como foram construídas essas
condições e para onde elas foram dirigidas, porque o
próprio Professor Nabil Bonduki, Coordenador Técnico
do Plano Nacional de Habitação, diz que “a decisão do
Governo em construir as casas em cidades maiores
é correta”. Para ele, “a solução habitacional para os
Municípios menores passa a ser concessão de lotes,
financiamento a material de construção e assessoria
técnica para construção de casas e não entrega de
moradias prontas”. Veja bem V. Exª o que pensa este
Governo: quem é pobre tem de financiar. O cidadão
vai ter de comprar o lote, e ele não tem como comprar o lote. Comprando o lote, vai ter de fazer toda a
infraestrutura para a construção da sua casa. Por isso,
Senador Heráclito Fortes, lamento a posição do Coordenador Técnico, que disse que “precisamos de novos
programas para as cidades pequenas, mas isso não
invalida o que foi feito agora”. Novos programas. Vai
ter de construir casa de taipa para os pequenos. Para
as cidades com menos de 100 mil habitantes, casas
de taipa. São esses os novos programas que pretende
o Governo. Por isso, eu parabenizo V. Exª. Seremos,
mais uma vez, aliados nessa questão, e repito: vamos
conversar com o relator dessa MP lá na Câmara dos
Deputados, o Deputado Henrique Alves, porque é bom
que os Deputados e o nosso relator façam de imediato
essa mudança, até para que combine um pouco com
o slogan do Governo, um Brasil para todos, um Brasil
de todos. E o que nós estamos pedindo é, nada mais
nada menos, do que casa para todos e não para os
grandes Municípios, no quais o Governo vê, na concentração desses Municípios, 59% da população, ou
seja onde está a maior eleitorado. Por isso, eu diria,
acrescentando à palavra de V. Exª, com a qual concordo,
que diz se tratar também de um programa eleitoreiro e
excludente, porque exclui mais de 90% dos Municípios
brasileiros. Repito: da mesma forma que V. Exª reclama
que apenas 2 Municípios do seu Piauí estão incluídos
nesse programa se não estiverem inadimplentes – e
parece, pelo discurso que V. Exª faz aqui, que dificilmente eles estarão incluídos. Na Paraíba, eu tenho
três Municípios que, se não tiverem inadimplentes, de
todos os meus 223 Municípios, apenas três Municípios
serão beneficiados. Parabéns a V. Exª pelo brilhante
discurso que faz nesta tarde.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – No
Piauí, felizmente, os dois Municípios atingidos ou beneficiados, Teresina e Parnaíba, estão em condições
de receber o financiamento. Mas, ao lado de Parnaíba,
tem Luís Correia, e aí, Senador Alvaro Dias, a grande
questão. A grande região de crescimento no Piauí é a
nossa fronteira agrícola, é a nossa região de plantio
dos grãos. Por que não se fazer um programa dando
condições para a fixação do homem naquela região?
Aliás, acho que a pirâmide está invertida. Deveríamos
começar a fortalecer os Municípios menores, para, com
isso, conseguirmos outro tipo de migração: o homem
sair da grande cidade e voltar para a sua origem, para
a pequena cidade, sabendo que lá tem moradia e condições de vida digna para si e para sua família.
Senador Alvaro Dias, com muito prazer.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Heráclito Fortes, V. Exª inspira-nos a fazer a seguinte
afirmativa: o Presidente Lula sofreu agora uma queda
de popularidade de 10% de uma pesquisa para outra.
O que se verifica é que ele tem sustentado a sua popularidade com os anúncios que espetaculosamente
faz. Há governantes que se consagram e adquirem
popularidade avançada graças às obras realizadas. O
Presidente Lula inovou: ele alcança alta popularidade
graças aos anúncios que faz. Agora, um milhão de moradias populares. Isso vai acontecer? Ele próprio desmente: “Não me cobrem em dois anos”. Ora, anunciar
um milhão de moradias sem estabelecer o cronograma
para a execução das obras e entrega dessas moradias é agir de má-fé, é tentar iludir a opinião pública.
Nós nos acostumamos a ver a população brasileira
se satisfazendo com os anúncios e não cobrando a
execução das obras. Portanto, o Presidente da República não age de boa fé. Sabemos que o Presidente é
um expert em marketing político, ele explora de forma
excepcional todas as ações de seu governo. Até mesmo explora aquilo que não realiza. Mas acho que há o
dever de consciência. O Presidente tem que imaginar
que o seu dever prioritário é respeitar a população do
País, especialmente a população mais pobre, aquela
que sonha com a moradia, que tem como maior sonho a casa própria. Todos nós sabemos que este é o
grande sonho da família brasileira. Qualquer indagação
que se faça a resposta é a mesma. Há pouco tempo
até, lembrei desta tribuna aquele programa de Sílvio
Santos, o Show do Milhão. Toda vez que ele indagava:
o que você fará do dinheiro se ganhar, a resposta era:
vou comprar uma casa, vou construir ou vou melhor a
minha casa. Enfim, a moradia, antes do emprego até,
é o sonho de qualquer cidadão brasileiro, e nós não
podemos brincar com esse sonho. Olha, Senador Heráclito Fortes, com toda a boa-vontade que eu possa
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ter, tenho de afirmar: o Presidente da República está
brincando com um sonho muito caro do povo brasileiro. Ele não deveria brincar, porque ele é aplaudido
pelos pobres deste País. Ele conquistou a preferência
dos pobres deste País, das camadas mais pobres da
população. Ele tem alta popularidade graças a essas
camadas mais empobrecidas do povo brasileiro. Ele
não poderia brincar com o sonho dessa gente. E o
Presidente da República, infelizmente, está brincando
com o sonho dessa gente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V.
Exª tem razão.
Será que o Senador Suplicy tem na cabeça aí,
em número aproximado, qual é o déficit habitacional
da cidade de São Paulo? Aproximadamente, quantas
mil casas, só para a gente fazer uma conta rápida aqui,
Senador Suplicy?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Heráclito Fortes, não tenho esse número com
precisão para lhe dizer.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
aproximado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
o que eu gostaria de dizer, tendo em conta suas observações, as do Senador Alvaro Dias e do Senador
Efraim Morais, nesta tarde, sobre o plano de habitação anunciado pelo Governo do Presidente Lula, pelo
próprio Presidente, pela Ministra Dilma Roussef, é
que há a intenção de o Governo aumentar muito significativamente o número de habitações, sobretudo
para as famílias que ganham até dez salários mínimos por mês, em especial, aquelas que ganham até
três salários mínimos. Essa disposição do Governo é
real, sobretudo para aumentar algo que já foi recorde
no ano passado, quando o Governo produziu nada
menos do que 135 mil unidades habitacionais nesses diversos planos. Agora, a intenção é aumentá-las
significativamente. E o Governo, o próprio Presidente
com o cuidado para não afirmar que iria fazer mais
em pouco tempo do que efetivamente poderia realizar, tomou o cuidado de dizer que, nesta meta de um
milhão de habitações, não há ainda um cronograma;
mas, haverá. Sobretudo quero salientar que se V. Exª
como os demais Senadores têm avaliações críticas,
proposições, elas podem estar sendo consideradas,
porque o plano tem um propósito muito significativo –
e todos reconhecem isso – de prover melhor condição
de habitação para a população e, assim, diminuir o
déficit habitacional seja lá de Teresina, seja de Parnaíba, seja de todo o Estado do Piauí, seja do Estado de
São Paulo. É importante que nós, com as audiências
públicas já marcadas no Senado Federal, possamos
dialogar com os responsáveis por esse plano e sugerir
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modificações. Então, eu avalio que as proposições, as
sugestões, as críticas que ora estão formulando, servirão para que o Governo possa, inclusive, aperfeiçoar
e colocar para parâmetros, diretrizes que possam até
melhorar o plano. Mas que foi importante a disposição,
está sendo importante, do Governo do Presidente Lula
de prover habitações populares num ritmo bem maior
do que, até agora, qualquer governo, inclusive, o dele
próprio realizou, na história do Brasil, eu acho que isso
precisa ser avaliado positivamente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu
agradeço a V. Exª, Senador Suplicy. Tenho certeza de
que V. Exª será um homem, dentro do seu Partido,
dentro da Base do Governo que representa, disposto
a rever essas coisas. Infelizmente, não pensa o mesmo a tecnocracia que cerca o Presidente Lula nesse
programa.
Veja bem, V. Exª falou no meu Estado do Piauí.
Nos critérios atuais, apenas duas cidades serão beneficiadas: Teresina e Parnaíba. Se prevalecer a tese
do Relator, que é o Deputado Henrique Alves, o Piauí
vai passar de duas para cinco. Mas nós temos 224
Municípios naquele Estado. E os outros?
E o grande problema, Senador Suplicy, é que
nós vamos novamente inchar as grandes cidades.
Nós estamos num país de dimensões continentais.
Nós temos que fixar o homem no seu habitat. Nós
já vivemos esse processo – V. Exª não tinha chegado – na Revolução de março de 1964, quando os governos faziam campeonato para ver quem construía
mais casas populares. E o Governo que V. Exª defende
aqui, nesta Casa, quer – parece-me – simplesmente
bater o recorde do que os Governos militares fizeram.
Nós não podemos criar um campeonato de quem faz
mais casas. Nós temos que fazer um campeonato de
quem melhor acomoda a população brasileira na sua
própria região e na sua própria área, porque, senão,
nós vamos continuar infinitamente nesta guerra. Faz
a casa para o homem na grande cidade, e ele deixa
a pequenininha cidade em que vive ou em que viveu
até aquele momento na procura e na busca de um teto
para os seus familiares.
Senador Geraldo Mesquita, com o maior prazer.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PDMB – AC) –
Senador Heráclito Fortes, dois aspecto que acho de
fundamental importância ressaltarmos aqui da sua fala:
primeiro deles, a sua preocupação com respeito às pequenas cidades, aquelas cidades que ainda há muito
atividade no campo. Em momento algum esse projeto
de construção de um milhão de habitações populares
contempla a possibilidade de termos a construção de
agrovilas, por exemplo. Não é? Ali no Acre, por exem-
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plo, há espaços, há locais, há Municípios, onde uma
agrovila dessas de 100, 200, 330 casas seriam muito
bem-vinda. E um outro aspecto Senador Heráclito. Veja,
até a representação popular na Câmara dos Deputados
obedece o critério da proporcionalidade, até a representação popular. Acho que, num projeto como esse, o
Presidente pode fixar um milhão, dois milhões, quantos
milhões quiser. Agora, obedecido pelo menos o critério
da proporcionalidade no País, a exemplo do que ocorre
na própria representação política legislativa federal. A
Câmara dos Deputados obedece... Os Deputados são
eleitos segundo o critério da proporcionalidade. Então,
acho, Senador, que aqui nesta Casa, quando esse projeto chegar, deveremos nos bater quando nada pelo
critério da proporcionalidade, para que isso seja mais
bem distribuído pelo País, para que a grande maioria
dos Municípios não seja preterida por um critério injusto, o de mais de cem mil habitantes. Ora, V. Exª, como
vários outros Parlamentares aqui, tem repisado esse
aspecto. A prevalecer esse critério, estaremos mais uma
vez na contramão daquilo que precisamos fazer, que é
descentralizar os grandes centros urbanos. A persistir
esse critério, estaremos, ao contrário, concentrando
mais ainda as pessoas nos grandes centros urbanos,
onde hoje já se encontra esgotada a possibilidade de
emprego, de obtenção de renda, quando poderíamos
estar descentralizando, construindo habitações... Por
que o campo é sempre preterido, Senador Heráclito? É
um negócio impressionante: sempre preterido! Aqueles
que moram no campo, envolvidos na atividade agrícola, rural, são sempre preteridos neste País. Parece
um preconceito um negócio desse! Um plano desse
tinha forçosamente de contemplar aquelas cidades
que têm vocação agrícola ainda acentuada e deveria contemplar a construção de agrovilas, com cem,
duzentas, trezentas casas, numa agrovilazinha urbanizada, bonitinha... Por que não? Por que só a cidade
tem de ter casa arrumadinha, ônibus, estrada, escola,
e no campo, não se cogita isso jamais? Parabéns pelo
discurso de V. Exª.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Muito
obrigado, Senador.
Vou finalizar aqui, contando com a boa vontade
do Presidente, Senador Valter Pereira, mas acho que
os critérios podiam ser vários.
Os Municípios que mais cresceram nos últimos
anos com relação ao PIB ou os Municípios de maior
índice do IDH são contrastes, mas são contrastes que
vão buscar solução para a questão da moradia. Ou
se dá a moradia para o Município que está crescendo
muito ou para o Município que sofre mais com a pobreza, numa maneira de estimular a fixação do homem
nessas regiões.
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Eu vejo no caso do Piauí, Picus, Floriano, Campo Maior, Piripiri, Uruçuí, que são cidades que estão
crescendo e que ficarão fora desse critério. Aliás, eu
vou mais além. Eu acho que essas casas poderiam ser
construídas em agrovilas bem menores, de 10 ou 20
casas, mas que ficam em torno de áreas agrícolas, e
é uma maneira de acomodar o homem nessa região.
Ou será que o Brasil não é um País agrícola? De que
adiantam esses números que estão mostrando, que
vêm sustentando a nossa economia? E eles saem
exatamente do campo, principalmente nas fronteiras
agrícolas onde temos o grande plantio dos grãos. Por
que isso não é feito? Porque as grandes empresas que
estavam no lançamento do projeto, as grandes construtoras, não querem as obras fatiadas; querem construir grandes projetos habitacionais, com infraestrutura
urbana caríssima. E os especuladores de imóveis, de
terrenos urbanos a essa altura do campeonato já estão
dobrando os preços dos terrenos existentes nas cidades
que se beneficiarão com esse tipo de projeto.
É um projeto, Senador Mão Santa, que, mais uma
vez, não beneficiará o nosso Piauí; mais uma vez, não
beneficiará o Nordeste. É um projeto, Senador Valter
Pereira, que vai deixar o Centro-Oeste...
(Interrupção do som)
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) ...com
apenas 11 cidades beneficiadas; a região Norte, com
14; e o Sul maravilha a construir verdadeiras colmeias,
verdadeiros aglomerados de pessoas que vão para lá
sem um emprego garantido, que vão para lá aventurarse, que vão para lá, mais uma vez, buscar melhores
dias para os seus familiares, deixando o seu rincão
natal ou a cidade que as acolhe.
Esse é um programa que vai de encontro a uma
realidade, a uma necessidade nacional. É preciso que
o Presidente da República, que é nordestino e vem lá
do sertão pernambucano, se pergunte, se indague, se
questione: “Por que a cidade em que nasci não tem
direito a essas moradias, não tem direito a fixar o homem no seu habitat”.
Finalizando, eu gostaria de ouvir o Senador Suplicy, que está ali de microfone... Pode ser que seja um
dado novo que a sua assessoria lhe tenha passado.
Não é não, Senador? Muito obrigado.
Agradeço, portanto, Sr. Presidente. Faço votos de
que, pelo menos desta vez, o grande representante de
São Paulo seja ouvido e os organizadores desse programa megalomaníaco deem ouvidos as audiências
públicas, repensem e refaçam esse projeto. Não vamos
aumentar a violência nas cidades, vamos fixar o homem no campo, vamos fixar o homem nas pequenas
cidades brasileiras, vamos respeitar Rondon, o grande

Terça-feira 31

07381

marechal, que integrou o Brasil, vamos respeitar Juscelino, que pregou a integração nacional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Mão Santa,
3º Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
Durante o discurso do Sr. Heráclito Fortes, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valter Pereira..
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Ao agradecer a compreensão do ilustre orador Heráclito Fortes, eu até acrescentaria ao discurso formulado
por S. Exª o forte receio de que nós corremos o risco
de retomar o êxodo rural que o desenvolvimento econômico tão bem conseguiu contornar nos patamares
mais civilizados. Acho que V. Exª tratou de um assunto realmente relevante. Mato Grosso do Sul, para que
V. Exª tenha uma idéia, tem duas cidades que serão
contempladas com o projeto bombástico da construção de um milhão de moradias em todo o território
nacional. Mas, de qualquer forma, nós agradecemos
o pronunciamento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
início do meu pronunciamento, Sr. Presidente, foi exatamente nesse sentido, mostrando o erro que os governos revolucionários praticaram criando grandes
aglomerados urbanos nas grandes cidades, afastando
o homem do campo para essas cidades, provocando
o seu inchaço e a violência.
E o Governo do Presidente Lula, que prega a
igualdade social, cai exatamente nesse erro.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Mas V. Exª está falando em violência e vou dar mais
uma informação, que talvez sugira a V. Exª uma avaliação melhor do que está nos esperando pela frente.
Anuncia-se um corte da ordem de R$ 1,2 bilhão,
ou seja, 42% do orçamento do Ministério da Justiça.
Então, V. Exª passe a refletir a repercussão desses cortes e dessa crise na criminalidade do nosso País.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O que
demonstra que este Governo é uma biruta de aeroporto
em dia de ventania: roda para um lado, roda para outro
e não sabe onde quer chegar. Valha-me Deus!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB –
MS) – Obrigado a V. Exª.
Estão inscritos, pela ordem, o Senador Geraldo
Mesquita Júnior, em primeiro lugar e, em segundo lugar, o Senador Mão Santa, que havia permutado com
o Senador Heráclito Fortes.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Se V. Exª puder informar os oradores seguintes, agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB –
MS) – Bom, aí o próximo orador será este que preside os trabalhos e, em seguida, o Senador Adelmir
Santana.
Com a palavra, então, o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema
desta tarde logicamente é o plano audacioso do Governo Federal de construção de habitações populares,
Senador Mão Santa. Mas vou fugir dele. Vou chamar a
atenção de V. Exªs para um outro assunto que, a meu
ver, deve ser encarado, desta feita, com a maior seriedade nesta Casa, na Câmara dos Deputados, que é,
enfim, a cantada e decantada reforma política.
Acho que muito do que ocorre hoje no País é fruto da omissão de todos na abordagem de tema e de
assunto de tão grande relevância, como o de o País
voltar a se debruçar para analisar o arcabouço, a estrutura jurídico-política que temos hoje, Senador Valter,
talvez reformá-la, talvez aperfeiçoá-la.
Ao longo das últimas legislaturas, o Congresso
tem gravitado em torno de alguns temas sobre os quais
o consenso tem sido senão impossível, pelo menos extremamente raro. Situo exatamente a cantada reforma
política como um deles. Ela sempre volta à ordem do
dia e jamais é encarada com aquela seriedade que
deveria sê-lo.
Na verdade, essa questão só tem saído da agenda
parlamentar pelas interferências, a meu ver legítimas,
do Judiciário, sempre que chamado à lide, nos assuntos que são de sua competência. O melhor exemplo
é a decisão adotada pelo TSE e ratificada pelo STF,
concluindo que os mandatos parlamentares pertencem
aos Partidos, matéria que tem efeito decisivo para o
princípio da fidelidade partidária.
A questão, a meu ver, Senador Mão Santa, decorre da própria estrutura do ordenamento jurídico em
relação às reformas que abrangem, simultaneamente,
propostas de reforma constitucional, de mudanças em
leis complementares e em leis ordinárias. A relevância
da hierarquia das normas jurídicas perdeu o sentido, a
meu ver, por não termos tido critérios razoáveis para
estipularmos o que é e o que não deve ser de natureza
constitucional. Por isso, em minha última intervenção
sobre o tema, dias atrás, propus que tratássemos de
forma diferenciada o que deve ser do âmbito constitucional, ou seja, as reformas institucionais e, da infraestrutura constitucional, as reformas políticas.
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Uma alternativa para os dilemas em que sempre
estamos envolvidos, quando tratamos das questões
eleitorais, como se fossem matéria política, Senador
Valter, é concentrarmos no Código Eleitoral as matérias
hoje dispersas em leis ordinárias e complementares,
como a inelegibilidade, as eleições e a organização e
o funcionamento dos partidos. Os modelos entre os
quais temos que definir alternativas, em relação ao
sistema eleitoral, não são ambíguos, entre outras razões, porque são universais. O critério de transformação dos votos em cadeiras, sobre o qual se assenta
a representação, são três em todo o mundo: ou são
majoritários, ou proporcionais ou mistos.
Discutir sobre este assunto é resolver a questão.
Em qualquer das modalidades sobre as quais queiramos tomar decisões, esse modelo prevalece. É o caso
do financiamento eleitoral: ou é público, ou é privado,
ou é misto. O mesmo se aplica às formas de Estado: ou
são unitários, ou são federados, ou são mistos. Assim,
também, as formas de governo: ou são presidencialistas, ou são parlamentaristas, ou são mistos.
Nisso residem as reformas institucionais, ou seja,
Senador Valter, decidir os modelos. E sobre essas decisões residem as reformas políticas, escolher entre as
alternativas de cada um dos modelos escolhidos.
Enquanto não decidirmos as primeiras, não chegaremos à conclusão sobre as segundas. À Constituição deve caber a opção dos modelos, e à legislação
infraconstitucional, a decisão sobre as alternativas.
Qual o modelo vigente no Brasil? As eleições
para os cargos nos executivos de todos os níveis e
para o Senado são decididas pelo sistema majoritário.
No âmbito do Executivo, pela alternativa da maioria
absoluta; no caso do Senado, pela maioria relativa.
Para as eleições parlamentares de todos os níveis,
prepondera apenas uma regra: a escolha pelo modelo proporcional.
O que vale para a configuração dos sistemas eleitorais aplica-se, também, aos sistemas partidários.
Se queremos privilegiar a representatividade e a
adversidade, temos que optar pelo pluripartidarismo
expandido. Se precisamos assegurar a governabilidade, temos que aplicar ao modelo pluripartidário alternativas de contenção.
E por que são necessários mecanismos regulatórios que privilegiam ou que contenham tanto a proliferação quanto a contenção do sistema partidário? Pela
simples razão de que o mecanismo da representatividade e da governabilidade depende de um só sistema:
o sistema representativo. O equilíbrio entre ambos é
uma questão política, as alternativas entre eles, sim,
uma questão eleitoral.
O sistema representativo apresenta duas facetas
em todo o mundo: é relativamente novo em termos histó-
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ricos, pois o voto e sua universalização têm pouco mais
de um século, mas é suficientemente antigo no afã da
humanidade por encontrar formas civilizadas que permitam o seu governo, o seu desenvolvimento e a sua
sobrevivência. E aqui basta lembrar a lição dos clássicos:
em qualquer civilização, das mais elementarmente organizadas, Senador Mão Santa, às mais desenvolvidas,
há sempre uma minoria que manda e governa, e uma
maioria que obedece e é governada. A prova científica
é feita pelo contraste: não existe no mundo nenhuma
sociedade organizada em que a maioria mande e governe e a minoria seja governada e obedeça.
O que faltou à nossa Constituição para, aos 20
anos de vigência, ter sofrido 62 emendas, tornando-a
um caso único no mundo? E olhe que não estou fazendo julgamentos, Sr. Presidente; estou apenas procurando tirar conclusões.
Na verdade, o que faltou à Constituição, Senador
Mão Santa, foi um só entre os seus mais de 2 mil dispositivos, ou seja, aquele que definisse o que é constitucional
e, por via de consequência, o que não é, ou seja, tudo o
mais que nessa definição não estivesse contido.
A conclusão das lições que a Constituição nos dá
é uma só: antes de decidirmos sobre as consequências,
é sempre conveniente meditar sobre as causas. Isso é
o que proponho nesse debate entre reforma política e
reforma eleitoral, duas coisas, em meu entendimento
e a meu ver, elementarmente distintas.
Era o que tinha a dizer para contribuir com a análise
desse tormentoso assunto e problema, repito, em relação ao qual o Congresso Nacional tem se portado com
certa omissão, no sentido de não o abordar em caráter
definitivo e não se voltar para problema dessa natureza,
problema fundamental, estrutural, de forma a resolvê-lo
satisfatoriamente, adequando a situação jurídico-política
do País e a situação no que respeita à legislação eleitoral
às exigências da sociedade brasileira moderna.
É um clamor, é uma necessidade que se apresenta, que cobra responsabilidade de outras instâncias
de poder, mas sobretudo do Congresso Nacional. Se
fugirmos, mais uma vez, à responsabilidade pelo tratamento dedicado e definitivo de questões dessa natureza, estaremos traindo, mais uma vez, o interesse
da opinião pública e do eleitorado brasileiro.
Era o que eu tinha dizer nesta tarde.
Muito obrigado, Presidente.
O PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS) –
Queremos agradecer ao Senador Geraldo Mesquita
pela disciplina.
Chamamos o próximo orador inscrito, que é o
Senador Mão Santa. (Pausa)
Consulto o Senador Mão Santa se vai usar da
palavra.
Com a palavra o Senador Mão Santa.

Terça-feira 31

07383

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Senador
Valter Pereira, que preside esta sessão do Senado da
República nesta segunda-feira, iniciada às quatorze
horas, Parlamentares presentes na Casa, brasileiras
e brasileiros aqui presentes e que nos assistem pelo
Sistema de Comunicação do Senado, Agorinha, os
radialistas, os jornalistas, os repórteres estavam nos
perguntando, Geraldo Mesquita, sobre a pesquisa do
Sensus. Cícero Lucena, eu disse que sou autoridade
mesmo nesse negócio. Disseram que o Presidente caiu
dez pontos, e eu vim ocupar a tribuna. Eu disse que
sou autoridade mesmo nisso aí. Cícero Lucena, V. Exª
é engenheiro, né? Olhe, eu conheço freio em bicicleta.
Tem, não tem? Em moto, em trem, em avião. Carroça
tem, carro de boi tem freio, homem tem freio, que a
mulher bota – a Adalgisa bota o freio em mim, senão...
–, mas em queda política não conheço, não. Começa
a cair e cai, cai, cai, cai. Então, cai, cai, cai.
Eu avisava aqui, eu avisei. E o Senado é para isso.
Eu cumpro a minha missão, Geraldo Mesquita. Por isso,
estamos aqui. Aí, começa a querer responsabilizar. Aí,
botam – é bom, quero sair é na Time Life, na Veja, um
retrato – que tinha um diretor de segurança no meu
gabinete e não sei o quê, que pegaram um telefonema
de um assessor meu pedindo dinheiro. Eles pensam
que vão nos intimidar. Geraldo Mesquita, a minha vida
é limpa. Tenho 66 anos. Quero agora, meninos... Não
vão me amendrontar, não!
O atual prefeito da minha cidade foi meu Secretário, mas não é do meu partido, ganhou as eleições...
Eu peço uma CPI na Câmara Municipal da minha cidade, onde fui Secretário de Saúde, onde eu fui prefeito. Eu peço à Assembléia do Estado do Piauí, onde
o Governador do PT tem domínio, uma CPI sobre a
minha vida. Eu peço.
Geraldo Mesquita, V. Exª que sabe Direito, eu vou
pedir para eu mesmo assinar. Você me dá o formulário.
Essa palhaçada... Pensam que só porque nós somos
firmes, fazemos oposição... Mas, Luiz Inácio, como Rui
Barbosa fez, e está ali respeitado, reverenciado. Agora,
somos pais da pátria. Daí a razão do Senado. Eu disse
que iria ter esse problema na economia.
Outro dia o Professor Cristovam disse: O Mão Santa, médico-cirurgião, já previu há mais de ano isso aí.
Abraham Lincoln já dizia: Não baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado. Nós, eu adverti o
Luiz Inácio, esse negócio de dizer que veio de fora para
dentro? Não. A culpa foi aqui. Assuma. Lá teve o problema deles lá. Os americanos, os banqueiros, fizeram
altos investimentos em residências luxuosas. Eles eram
ricos, em residências, mas nós fizemos os mesmos erros aqui, Luiz Inácio. Aqueles empréstimos consignados
aos velhinhos? Eu adverti aqui para aquilo.
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Enganaram os velhos. Exauriram os velhos. Está
tudo no dinheiro... Fizeram um contrato, Geraldo Mesquita, com umas letrinhas pequenas. Os idosos ou têm
catarata, ou tem vista cansada. Foram iludidos, e estão
descontando dos velhinhos 40%. Eu disse.
Sou preparado mesmo. Estudei. Sou médico e
tenho gestão pública na Fundação Getúlio Vargas.
Senador Cícero...
Olha, como é que podia dar certo? Eu disse
aqui, Geraldo, que esse negócio de tirar um carro em
dez anos... Isso é loucura, Luiz Inácio! Eu disse. Dez
anos? Em seis anos me formei em Medicina e foi útil
e bom. Tenho 42 anos de médico. Dez anos? Paim,
esse negócio de preto, de escravo, acabou. A princesa Isabel resolveu. A escravatura da vida moderna é
a dívida. Um governo irresponsável desse que coloca
um sujeito para retirar um carro por R$300... Eu disse
isso aqui. Está gravado.
Então, o Governo errou. Tem que ter austeridade. Tem que gastar menos. Tem que economizar. Fui
Prefeitinho. Fui Governador. Eu disse. Está aí o rolo.
Dizer que isso é... Não!
Agora, do nosso Presidente, por onde ando, dizem – ouviu, Suplicy: “É o pai dos pobres”. Eu ouço.
Sou verdadeiro.
Os pobres dizem. Mas eu disse que sou contra.
Eu sou é preparado mesmo, e não é pouco não, é muito! Eu estudei muito! Que diabo é isso?
Então, olha, a maior imoralidade que eu adverti, ô Cícero Lucena... Todo mundo civilizado fala em
planejamento familiar; todo mundo civilizado fala em
paternidade e em maternidade responsáveis. Isto é o
que eu acho que é o pior: um governo na contramão
da civilização. Eu sou médico, fiz planejamento... Em
1979, o País me mandava, como Deputado Estadual,
verificar o planejamento familiar... Em 1979, Senador
Suplicy! Em 1979, eu fui representando este País em
Bogotá, México, Estados Unidos.
Olha, planejamento familiar, paternidade responsável, maternidade responsável! Uma mulher do interior, pobre mulher, recebe no primeiro grito do menino,
no parto, quatro salários mínimos.
Eu vou contar só um quadro, Senador Geraldo Mesquita: eu entrei uma fazenda no interior, nessa política rural,
e vi uma senhora “barriguda”, minha amiga lá do fazendeiro,
e um bocado de menino. Eu disse: vou mandar a senhora
ligar essas trompas aí com o Dr. Francisco Pires – mais
novo do que eu, da Santa Casa. Sabe o que ela disse: “Senador, esse não! Não, essa televisão aqui foi esse menino
que eu comprei; esse aqui vai nascer e eu vou comprar
uma moto para o meu marido.”(Pausa) É...
Outro dia, a Globo fez um programa, uma reportagem. Mulher com 21 filhos! Uma, com 20, queria desligar as trompas para ganhar esse dinheiro. Está tudo...
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Crescei e multiplicai-vos. Criança é bom. Vinde a mim as
criancinhas. Mas, daqui a dez anos, doze anos, esses
meninos? Então, o País está tomando isso. E como!
Então, Cícero, isso que está acontecendo agora. O País degringolou. Luiz Inácio é pai dos pobres?
É! Está dando essa bolsa família. É caridade. Mas eu
quero dizer aqui, ó Antônio Carlos Valadares, que ele
é a mãe dos banqueiros. A mãe dos banqueiros! Mãe
é melhor do que pai; é mais solidária. Eu, pelo menos,
gostei muito do meu pai, mas minha mãe, no colo, desde a maternidade...
Cícero, você sabe muito engenharia, mas fisiologia sei eu. Fui professor. Então, tinha lá o catedrático,
e eu, lá, assistente, nunca me esqueço dessa aula. E
ele dizia – e eu moro assim, em frente ao mar caliente do Nordeste – assim, o Aluísio Pinheiro: quando a
gente dá um mergulho, é voltar ao interior da mãe, ao
útero, ao líquido amniótico. Atentai bem!
É a volta. E toda vez que eu dou um mergulho,
eu me lembro da aula.
Então, mãe é isso, é essa proteção. Pois o Luiz
Inácio é a mãe dos banqueiros. Nem um banco faliu,
no Brasil; faliu lá fora. Pior ainda... Antonio Carlos Valadares! Preste atenção!, rapaz, tu estás nessa base aí!
Os estrangeiros internacionais, Geraldo, que faliram lá,
tiveram lucro no Brasil. Então, isso tudo foi bom para os
banqueiros. Foram negócios seguros. Os empréstimos
consignados que os velhinhos estão lascados, estão tirando 40% de suas aposentadorias, mas foram seguros
por bancos, descontados no instituto e na feira.
Agorinha, as indústrias começaram a balançar,
devolveram os incautos carros que não tinham o dinheiro para tomar, tirou-se o IPI que acabou com a receita das prefeituras. Então, é isso que está havendo.
Essa é a verdade.
Nós queremos é que o Presidente da República
se realinhe, encontre o caminho certo, tenha austeridade, tenha economia – estou dizendo – enxugue as
más, demita seus companheiros, que 50 a 60 mil entraram pela porta larga, sem concurso. E vamos todos:
austeridade no Poder Legislativo, no Poder Executivo,
no Poder Judiciário.
Com a palavra Geraldo Mesquita.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) –
Não, Senador Mão Santa, eu queria me referir ao início
da sua fala, na tarde de hoje. E V. Exª, com a coragem
e a simplicidade que lhe são peculiares, já cobra logo
da Câmara de Vereadores da sua cidade, da Assembléia Legislativa do seu Estado e do próprio Senado
Federal, como V. Exª mesmo chegou a dizer, uma CPI
ou uma investigação, seja lá do que for, em relação a
V. Exª. Isso mostra um desprendimento muito grande e
retrata exatamente a pessoa que eu conheço, Senador
Mão Santa, e que, há muito tempo aqui, nesta Casa,
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habituei-me a estimar, a respeitar. Somos vizinhos, moramos em apartamentos bem próximos. Eu me habituei
a descer as escadas lá do nosso prédio e encontrar a
porta da sua casa sempre aberta. A gente entra, toma
um café gostoso, come o bolo da Chiquinha... V. Exª me
convidou, certa feita, para ir a Parnaíba, sua terra natal.
E lá, o que pude constatar é que a simplicidade que eu
vi e vejo aqui, em Brasília, de seu comportamento é a
mesma que vi lá, Senador Mão Santa. É para as pessoas
saberem... Eu estou dizendo isso em razão de ilações
que surgem e surgiram em relação à pessoa de V. Exª.
Eu fico refletindo, Senador Mão Santa: a simplicidade,
a modéstia é incompatível com certos procedimentos.
O que eu observo de parte de V. Exª e me obriguei a
permanecer aqui, no plenário, aguardando a sua fala
para dar o meu testemunho pessoal do que eu sei de
V. Exª, de como eu o enxergo, de como eu o vejo. A sua
casa em Parnaíba é modestíssima e está sempre de
portas abertas. É uma casa extremamente modesta. Aí
V. Exª me diz: “Geraldo, vamos lá no delta do Parnaíba”.
Fomos, passeamos e depois fomos ver a casa de praia
de que o senhor tanto fala. Uma casa de praia, Senador
Mão Santa, mais modesta ainda do que a sua casa lá
no centro de Parnaíba. Uma casinha gostosa, aconchegante, mas uma casinha de madeira em frente de um
lugar belíssimo lá em Parnaíba. Enfim, Senador Mão
Santa, o que quero dizer, e digo com muita satisfação,
é do apreço e do respeito que tenho por V. Exª. As pessoas podem achar um monte de defeitos em V. Exª: o
Senador Mão Santa fala muito, o Senador Mão Santa é
isso, é aquilo... Agora, o que eu observo há anos, o que
eu vejo, a pessoa com quem convivo, a condição em
que V. Exª está e vive é incompatível com a condição
daqueles que usufruem de forma ilícita de algumas coisas, porque, do contrário, o que eu teria visto ao longo
desses anos seria uma outra situação, o que não vi e
não vejo. Digo com toda franqueza a V. Exª: deixa-me
extremamente alegre e feliz conviver com uma pessoa
como V. Exª, um amigo, uma pessoa que vai para qualquer lugar do País e é reconhecida, estimada e querida.
Portanto, Senador Mão Santa, o modesto aparte deste
seu modesto amigo, companheiro de legenda, é para
dizer do respeito e da admiração que tenho por V. Exª e
para dizer que tenho muito honra e muito orgulho de ser
o seu companheiro aqui, no Congresso Nacional.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço
pelas palavras vindas de V. Exª, que simboliza direito,
justiça e firmeza.
Aí gravaram – pior é que os jornalistas dizem
que a gravação foi ilegal, imoral – um assessor meu
pedindo um dinheiro para campanha. Olha, em 1972,
de peito aberto, antes de Ulysses, nós enfrentamos
a ditadura e conquistamos a Prefeitura de Parnaíba.
Todas as minhas contas foram aprovadas. Eu já fui
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duas vezes Secretário de Saúde, Prefeito, Governador do Estado.
É ignorância de quem... Todo partido tem o seu
comitê, os responsáveis pela prestação de contas, que
é publicada no TRE. Pedir dinheiro não é... O assessor pediu um... Pede-se, não é ilegal. Agora, recebeu?
Passa e presta contas ao Partido. Grande coisa: “O
Mão Santa, o assessor interceptado, pedindo dinheiro”! Grande coisa!
Agora, eu nunca fiz parte do comitê organizacional financeiro, porque eu sempre fui candidato, de peito
aberto e de frente. Já na época da ditadura eu enfrentava. Então, tem um comitê para isso. É só perguntar
ao Partido e olhar. E o pior... Olha onde nós estamos
neste País. Atentai bem! O próprio jornalista disse: “É,
foi uma gravação ilegal.” Quer dizer, é ilegal e está...
Com a palavra, com os agradecimentos a V. Exª,
que é muito significativo, Senador Papaléo Paes.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador
Mão Santa, quero dar o meu depoimento sobre o conhecimento que tenho de V. Exª. Quando cheguei a
esta Casa, uma das primeiras pessoas por quem senti
empatia foi o Senador Mão Santa. Conheci a família
do Senador Mão Santa, conheci e conheço a forma
de vida do Senador Mão Santa, sua participação diária nesta Casa, sua participação como político no seu
Estado, e quero dizer que V. Exª...
(Interrupção do som.)
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Quero dizer,
não, digo que V. Exª é respeitado por todos nós pela
sua honestidade. Lamento profundamente que algumas linhas, nos meios de comunicação, tenham citado
seu nome de uma maneira, posso dizer, leviana, porque o que ocorreu com V. Exª, quando dizem que um
assessor seu fez uma ligação para pedir apoio para
campanha política, é normal. Depois que é cedido o
apoio, parte do financiamento, isso é registrado, e não
havia necessidade alguma de fazerem isso com V. Exª,
como fizeram com outros Senadores. Isso é maldade.
Há pouco eu conversava com um cidadão de bem
que dizia: “Ah, mas eles sabem que isso não é verdade”. Mas não interessa. A verdade não chama muito
a atenção. A mentira é que leva em frente o desgaste
de uma instituição, de uma pessoa. Há uma pesquisa
que diz que: cada verdade, cada notícia boa é levada
por uma pessoa para outras cinco pessoas. E cada
notícia ruim é levada por uma pessoa para outras dezessete pessoas. E você sabe que o comércio tem de
sobreviver, tem de apresentar um bom produto para
ser consumido. Então, infelizmente, envolvem pessoas
como V. Exª. Lamento profundamente, Senador Mão
Santa, que isso esteja acontecendo exatamente com
V. Exª, que tem de nós...
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(Interrupção do som.)
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – ... que tem
de nós o respeito. Senador Mão Santa, creia no que eu
lhe estou dizendo, diante dessa situação por que já está
passando o Governo Federal – os Municípios sofrendo e
o Governo, como diz o Senador Alvaro Dias, acenando
com o chapéu dos outros, com o chapéu dos prefeitos,
diminuindo o repasse para os prefeitos, com a popularidade do Presidente descambando ladeira abaixo –,
tem que surgir alguma notícia, neste País, para apagar,
como se fazia no tempo da ditadura, o que o Executivo
vai passar – e já está passando. Por isso, eu lhe dou um
grande abraço, pela pessoa que V. Exª é – V. Exª é um
ser humano de bem –, e presto minha solidariedade a
sua família, porque V. Exª tem família, eu tenho, o Valter
tem; agora, quem não tem não valoriza e calunia. Um
grande abraço, Senador Mão Santa.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (PSDB – PB) – Senador
Mão Santa, eu não sou mineiro para contar história –
gosta muito o nosso povo mineiro, pela sua experiência
e sua sabedoria –, mas eu faço questão de dizer ao
Brasil que o conheci como candidato a Governador do
Estado do Piauí, como diz V. Exª, em 1994. Tenho dois
irmãos casados com piauienses, já morei no Piauí, há
muito tempo, e naquela época, em 1994, eu cheguei à
cidade de Teresina para a abertura da sua campanha,
no segundo turno, como candidato do PMDB, candidato
que não teve condição de visitar todos os Municípios
do Piauí porque não tinha gasolina para abastecer
sua Caravan, com a qual o senhor percorreu alguns
Municípios daquele Estado. Mas sua mensagem, seu
compromisso com o povo do Piauí ecoou em todo o
Estado e lhe permitiram chegar ao segundo turno.
Cheguei a seu lado, e você dizia naquele dia que não
tinha um retrato sequer para iniciar o segundo turno,
porque tinha lhe faltado combustível para abastecer
sua Caravan e, por isso, não pôde visitar todos os
Municípios. Então, Senador Mão Santa, não será um
registro como esse que vai colocar qualquer mácula
na sua vida pública, na sua história e no seu compromisso de trabalhar e defender o seu Piauí, com a sua
preocupação também com o nosso País.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço a V.
Exª, que representa com muita grandeza o Nordeste,
companheiro de luta e que foi, sem dúvida nenhuma,
o melhor Ministro de Integração Regional. Lembro,
quando eu governava o Estado e houve uma grande
enchente, que V. Exª chegou com US$5 milhões para
acudir os piauienses.
Valter Pereira.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador
Mão Santa, se V. Exª tivesse...

Março de

2009

(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Dê um minuto
aí para ele, Presidente.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Se houvesse
sido noticiado, Senador Mão Santa, que V. Exª se valeu
de dinheiro ilícito para sua campanha eleitoral; se tivesse sido noticiado que V. Exª fez algum negócio escuso
para alavancar recursos a fim de conquistar o mandato
legislativo; se tivesse sido noticiado que V. Exª valeu-se
de recursos de caixa 2, 3 ou 4 para a sua campanha,
resvalado, portanto, na ilicitude, eu não ia fazer este
aparte a V. Exª. Todavia, o que foi noticiado? Sobre o
quê? Que alguém ligado à sua campanha teria procurado arrumar algum recurso porque sua campanha
certamente estava claudicando por falta de recursos
financeiros. V. Exª tem que fazer o seguinte, Senador
Mão Santa: faça menoscabo do que foi noticiado. O
povo não é bobo, o povo sabe perfeitamente a conduta de seus homens públicos, e o povo está sabendo a
notícia de que alguém ligado a V. Exª tentou arrumar
recursos porque para a campanha de V. Exª faltavam
recursos. Então, não leve em conta, porque todos conhecem o padrão de decência que orienta o mandato
de V. Exª, como orienta...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – Já se vão 30 minutos, Senador.
O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – ...como tem
orientado toda a sua vida pública. Minha solidariedade a V. Exª.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Agradeço ao
Senador Valter Pereira.
E é o seguinte: acho que há uma campanha sólida
contra o Senado da República. Querem acabar com isto,
porque isto aqui significa a última resistência para a manutenção deste País democrático. E sou um dos mais.
Fomos um dos líderes para enterrarmos a CPMF. Aliás,
o PT não ganhou foi por culpa minha. Era eu e Geraldo
Mesquita no começo, resistindo, como Valter Pereira;
não abrimos. Foi um prêmio ao Brasil democrático.
Eu entendia que não podia ser o Executivo do
PT; no Poder Judiciário, o Presidente da República já
nomeou sete – não existe isso no mundo – e vai nomear mais dois, são nove. Se ele tivesse o PT aqui na
Presidência, voltaríamos ao Mussolini, ao fascismo,
ao poder total. E, por isso, essa insatisfação, que não
me atinge. Eu terminaria com isso.
Lá na minha cidade, a minha mulher perdeu a
eleição, mas não perdeu a vergonha e a dignidade.
O prefeito foi desse grupo dominador, com dinheiro...
Podem fazer uma CPI da minha vida lá. E o Governo
do Estado está com o PT no Piauí. Eu peço. E aqui

Março

de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

também eu gostaria que se fizesse, e não ficar pensando que vai nos intimidar.
Somos Oposição como Rui Barbosa o foi, com
decência e dignidade, aprimorando a democracia neste País.
Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mão Santa,
o Sr. Valter Pereira, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Bloco/PSB – SE) – O próximo orador inscrito é o Senador Valter Pereira. Concedo a palavra a S. Exª e convido
o Senador Mão Santa a ocupar a Presidência da Casa
para dar continuidade aos nossos trabalhos.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana
passada, comecei a analisar o momentoso julgamento de uma ação que iria desatar o destino da reserva
Raposa Serra do Sol, e volto a esta tribuna, hoje, para
focalizar aspectos que o tempo não me deixou fazer
no pronunciamento da semana passada.
Não só nesse episódio, mas em toda política
indigenista, a Funai tem recebido frequentes críticas
desta tribuna. No entanto, o caso específico da Raposa Serra do Sol evidenciou a desconfiança contra
a Funai, que, hoje, não se limita mais ao Legislativo,
não está mais adstrita à tribuna do Senado Federal.
Quem prestar atenção na decisão do Supremo Tribunal Federal, vai constatar que não foi prolatado apenas um julgamento. Na verdade, escreveu-se um verdadeiro código de conduta. São dezenove condições
que botam freio nessa sanha entreguista da Funai e
na avidez das Ongs estrangeiras que assediam permanentemente a região Amazônica e as comunidades
indígenas espalhadas por todo o País. Nesse sentindo, foi a normatização do usufruto a que farão jus os
índios alcançados pela medida.
O Supremo desautorizou a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais sem a precedente autorização
do Congresso Nacional. Então, vejam os senhores
que aqui cai por terra uma das grandes ambições das
Ongs que estão em permanente contato com essas
comunidades. Quem esperava usar os índios para se
locupletar de tais recursos seguramente frustrou-se.
Outra medida importante. A porteira da reserva
não poderá ser fechada, como muitos queriam. A Funai queria torná-la intocável como se fora um enclave
étnico. Com as regras do Supremo, será mantido ao
Estado brasileiro o direito de instalar bases, unidades
e postos militares. Nessa discussão, Sr. Presidente,
uma das críticas mais duras estava neste ponto de
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querer impedir que as forças de segurança, as forças
de defesa tivessem acesso a essas reservas indígenas. Além das Forças Armadas, portanto, garantiu-se
à Polícia Federal livre acesso à área indígena.
Quem esperava estabelecer distância entre índios
e as forças de defesa ou as forças de segurança perdeu
a aposta também. As ressalvas preservaram à União
o direito de promover a expansão estratégica de sua
malha viária e a exploração de todas as alternativas
energéticas que estão guardadas na reserva.
Outra condição importante que foi imposta: a
União não vai precisar consultar as comunidades indígenas ou a Funai para explorar riquezas estratégicas
existentes na área.
Aqui também foi um ponto em que tivemos oportunidade de subir a esta tribuna para discutir e para
questionar, porque não se justificava que, de repente,
a Funai e as comunidades indígenas invertessem os
papéis e passassem a exercer uma tutela sobre a soberania do País.
Não resta dúvida de que a regra acabou por preservar o interesse do País, especialmente o interesse
da defesa nacional. A decisão judicial avançou também, Sr. Presidente, em outro vértice importante, o da
cobrança de pedágio. Veja a que ponto chegamos. É
preciso que o Supremo diga: não se pode cobrar pedágio. Proibiu-se esse tipo de ônus para entrar e sair
da reserva. Quem entrasse tinha de pagar e, às vezes,
cobravam até para sair. A regra do Supremo Tribunal
vale para índios e para não índios também. O encargo
abolido equivale a um tributo e, nessa condição, é privativo de Estado autônomo, de Estado soberano.
Se o Supremo aceitasse essa condição, como propunha a Funai – propunha pela tolerância, pela leniência
–, é claro que estaria, sim, configurando a criação de
um Estado autônomo, que é repelida por toda a comunidade brasileira. A medida do Supremo, portanto, foi
acertada. O único problema é que a Funai é refratária
ao cumprimento dessa decisão, e o Supremo atribuiu
exatamente a ela a execução da medida. De uma instituição useira e vezeira em ignorar a lei é muito difícil
esperar o cumprimento de uma decisão judicial.
Das condições exigidas pelo Supremo, ganha
relevo aquela que relata um dos direitos mais importantes de todo nosso ordenamento constitucional: o
direito federativo. Vivemos em uma Federação, constituída por Estados e por Municípios, e, de repente, o
que se estava desenhando era um projeto ao arrepio
dos pressupostos federativos. O direito de Estados e
Municípios participarem de todas as etapas do processo de demarcação é o corolário desse respeito ao
princípio e à representação federativa.
Atualmente, Sr. Presidente, o Decreto nº 1.775,
de 1993, apenas autoriza a manifestação de Estados
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e Municípios nos processos de demarcação. Essa
autorização, de certa forma, é inócua, porque de que
adianta Estados e Municípios se manifestarem, se
eles têm de se reportar exatamente à Funai e se ela
é surda, se ela tem ouvidos moucos, se ela ouve, mas
não escuta, se ela escuta, não entende, e não entende
porque não tem interesse de entender.
Portanto, Sr. Presidente, a condição imposta pelo
Supremo poderá mudar essa realidade, mas para isso
é preciso que o Legislativo brasileiro, Senado e Câmara dos Deputados, se debruce sobre um projeto que
venha regulamentar essas 19 condições impostas
pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, Sr. Presidente, essas condições, como são apenas condições,
não constituem na verdade uma legislação, não existe
a sanção, e todos aqueles que militam no Direito sabem, e sabem muito bem, que o que garante eficácia
a qualquer norma jurídica é a sanção, é a penalidade
para o descumprimento dessa norma. Se nessas condições, nessas 19 condições não existe a previsão de
sanção, obviamente tais normas correm o sério risco
de cair na inocuidade.
Precisamos, portanto, aprovar normas que definam o alcance que terá a palavra do Governador do
Estado, que representa uma Unidade Federativa, e a
palavra do Prefeito, que também representa outra Unidade Federativa, e que garantam sobretudo uma outra
prática, que a Funai é refratária também, que é o exercício do contraditório. Com essa providência, que é da
nossa alçada – é da alçada do Legislativo elaborar uma
regulamentação que seja uma norma, que seja uma lei
definindo claramente esses pontos e aplicando as sanções para os eventuais desrespeitos –, aí, então, tais
condições impostas pelo Judiciário poderão efetivar-se,
poderão tornar-se realidade. Mas se o Congresso ficar
de braços cruzados, corremos o sério risco de daqui a
alguns anos atentarmos para o fato de que a inobservou, mais uma vez, o que manda a decisão judicial. Afinal, a Funai tem uma trajetória histórica de indiferença
e menoscabo à lei e a decisões judiciais.
Igualmente importante foi o reconhecimento de
que é vedada a ampliação de áreas indígenas. Aliás,
essa medida já constava da primeira etapa de julgamento, ocorrida lá no segundo semestre de 2008. A
despeito de saber que essa regra já estava consagrada pela Corte Suprema, a Funai segue a sua volúpia
de expandir novas reservas. No mesmo período do
ano passado, no mesmo segundo semestre de 2008,
a Funai editou seis portarias, visando estabelecer novas demarcações lá no meu Estado de Mato Grosso
do Sul. E para lá deslocou funcionários seus, a fim de
fazer vistorias, de buscar informações; enfim, de adotar os procedimentos elementares que instruem os
processos demarcatórios.
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São 26 Municípios que estão na alça de mira
da Funai, lá em Mato Grosso do Sul. São Municípios
que alcançam uma área em potencial de 12 milhões
de hectares de terra. Na verdade, Sr. Presidente, isso
equivale a 1/3 do território de Mato Grosso do Sul. E
o mais grave: nas áreas de terras mais nobres para a
agropecuária do meu Estado.
Neste mesmo mês, veja, Sr. Presidente, agora,
com a decisão já amadurecida, com o julgamento já
prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, a Funai segue
na mesma toada lá em Mato Grosso do Sul. Funcionários seus estão percorrendo o Estado, tentando fazer
vistorias, a despeito de toda a reação que foi explicitada pelo Governador de Mato Grosso do Sul, André
Puccinelli, e da reação da sociedade, que sabe muito
bem que o problema lá não é de terra; que o problema lá não é de tamanho de reserva; que o problema
lá é de má gestão da Funai, que não tem conseguido
cuidar dos índios nas demandas, nas necessidades
que, efetivamente, eles têm.
Portanto, Sr. Presidente, novas portarias são
emitidas, como se a Funai estivesse acima do bem
e do mal, fazendo menoscabo do Supremo Tribunal
Federal, fazendo menoscabo das decisões judiciais,
agindo com indiferença com tudo que é dito aqui, desta
tribuna, com as reações do Governo de Mato Grosso
do Sul. Enfim, ela se autointitula acima da lei, acima
da ordem, acima do Judiciário, acima de tudo.
Sou Relator, Sr. Presidente, de duas PECs, de
dois projetos de emendas constitucionais. A PEC nº
38, de 1999, e a de nº 3, de 2003. A primeira delas,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, procura
transferir para o Senado Federal a competência para
homologar reservas indígenas. Nada mais justo, afinal
de contas, no momento em que o próprio Supremo
Tribunal Federal reconhece que Estados e Municípios
como entes federativos têm o direito de opinar, têm o
direito de conhecer o processo demarcatório, por que
não trazer para o Senado Federal a responsabilidade
de promover a homologação, já que o Senado, como
Casa da Federação, pode estabelecer por sua representação federativa, aqui estabelecer o contraditório
que a Funai insistentemente nega a promover?
Já entreguei o parecer favorável e vamos sustentar, na reunião de quarta-feira, a necessidade e
a oportunidade de aprovar o remédio que vai dar o
tratamento definitivo para essas aventuras que são
cometidas pela Funai.
A segunda PEC, Sr. Presidente, é de autoria do
ex-Senador e meu conterrâneo Juvêncio César da
Fonseca. Essa emenda constitucional prevê a responsabilização pela União de possíveis expropriações de
terras legalmente adquiridas.
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Não é correto que a União permaneça indiferente
durante anos a fio com relação a uma propriedade cujo
domínio fora inaugurado por uma decisão do próprio
Poder Público e depois, em dado momento, ela diz:
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – “Olha,
esse título não tem valor. Foi emitido pelo Poder Público, mas não tem valor”. E aí o investimento feito por
quem o adquiriu vai por água abaixo, sem sequer o
direito de arguir em juízo o prejuízo sofrido pela irresponsabilidade do Poder Público.
Ambas as PECs, Sr. Presidente, protegem de
forma proeminente a segurança jurídica, duramente
atingida pela leviandade daqueles que formulam e
executam a política indigenista do nosso País e que, a
partir do momento em que se transformar em normas
constitucionais, passam a garantir o direito adquirido,
que é uma das conquistas da Constituinte de 1988.
Com esse cerco legiferante, a Funai talvez possa
até mudar o seu foco. Talvez aí encontre tempo para
estudar as efetivas necessidades dos índios brasileiros. Talvez ela possa, a partir daí, encontrar um outro
tipo de trabalho, que é chegar nas aldeias, conhecer
os dramas, as dificuldades vividas pelos índios e implementar medidas capazes de melhorar as condições
de vida dos índios.
Os índios precisam de uma...
(Interrupção do som.)
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – ...Funai, sim, Sr. Presidente; uma Funai que esteja atenta
aos seus reclamos e às necessidades de toda essa
comunidade. A Funai tem estado presente em outras
pelejas, mas não nas demandas sentidas de cada índio que habita o território brasileiro.
Sr. Presidente, era essa a nossa fala. Voltaremos,
tantas quantas forem as vezes que entendermos necessário, para cobrar o aparecimento de uma nova
Funai, uma Funai que cuide do índio como o índio
merece ser cuidado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valter Pereira,
o Sr. Antonio Carlos Valadares, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão
Santa, 3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento do Senador Valter
Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, mostrando
suas preocupações quanto à qualidade de vida dos índios do seu Estado e do Brasil, convidamos para usar
da palavra este Líder do Partido dos Trabalhadores que
representa o Estado de São Paulo: Eduardo Suplicy.
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Eduardo Suplicy é um dos 81 Senadores que
engrandecem este Senado. Sua vida todo o Brasil
conhece. Basta destacar que, quando foi Vereador de
São Paulo, deu àquele Poder Legislativo um exemplo
de austeridade, e o povo paulista, agradecido e reconhecido, já por três vezes, o trouxe ao Senado da República. Ele é um daqueles cujas virtudes enriquecem
este grandioso Senado da República, que salvaguarda
esta democracia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Presidente Mão Santa, eu,
justamente, quero hoje falar uma palavra sobre a necessidade da transparência do Senado Federal. Nós
temos a responsabilidade constitucional não apenas
de legislar, de representar o povo, mas de fiscalizar os
atos do Executivo. Portanto, com essa responsabilidade, aqui na nossa Casa, nós deveremos dar sempre
o exemplo, daí por que falo da importância de assegurarmos a transparência sobre tudo o que acontece
no Senado Federal.
Nas últimas semanas, os brasileiros ficaram impressionados ao tomarem conhecimento da estrutura
administrativa do Senado Federal e da forma como a
Casa foi administrada nos anos recentes. Muitas dessas informações também eram desconhecidas pelos
Senadores. Eu aqui quero assumir a minha responsabilidade porque deveria ter solicitado mais frequentemente informações. Mas agora considero, Senador
Mão Santa, e a V. Exª como membro da Mesa, com
todo carinho e respeito, quero dizer que eu estou solicitando mais informações sobre tudo que se passa no
Senado. Isso é para o bem, inclusive da Mesa Diretora
presidida pelo Senador José Sarney e por V. Exª como
um dos membros da Mesa Diretora.
Isso aconteceu por vários motivos, dentre os quais
o grande volume de novas matérias que passam a tramitar no Senado a cada ano – em 2008, foram 3.383
novas proposições – além daquelas de anos anteriores
que continuam sendo analisadas pela Casa.
Em 2008, fui membro titular de três Comissões
– Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos Econômicos; e Relações Exteriores – e suplente em outras
três – Infraestrutura, Direitos Humanos e Mista do
Orçamento. Em 2009, sou membro titular de três Comissões – Constituição, Justiça e Cidadania; Assuntos
Econômicos e Relações Exteriores – e suplente em
outras três – Infraestrutura, Educação e Assuntos Sociais. Tais órgãos realizaram reuniões semanalmente,
com extensas pautas de discussões e votações, além
das discussões diárias do plenário do Senado.
V. Exª, Senador Mão Santa, como eu, sabe que
tantas vezes temos de multiplicar-nos por duas, três
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pessoas para, por vezes, estarmos presentes a tantas atividades.
A essas ações agregam-se as atividades desenvolvidas em meus gabinetes de Brasília e São Paulo.
A título de exemplo: em janeiro, recebi mais de mil
mensagens eletrônicas – isso no mês de recesso, em
que meu gabinete trabalhou com muita assiduidade
e empenho. Também recebi 86 cartas, 52 convites e
mais de 180 expedientes diversos. Deles resultaram
295 processos internos, com pedidos acerca de vários
assuntos. Como resultado, foram expedidos 90 ofícios,
63 cartas e 65 telegramas, totalizando 814 correspondências lidas, cadastradas e analisadas e adotadas as
providências para atendê-las.
Nos meses em que o Congresso está em funcionamento, o número de mensagens eletrônicas pode
atingir 15 mil.
Meu gabinete é composto de dois funcionários de
carreira, o chefe de gabinete e um assistente – eu até
gostaria de ter mais um, pelo menos, e estou aguardando essa possibilidade–, três assessores técnicos,
quatro secretárias parlamentares, três assistentes parlamentares, dois motoristas e três contínuos.
Pedi hoje aos meus servidores que definam as
suas atividades. E quero aqui, para dar transparência total às minhas ações e do meu gabinete, pedir a
cada uma delas que defina qual a sua função, a sua
atividade, porque quero dar transparência àquilo que
realiza o meu gabinete.
Trabalha no meu gabinete: Elizabete Parker, que
é responsável pela anexação, digitalização de todos
os documentos e correspondências recebidas no gabinete, assim como por todas as respostas às consultas
formuladas aos mais diversos órgãos, fazendo a anexação e anotações no acompanhamento dos mesmos
no gabflow. Atende a todas as solicitações do Senador
no tocante a ligações, transmissão de mensagens e
contatos com autoridades.
Flávia Rolim de Andrade trabalha no gabinete há
doze anos, é responsável por toda a agenda do Senador Suplicy, recebe todas as solicitações de convite,
pedido de audiência, avalia, responde, intermedeia
e, nos casos de programações em outras cidades e
Estados, cuida de toda a logística necessária para o
cumprimento dos compromissos.
Esse é o trabalho principal, além de ajudar no atendimento a diversas solicitações de eleitores e cidadãos,
nos telefonemas, nas leituras de jornal e dos blogs.
Saul Macalós Paiva tem por atividades: atendimento ao público, análise de correspondências, análise de questões voltadas aos assuntos jurídicos, prestação de auxílio ao público por meio de informações
cotidianas e legislativas, manutenção do sistema de
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cadastro de gabinete. Tem por objetivos profissionais,
dentro da sistemática do gabinete, prestar auxílio na
elaboração de projetos legislativos e/ou pareceres,
consultoria jurídica aos temas relacionados ao bom
desenvolvimento dos demais trabalhos de gabinete e
aprofundamento no acompanhamento das questões
relacionadas ao Poder Judiciário, aos temas previdenciários e suas consequências.
Carlos Frausino acompanha as matérias legislativas em tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Relações Exteriores e Segurança
Nacional; elaboração e revisão de pronunciamentos e
demais expedientes legislativos; produção e revisão de
artigos de opinião destinados à publicação em jornais
e revistas de grande circulação; acompanhamento das
matérias legislativas de interesse do Senador; monitoramento e avaliação das políticas econômicas e sociais,
em especial as políticas de transferência de renda.
Fernanda Lhon Ramos tem por atividade atender
aos eleitores que chegam ao gabinete ou nos telefonam
e tentar buscar alguma alternativa de ajuda; ler os emails que chegam ao Senador, com os mais diversos
tipos de problemas inerentes à falta de informação pelo
Poder Público e respondê-los, caso caiba uma resposta imediata; ler os e-mails que trazem problemas mais
graves, como invasões, doenças e demais situações
de risco; solicitar maiores informações, com o devido
cuidado, para que possamos encaminhar, através da
feitura de um expediente, a demanda para o órgão
competente. Ou, caso não haja como aguardar, telefonar para as autoridades competentes no sentido de
dar ciência e solicitar providências.
Luisa Mesquita Piazzi atende, como parte de uma
equipe, seja pessoalmente, por telefone ou por e-mail,
aos inúmeros pedidos que chegam ao Senador diariamente. Pesquisa sobre temas pertinentes ao pedidos
e elabora os respectivos expedientes a serem analisados e aprovados pelo Senador. Auxilia na organização
e distribuição das mensagens recebidas pela equipe,
como também no cadastro e acompanhamentos dos
processos dentro do Programa Gabflow.
Neisse Dobbin tem como atividade principal administrar a caixa postal do Senador, que recebe algumas
centenas de mensagens diariamente, chegando às
vezes a milhares, quando há algum assunto polêmico
sendo discutido na Casa. São cerca de 500 mensagens diariamente, 3500 semanalmente, 15.000 por
mês. Além disso, é uma das responsáveis pela agenda
do Senador, e, quando se trata de agenda internacional, assume-a inteiramente. Também faz revisões de
diversos textos, pronunciamentos, artigos, bem como
traduções e versões entre o português e o inglês.
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Luciano Mendes Coiro faz o cadastramento das
correspondências que chegam no gabinete via carta, fax,
telegrama ou e-mails; atende às pessoas que chegam
no gabinete ou entra em contato pelo telefone e explica
como fazerem seus pedidos; insere no banco de dados
do gabinete as correspondências para providências a
serem tomadas pelo Senador no gabinete; faz pesquisas
internas, contata os órgãos aos quais solicita providências e vê os andamentos dos processos.
Alan dos Santos Mendes atende ao público, é
telefonista, controla as correspondências que chegam
ao gabinete, controla as correspondências que saem,
controla o material de expediente, cuida da implantação
de gastos do Senador no sistema de cotas.
José do Patrocínio Filho atende ao público e recebe documentos enviados e entregues pessoalmente no
gabinete, datando-os, cadastrando-os, envia telegramas
e atende ao telefone. Nessa função, tanto o Luciano
quanto o José do Patrocínio e todas as pessoas que
comigo trabalham, por vezes, se revezam para me levar
ou buscar no aeroporto, uma vez que abri mão, desde
fevereiro de 1991, do carro oficial e guio o meu próprio
carro aqui em Brasília. Mas, na hora de ser buscado ou
levado ao aeroporto, o Luciano ou o José do Patrocínio
ou qualquer das pessoas do meu gabinete o fazem,
muitas vezes, até para aproveitar o tempo de levar ou
buscar no aeroporto também para tomar as providências
inerentes ao meu trabalho como Senador.
José Damião da Silva, que, em São Paulo, além de
motorista, faz serviços de escritório, cuida atentamente
da agenda e, muitas vezes, atende a pessoas no meu
escritório em São Paulo, onde ali também trabalha a
Valéria Amadio Beneton, que encaminha solicitações
via correspondência, e-mails, e também documentos
gerados pelos atendimentos que o Senador Suplicy
faz no escritório em São Paulo, ou onde eu possa estar, às vezes, na Fundação Getúlio Vargas, ou onde
eu esteja realizando palestras; atende telefonemas,
faz relatório das despesas mensais do escritório, dá
suporte às atividades em São Paulo, apoio na elaboração de artigos e afins.
Ali também trabalha Joana Agata Mobarah, que
recebe as cartas enviadas para São Paulo para o Senador; gerencia as caixas-postais do Senador em São
Paulo; acompanha e registra, em arquivo, todos os artigos, entrevistas e palestras do Senador; apresenta,
pela manhã, as notícias do dia; atende às ligações; faz
as pesquisas; atende às pessoas que procuram pelo
Senador; lista os materiais de escritório para que sejam comprados; efetua pagamentos.
Rosa Maria Wasem é assessora de imprensa;
acompanha o noticiário; faz atualização, manutenção
e atualização da home page, com a inserção no noti-
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ciário diário dos artigos e das entrevistas; elaboração
de releases para a divulgação das atividades como
Senador; agenda entrevista; faz contato com a imprensa em geral: rádio, TV, jornais e revistas; revisão
minuciosa de artigos e outras atividades inerentes ao
cargo, além de acompanhar o Senador em eventos
externos, palestras, encontros e outros, nas atividades
em plenário e nas comissões.
Também Lílian Lie, que é uma excelente tradutora de textos em inglês/português/inglês, faz análise
econômica e contábil das contas públicas (atualmente
analisando o Orçamento de 2009 do Estado de São
Paulo), colaborando com a Prefeitura Municipal de
Santo Antônio do Pinhal para a relevante experiência
pioneira que lá acontecerá, e faz pesquisas de dados
e assuntos relacionados aos temas econômicos.
Finalmente, Maria da Graça Santos de Sousa e
Isaac Teixeira Ramos, que ajudam no serviço de cópias e realizam trabalhos internos no Senado Federal, assim como Alan dos Santos Mendes, conforme
já mencionei.
Portanto, esse é o gabinete que tenho, com toda
a equipe listada. Gostaria de esclarecer que qualquer
pessoa que deseje conhecer melhor o que faz meu
gabinete no Senado, por que faz, o enorme trabalho
que tem e como é que as pessoas o fazem com grande dedicação, e realizam um trabalho que eu considero de extrema eficiência, está aberto o meu gabinete
para quem quiser conhecer. Normalmente, ele começa
a trabalhar às 8h ou 8h30 e, com frequência, vai até
22h ou 22h30; às vezes até 23h ou 23h30.
Constitucionalmente, cabe ao Senado Federal,
além da elaboração das leis, a fiscalização do Poder
Executivo. Assim, é imprescindível que esta Casa dê o
exemplo para a sociedade brasileira, aprovando o Projeto
de Resolução, ao que aqui expresso total apoio, proposto
pelo Senador Renato Casagrande, que dispõe sobre a
criação de um portal de transparência do Senado Federal na rede mundial de computadores e disciplina as
informações a serem divulgadas no mesmo.
Tal proposição vai ao encontro de projetos de
resolução que apresentei quando cheguei ao Senado
Federal em 1991 e que visavam justamente dar maior
transparência aos atos aqui praticados. Infelizmente,
eles não foram aprovados, mas podem ser encontrados
em minha página eletrônica: www.senado.gov.br/eduardosuplicy. Essas propostas foram coerentes com as
minhas ações na Presidência da Câmara Municipal de
São Paulo, ocasião em que implementei a transparência como norma de conduta de minha administração,
justamente com o mote “a transparência em tempo
real é a melhor maneira de prevenir irregularidades”.
Todos os atos da Comissão Diretora passaram a ter
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publicidade imediata, assim como suas reuniões passaram a ser transmitidas ao vivo pelo sistema de som
para toda a Casa.
Eu gostaria aqui de reiterar...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Eu pediria permissão pois regimentalmente a sessão
se encerraria às 18h30. Prorrogo por meia hora para
ouvir o término do discurso de V. Exª. Depois falarão
os Senadores Alvaro Dias e Gilberto Goellner.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Proponho a V. Exª que prorrogue pelo tempo necessário para que os três Senadores possam falar. Eu
não me alongarei muito, Sr. Presidente, porque quero
aqui reiterar a necessidade de obter as informações
já solicitadas à Mesa sobre a evolução do número de
diretores das secretarias, subsecretarias e coordenadorias constantes do Quadro do Senado Federal, desde 1989, ano a ano, e o inteiro teor do Regulamento
Administrativo do Senado.
Sr. Presidente, eu gostaria de aqui informar que
estarei amanhã seguindo para a Guatemala a convite
de seu governo, presidido pelo Exmo. Sr. Álvaro Colom Caballeros, e também à convite do Sistema de
Nações Unidas da Guatemala para participar, como
representante do Senado Federal, no Encontro LatinoAmericano “Novas Estratégias para Reduzir a Pobreza
Extrema” que acontecerá em 1º de abril do ano corrente, nessa quarta-feira.
Cabe ressaltar que não haverá ônus para o Senado. O convite do evento se encontra aqui anexo. E,
portanto, quero informar que estarei ausente do País,
viajando amanhã, dia 31, e nos dias 1º e 2 do corrente
ano, para o desempenho dessa missão.
Aqui está tanto o convite como também toda a
sequência de palestras. A primeira será feita pelo Presidente Alvaro Colom Caballeros, Presidente da República da Guatemala, bem como a relatora especial
das Nações Unidas, Magdalena Sepúlveda, e demais
oradores. Eu falarei na tarde do dia 1º sobre os programas de transferência de renda no Brasil, como o Bolsa
Família, e a perspectiva de instituirmos no Brasil a renda
básica incondicional para todos os brasileiros.
E para finalizar, Sr. Presidente, quero aqui registrar três ofícios de natureza semelhante que estou
encaminhado. O primeiro ao Presidente José Sarney;
o segundo ao Ministro José Pimentel, da Previdência
Social, e o terceiro ao Presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, em que levo ao conhecimento a
mensagem do Sr. José Milton de Andrade Marques, que
se manifesta em nome dos aposentados e pensionistas
do Banespa admitidos até 22 de maio de 1975.
Lembra o Sr. José que, a partir da vigência da
Resolução Senatorial nº 118, de 1997, que permitiu
ao Estado de São Paulo contratar refinanciamento das
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suas dívidas com base no protocolo de acordo firmado com a União, foi determinada a securitização das
obrigações para com os aposentados e pensionistas
do Banco Banespa, por meio de títulos escriturados
no sistema Secutirizar da Central de Custódia e Liquidação Financeira dos Títulos – CETIP.
Não obstante o fato de o Banco Santander, que, ao
ter assumido o controle acionário do Banespa, não regularizar a situação do passivo trabalhista, procedeu ainda
à alienação dos Títulos Públicos inalienáveis, no valor de
R$7 bilhões, os quais garantiam as complementações de
aposentadorias previstas nas Leis Estaduais nºs 4.819,
de 26 de agosto de 1958, e 200, de 13 maio de 1974.
Em contrapartida ao descumprimento das normas
supracitadas, o Banco Santander ofereceu aos funcionários aposentados um plano de previdência fechada,
por meio da Banesprev, que buscava cumprir com alguns dos preceitos outrora constituídos para garantia
da dignidade dos vencimentos mediante a desistência
da maioria dos direitos constitucionais adquiridos.
Recentemente, o Banesprev apresentou o Plano
Banesprev V, onde, além de ignorar os direitos de aposentados e pensionistas, oferece índices inferiores de correção às complementações de aposentadoria, tornando a
contrariar o disposto na Resolução nº 118, de 1997.
Em pleno século XXI, à luz de um Estado democrático de direito, os órgãos responsáveis pela fiscalização dos atos a que são submetidos as instituições
bancárias não devem permitir omissões...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
que afrontem as garantias constitucionais, impossibilitando que os cidadãos recebam o que lhes é legalmente devido.
Em face do exposto e ciente de que o Banco
Central tem pleno conhecimento dos fatos e normas
que convalidaram e convalidam a questão referente
aos aposentados e pensionistas Pré 75 do Banespa,
solicito a V. Exª a adoção de urgentes providências no
sentido de determinar ao Banco Santander o cumprimento das normas jurídicas em vigor e que honre seus
compromissos com os aposentados paulistanos.
Solicito, Sr. Presidente, que sejam registrados os
três documentos a que me referi e os seus anexos.
Presidente Mão Santa, muito obrigado pela atenção e tolerância.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Após brilhante pronunciamento deste Senador do
Partido dos Trabalhadores, Eduardo Suplicy, convidamos para usar da palavra o Senador que representa
o Estado do Paraná, o PSDB, Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa, Srªs Senadoras e Srs.
Senadores, eu estive em Londrina, como eleitor, participando das eleições do último domingo, uma eleição
inusitada de terceiro turno. Jamais houve no nosso
País uma eleição com três turnos, mas aconteceu por
exigência da Justiça Eleitoral.
Acho que devemos aprender a lição, porque a população reagiu indignadamente. Setenta mil eleitores
não compareceram para votar, uma abstenção recorde
de 20% do total dos eleitores londrinenses, além dos
votos brancos e nulos que representaram a insatisfação
da população de Londrina com essa situação.
Resta-nos primeiramente respeitar o resultado das
urnas. O eleitor é soberano. A sua decisão é irrecorrível
e nós respeitamos e desejamos ao vencedor
Barbosa Neto sucesso, colocando-nos a sua
disposição no Senado Federal para o que pudermos
fazer em benefício da nossa cidade, para que ele possa realizar os compromissos assumidos, cumprir todas
as promessas, para que a população não se decepcione. E temos o dever de colaborar, daqui, é claro.
Evidentemente, é bom destacar sempre as nossas
limitações, porque aqui, e nesse aspecto o Senador
Cristovam Buarque é especial, tenta-se mudar a realidade falando, mas no Executivo se muda a realidade
fazendo. Tentamos colaborar, e muitas vezes, não alcançamos sucesso nesse intuito da colaboração, porque há barreiras intransponíveis que colocam à nossa
frente. De qualquer maneira, a nossa disposição é a
da colaboração.
O Deputado Luiz Carlos Hauly, que se comportou de forma digna durante a campanha eleitoral, uma
campanha propositiva, sem procurar desconstruir o
adversário, foi vítima das circunstâncias, porque, sem
dúvida, preparado, talentoso, competente, honesto,
seria um grande Prefeito da cidade de Londrina. A ele,
nossas homenagens.
Senador Mão Santa, venho à tribuna de certa
forma triste com os fatos que apresento aqui, agora,
porque acompanhei na CPI das ONGs o desenrolar
dos acontecimentos que levaram o reitor da Universidade de Brasília à renúncia.
E o que nós verificamos é que alguns fatos, lamentavelmente, reproduzem acontecimentos anteriores.
Sem fazer qualquer julgamento, já apresentei à
Mesa um requerimento que diz respeito a gastos dos
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hospitais universitários, coletados no Portal da Transparência, que foram reunidos por minha assessoria e
submetidos à Consultoria de Orçamento, Fiscalização
e Controle do Senado, para análise da consistência e
que trazem algumas informações relevantes. A partir
dessas informações é que elaborei um requerimento,
submetido à Casa, convocando o Tribunal de Contas
a realizar uma auditoria.
O que chama a atenção é a diferença entre o padrão de gastos do Hospital Universitário de Brasília e
os demais hospitais universitários. Enquanto os gastos
com pessoas físicas superam as despesas com pessoas jurídicas e os dispêndios com material de consumo
no de Brasília, nos demais hospitais universitários a
situação é inversa.
Ressalta-se que essa surpreendente concentração de gastos com pessoas físicas constatada em
Brasília, na realidade, reflete o que ocorre na Universidade de Brasília de um modo geral e que tal fato
destoa significativamente das demais universidades
brasileiras.
Com base em levantamento efetuado na base
de dados disponível no Siga Brasil, verificou-se que
a situação descrita anteriormente é a realidade. Apesar de haver diferenças entre os valores disponíveis
no Siga e os do Portal da Transparência, é possível
constatar, sem dúvida, que a distribuição de gastos
do Hospital Universitário de Brasília difere bastante
da dos demais.
Para corroborar o que se diz, a seguir é apresentada a tabela. Peço ao Presidente que autorize a
inserção, nos Anais, da tabela que estou apresentando
neste pronunciamento.
É evidente: o montante destinado pelo Hospital
Universitário de Brasília – 35,72% do total –, em 2007,
para gastos com pessoa física superou amplamente
o 0,03% do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais. Note-se que, no mesmo período, o Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense não registra gasto com
pessoa física.
Ante o exposto, e considerando que o Hospital
Universitário de Brasília integra a estrutura da Universidade de Brasília e que essa situação de significativos
gastos com pessoas físicas também é encontrada quando são analisados os dados gerais da UnB, julgamos
adequado solicitar uma auditoria ao Tribunal de Contas
da União para que seja analisada a conformidade e a
legalidade dos gastos de toda a Universidade, incluídos os do Hospital.
Destaco: do orçamento da Universidade de Brasília – R$934 milhões, em 2008 –, soma expressiva
é gasta com pessoas físicas contratadas a título de
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serviços de terceiros, sem a realização de concurso
público.
O gasto coloca a UnB em primeiro lugar no ranking
das instituições do Ministério da Educação, sendo que
o segundo lugar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, gasta R$11 milhões apenas.
O gasto da Universidade de Brasília com “serviço
de terceiros – pessoa física” representa 47% do que é
gasto no âmbito do Ministério da Educação e entidades
supervisionadas na mesma rubrica.
O gasto aumentou 111% de 2004 a 2008.
Diante desses fatos, estamos indagando do Tribunal de Contas da União, pedindo auditoria para resposta às seguintes indagações:
I) Verificar a legalidade das contratações pela
Universidade de Brasília de pessoas físicas, a título
de serviço de terceiros, para atuarem:
a) junto às unidades da Universidade;
b) em concursos realizados pelo Centro
de Seleção e Promoção de Eventos – Cespe;
c) junto a órgãos e entidades da Administração Pública Federal;
II) Apurar a responsabilidade dos agentes que
deram causa a contratações irregulares;
III) Identificar servidores públicos que receberam
recursos a título de retribuição por prestação de serviços de terceiros, bem como:
a) verificar a necessidade de ressarcimento ao Tesouro Público; ou
b) caso legais os pagamentos, verificar
a necessidade de recolhimento de tributos e
contribuições previdenciárias;
IV) A atual administração da UnB estaria mantendo a prática administrativa da contratação excessiva de “serviços de terceiros – pessoa física”, herdada
do ex-reitor;
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V) Verificar a necessidade de representar ao Ministério Público em razão de indícios de crime praticado por agente público [neste caso, só se a auditoria
constatar realmente ilicitudes];
VI) Relatório da Controladoria-Geral da União
mencionaria o desvio de recurso do Cespe para proporcionar complementação salarial ilegal a ocupantes de
cargos de direção e outros servidores da UnB, sendo
que o pagamento por serviços de terceiros na forma
de “bolsa” daria margem à sonegação de tributos e
contribuição previdenciária;
VII) No âmbito trabalhista, a UnB assinou Termo
de Conciliação Judicial com o Ministério Público do
Trabalho em outubro de 2008, no qual se compromete
a regularizar 2.129 prestadores de serviço da universidade, com a realização de concurso público e possível terceirização de alguns serviços (30% até julho de
2009; 30% até dezembro de 2009), complementandose o processo até julho de 2010.
Portanto, Sr. Presidente, são essas as indagações
que justificam esse pedido de auditoria. Repito: não há
da nossa parte o intuito de prejulgar, mas nós queremos esclarecer. Já há matéria, divulgada pelo Correio
Braziliense, a respeito, e nós estamos colaborando
para que a Universidade de Brasília possa ser a mais
transparente possível. Este é o nosso desejo. Daí este
pedido de auditoria ao Tribunal de Contas da União.
Evidentemente, se irregularidades forem constatadas, as providências deverão ser determinadas.
Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
V. Exª será atendido na forma regimental.
Após brilhante pronunciamento do Senador Alvaro Dias, mostrando suas preocupações quanto ao
funcionamento da Universidade de Brasília, federal, e
sugerindo que o Tribunal de Contas da União realize
uma auditoria naquela unidade de ensino, falará, por
ironia do destino, um dos construtores da Universidade de Brasília, o Professor e Senador da República
Cristovam Buarque, que representa o Distrito Federal
e o PDT de Leonel Brizola.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senador Mão Santa, Presidente dos trabalhos, Srªs e
Srs. Senadores, em 2003, eu era Ministro da Educação
e tive uma reunião com o Sr. Adamah Ouani.
O Sr. Adamah Ouani é o diretor do Centro que
cuida da educação de adultos da Unesco. Ele me
procurou, eu já Ministro, para saber da possibilidade
de o Brasil sediar a VI Conferência Internacional de
Educação de Adultos. Essa é uma conferência que
se realiza a cada dez anos, da maior importância. É a
sexta desde 1949.
Claro que, imediatamente, entusiasmado, eu
aceitei, e agora nós estamos prontos para realizar essa
conferência na cidade de Belém – foi decidido depois
–, entre 19 e 24 de maio deste ano. Foi fruto das negociações que fiz, mas sobretudo da confirmação pelo
Ministro Tarso Genro, que me substituiu, pelo Ministro
Fernando Haddad e pelo Presidente da República, o
Presidente Lula.
Presidente Mão Santa, quando, em 2003, eu
decidi isso, Senador João Pedro, a minha idéia era,
na realização dessa conferência que cuida da alfabetização de adultos, o nosso Presidente poder chegar
lá na abertura e dizer: “O Brasil é um território livre do
analfabetismo!” Essa era a intenção do Programa Brasil Alfabetizado, que criamos quando eu estava como
Ministro. Essa era a intenção da Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo, que foi criada em 2003,
quando eu era Ministro. Lamentavelmente, a partir de
2004, esse programa manteve-se no nome, mas mudou de característica. Ele deixou de ser um programa
para erradicação do analfabetismo e se transformou
num programa de alfabetização, como existe no Brasil
desde o Império, desde Dom Pedro II. O resultado é
que, sem a vontade, sem a meta, sem o objetivo central da erradicação, tivemos, nestes últimos anos, um
programa de alfabetização que vem alfabetizando –
digo os números – entre 57 mil, 76 mil, 138 mil e 253
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mil, de 2006 a 2007, para uma população que temos
hoje de 14,138 milhões de analfabetos.
Isso quer dizer que, se seguirmos o mesmo número entre 2006 e 2007, vamos precisar de cinquenta
anos para erradicar o analfabetismo. Se seguirmos a
média dos últimos anos, vamos precisar de 89 anos
para acabar com o analfabetismo. É claro que, antes
disso, muitos resolverão o problema pela biologia: morrerão analfabetos e sairão da estatística de adultos
analfabetos, porque ficarão na estatística de mortos,
sem terem tido, durante a vida, o direito de aprenderem a ler.
É uma pena que nessa conferência que vai se
realizar no Brasil, em Belém, e que vai trazer 2,5 mil
pessoas para participarem desse evento sobre alfabetização de adultos, em 19 de maio, não vamos poder
ter essa declaração de que o Brasil é território livre do
analfabetismo.
É claro que território livre não significa zero de
analfabetos – isso não existe em nenhum lugar, há pessoas que não conseguem –, mas chegar a 2%. O Brasil
tem 10,4%, o que é um dos maiores índices do mundo
inteiro. Não há justificativa para um País integrado, com
um só idioma, com todos os meios de comunicação,
tanto de comunicação por rádio e televisão como por
barco, na sua região, Senador João Pedro, como por
estradas, não há justificativa; um País que tem quase
cinco milhões de universitários não tem justificativa
para termos analfabetismo de adultos.
Lamentavelmente, esse número não vai diminuir
rapidamente, porque o programa perdeu a vontade, a
garra, o objetivo e porque a torneirinha continua aberta. Nós continuamos colocando, anualmente, meninos
e meninas com mais de 15 anos, que, às vezes, até
terminam a 4ª série, mas são analfabetos. É uma pena
que a gente tenha perdido o ritmo que se deve dar.
Senador João Pedro, nada dá para fazer em um
país, pela educação, em um Governo só; ninguém
muda um país em um governo só. A única coisa que
o Presidente Lula poderia dizer “eu fiz na educação”,
de uma maneira definitiva, teria sido a erradicação do
analfabetismo. Mas não vamos ter. Não vamos conseguir. E eu não sei se o próximo Presidente vai conseguir
isso. Eu não sei se a gente não perdeu a maior chance
de todas de ver, no Presidente Lula, aquele que ficaria
com a marca registrada na história do Brasil de ter sido
o Presidente que erradicou o analfabetismo de adultos
no nosso território.
Mas, agora, o que eu soube das pessoas que
fazem a agenda do Presidente é que ainda há dúvida
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se ele vai poder ou não comparecer à abertura dessa
conferência.
Eu vim aqui, Presidente Mão Santa, para fazer
um apelo ao Presidente Lula: não deixe de estar presente na abertura dessa reunião, onde vai estar toda a
direção geral das Nações Unidas encarregada da Educação, que é da Unesco. Não deixe de estar presente.
Em todas as cinco reuniões anteriores, o respectivo
Chefe de Estado esteve presente.
A gente não pode imaginar que, em uma reunião
desse porte, dessa importância, num Estado inclusive
governado pela nossa ex-companheira Senadora, que
é do PT, o Presidente não esteja presente para fazer o
seu discurso. É claro que eu preferia que ele fosse lá
dizer: “O Brasil é um território livre do analfabetismo”,
mas não vai poder dizer isso. Longe está de dizer isso.
Pelas contas que eu fiz, ele estaria cinquenta anos
adiantado se fosse dizer isso, porque é o tempo que
vai ser necessário, mas tem de estar presente, até
porque a reunião não é só sobre alfabetização, mas
sobre todos os processos, todos os programas, tudo
aquilo que é feito para a educação de adultos e para
a educação ao longo de toda a vida, mesmo daqueles
que foram educados.
Peço também que o Presidente Lula, além de
comparecer, diga no seu discurso qual é, de fato, a
proposta, o prazo, a data para a qual ele assume o
compromisso, como Chefe de Estado, e que deixe para
o próximo Presidente, obviamente – porque ele não
vai poder fazer –, o prazo em que vamos poder dizer
que o Brasil é um país, um território livre do analfabetismo, dizendo que medidas precisamos tomar para
que a torneira que produz, que joga, que coloca analfabetos adultos no território seja fechada, através de
ênfase na educação fundamental; e, ao mesmo tempo,
quanto tempo vamos levar para que os adultos que aí
estão aprendam a ler.
Porque há uma escola, há uma linha de pensamento que diz que basta educar as crianças e deixar
que a biologia cuide dos analfabetos adultos. Aí há
dois problemas. Um é de ordem moral. O analfabetismo é como se fosse uma escravidão. Nós precisamos
erradicá-lo não apenas porque o Brasil precisa, mas
porque cada uma dessas pessoas precisa. Então, é
uma questão moral. Não podemos deixar que a biologia
cuide disso. Ninguém deixa que as pessoas morram
sem tomar remédio. Não podemos deixar que as pessoas morram sem receber as letras necessárias para
saírem do estado de analfabetismo. Essa é a primeira
razão, a razão ética, moral. Como abolimos a escravidão, temos que abolir o analfabetismo.
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E a outra é que um pai e uma mãe analfabetos
provocam uma dificuldade maior na alfabetização da
criança. Pais alfabetizados, criança alfabetizada. Quando alfabetizamos um pai e uma mãe, alfabetizamos os
filhos quase que naturalmente. Portanto, um programa
de erradicação do analfabetismo sem esperar que a
biologia cuide disso, já de imediato cuidando para que
esse problema desapareça em quatro, cinco, seis anos,
no máximo, ele é necessário, do ponto de vista ético,
do ponto de vista pedagógico, para as crianças desses adultos. Além disso, é uma questão de patriotismo,
porque este é um dos raros países do mundo, Senador
Mão Santa, que, na bandeira, tem escrito um texto. Os
outros países não têm isso, salvo alguns países árabes
que escrevem alguns textos do Corão.
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Um país que tem na sua bandeira um texto escrito não
tem direito de ter adulto analfabeto. Porque, para uma
pessoa que não sabe ler, se você mudar a ordem das
letras no “ordem e progresso”, ele continuará achando
que é a bandeira do Brasil. Se você escrever outro texto ali, se você escrever “desordem e atraso”, a pessoa
que não sabe ler continua achando que é a mesma
bandeira. Se escrever em inglês, em francês, a pessoa
vai pensar que é a mesma bandeira.
De todos os países do mundo, se fôssemos escolher um que não tem direito de ter analfabetismo de
adultos, seria o Brasil. Por causa da nossa bandeira. É
uma questão de civismo, de patriotismo, além de ser
uma questão ética e uma questão pedagógica para a
educação das crianças.
Por isso, Presidente Lula, eu lhe faço um apelo
para que compareça à abertura da VI Conferência,
chamada Confintea, em Belém, no dia 19 de maio...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – ...e
que lá faça um discurso, não mais dizendo o que eu
imaginava em 2003, de que o Brasil é um território livre
de analfabetismo. Não podemos dizer isso. Não temos
moral, nós brasileiros, para dizer isso. Seria mentira.
Longe estamos disso. Mas, pelo menos, que mostremos
ao mundo inteiro que o Brasil tem um programa claro
para fechar a torneira que produz o analfabetismo, por
uma má escola fundamental para as crianças, e que,
sim, não vai esperar a biologia cuidar dos adultos que
são analfabetos; vai ter um programa claro para erradicar essa tragédia, de pessoas que não conhecem a
própria bandeira, pessoas que são incapazes de ler o
que está escrito no mundo moderno.
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Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer, como
um apelo ao Presidente da República e como uma
lembrança de que essa reunião será no Brasil, o que
muito orgulha o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Acabamos de ouvir o Senador Cristovam Buarque,
que representa o PDT do Distrito Federal e é o Sr.
Educação do Brasil, advertindo o Presidente da República a apoiar o movimento de alfabetização que vai
se realizar em Belém.
Convidamos para usar da palavra, como último
orador, o Senador João Pedro. Ele representa o Estado
do Amazonas e o Partido dos Trabalhadores.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, Senador
Gilberto Goellner, que está aqui nesta sessão noite
adentro, quero fazer um registro acerca de um debate
que vem travando a comunidade do bairro Colônia Antônio Aleixo e Bela Vista, na cidade de Manaus, capital
do Estado do Amazonas.
Pois bem, trata-se de uma comunidade desse
bairro, que é histórico, que compõe essa cidade de
dois milhões de habitantes que é Manaus. Manaus tem
um parque industrial, que tem um projeto conhecido
como Zona Franca de Manaus, com 500 empresas
funcionando, e enfrenta, lamentavelmente, por conta
da crise internacional, um desemprego que espero
seja estancado por medidas que possam garantir o
emprego e a produção desse parque industrial.
A cidade de Manaus, Sr. Presidente, é uma das
grandes cidades da Amazônia brasileira, do Norte do
Brasil. Por conta do parque industrial, houve um fluxo
muito grande de homens e de mulheres em busca de
emprego, nesses últimos 30 anos.
E a capital do Estado, Manaus, foi-se formando e constituindo-se com uma série de contradições,
não diferente dos grandes centros urbanos do nosso
País. E esse processo, essa dinâmica econômica vem
acontecendo.
Às vezes, os processos de mudança na cidade, na
capital são feitos de forma arrogante, autoritária. Nesses últimos anos, intelectuais, escritores, estudantes,
a população vêm participando, de forma pontual, defendendo interesses legítimos. Não é diferente, agora,
a mobilização dos moradores do bairro Antônio Aleixo,
questionando o porto no entorno dessa comunidade.
Essa comunidade fica em um local bonito, formado
por lagos, pequenos rios e o grande rio Amazonas. A
comunidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é contra
a construção do porto nessa localidade e faz um ape-
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lo que considero importante, fundamentado, embasado, resultado de audiências públicas, de debate, com
participação de professores, de estudiosos de três
universidades: Universidade Marta Falcão, Universidade Federal do Amazonas e Universidade Estadual
do Amazonas (UEA).
Sr. Presidente, vou ler, rapidamente, as reivindicações que foram resultado do Seminário Socioambiental que aconteceu ao longo dessa última sexta-feira.
Estive por lá, fiz uma pequena fala. O seminário mobilizou vários parlamentares, vereadores, deputados
estaduais. Lá estiveram presentes o Senador Jefferson
Praia, do PDT; o Senador Arthur Virgílio, do PSDB, e
este Senador. Participei.
Legítima a mobilização dos moradores dessa
localidade bonita de nossa cidade, que são contra a
construção do porto ali. Eles elaboraram, depois de
um longo dia de reflexão, do debate, da discussão, do
contraditório, as seguintes reivindicações:
1 – Pela transformação de toda a região do Encontro das Águas, incluindo as margens, os igarapés,
os lagos, os rios, os paranás, as ilhas e as áreas de
preservação permanente em unidade de conservação
de uso sustentável.
2 – Pela recuperação paisagística e da cobertura
florestal de todas as áreas degradadas da região do
Encontro das Águas.
3 – Pela implantação de políticas públicas que
promovam o uso sustentável da região do Encontro
das Águas – estou falando aqui do rio Negro e do rio
Solimões; a partir desse ponto, é formado este rio
poético e encantador, que é o rio Amazonas – pelas
comunidades locais, como turismo comunitário, piscicultura sustentável, manejo de pescado, agroecologia
com hortas e pomares caseiros e agroindústrias comunitárias que respeitem o meio ambiente.
4 – Que nenhum terminal portuário seja implantado na região do Encontro das Águas e que o licenciamento de qualquer empreendimento na região do
Encontro das Águas seja de responsabilidade dos órgãos federais como o Ibama.
5 – Instalação de equipamentos e espaços socioculturais e de lazer e esportivos nas áreas já degradadas e abandonadas da região do Encontro das
Águas.
6 – Que um programa de sensibilização e saneamento dos resíduos líquidos domésticos seja implantado por meio de estação de tratamento de esgotos,
fossas sépticas e tratamento seco dos esgotos dos
flutuantes seja implantado imediatamente.
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7 – Que todas as indústrias do distrito industrial
passem a respeitar a legislação e não lancem mais
resíduos sólidos, líquidos e gasosos contaminantes
no meio ambiente.
8 – Que o Governo do Estado e qualquer empreendimento não depositem mais resíduos no bairro da
Colônia Antônio Aleixo, como, por exemplo, o Prosamim, que é um programa avançado de recuperação
de casas lá em Manaus, avançado, já fez muito, mas
a comunidade é contra que essa localidade seja um
depósito de entulhos gerados nas nascentes do lago
do Aleixo;
9 – Que seja elaborado um programa de educação ambiental e fiscalização na região do Encontro
das Águas para que as embarcações que circulam ali
não lancem mais resíduos nas águas.
10 – Que os casarões históricos antigos da Colônia Antônio Aleixo sejam preservados e mantidos
como histórico da Medicina brasileira, da memória
desse povo e da própria arquitetura que compõe a
cidade de Manaus.
11 – Que a área da Escola Ambiental da Colônia
Antônio Aleixo e suas hortas comunitárias sejam reintegradas oficialmente à comunidade e que a Medida
Provisória de 28 de dezembro de 2009, que declarou
a concessão dessa área às Empresa Lages Logística
e Juma Participações, seja revogada.
12 – Que o Aterro de Lixo Tóxico do Distrito Industrial da Cetram não seja licenciado para ser implantado
entre a Bacia do Puraquequara e o Lago do Aleixo enquanto não cumprir todas as leis e critérios ambientais.
Que todas as áreas degradadas e contaminadas do
Cetram, nas comunidades agrícolas do Puraquequara,
sejam recuperadas, descontaminadas e os agricultores
indenizados pelo empreendimento.
Sr. Presidente, essas são as propostas, essas
são as reivindicações.
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Esse
Seminário, que foi o Seminário Socioambiental, tem
que ser entendido como um alerta de como deve ser
ocupado o centro. As cidades precisam ouvir os seus
integrantes, as suas comunidades. Isso é uma lição para
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o Brasil como um todo. O Brasil, que tem uma pujante
economia, não pode, por conta da economia, ultrajar,
ferir a memória, a história, a cultura. É preciso que se
crie neste ambiente e em todo o Brasil a participação
do cidadão, da cidadã, dos professores, dos trabalhadores, da dona de casa, da juventude, na ocupação,
na destinação dos solo urbano.
O exemplo que tiro dessa manifestação, desse
Seminário Socioambiental, realizado na última sextafeira, é que a sociedade precisa ser ouvida, sob pena
de ultrajarmos a história da nossa cidade, do nosso
Estado. Então, quero dizer do meu apoiamento, do meu
reconhecimento, por parte dos moradores, deste lado,
deste ponto da cidade de Manaus, que é uma cidade
muito bonita, Presidente Mão Santa. É preciso que as
autoridades possam ouvir...
(Interrupção do som.)
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ... a voz
dos moradores da Colônia Antonio Aleixo.
Deixo aqui nesta noite o registro do I Seminário
Socioambiental.
Vou registrar aqui a participação de professores;
quero registrar aqui a participação do Padre Orlando,
do Padre Guilherme Castro, da pesquisadora Professora Marisa Lima, do Ademir Ramos, Professor, do
Rogélio Casado e tantos companheiros, da Valdenora
Cruz, que é a representante do Morhan, um movimento
importante da nossa cidade, do nosso Estado.
Enfim, Sr. Presidente, quero deixar nos Anais do
Senado, a carta-proposta dos moradores da Colônia
Antônio Aleixo, do bairro Colônia Antônio Aleixo, que
estão questionando e se posicionando contrários à
construção do porto que, com certeza, fere o desejo,
o sonho de vida dos moradores desse ponto da cidade
de Manaus que é a capital do Estado do Amazonas.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOÃO PEDRO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)

Março

de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 31

07439

07440 Terça-feira

31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de

2009

Março

de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 31

07441

07442 Terça-feira

31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Setores da imprensa fizeram afirmações equivocadas quanto ao comportamento e ações políticas
de Doca Lustosa, Assessor do meu gabinete. Então, ele manda uma nota à imprensa.
E eu esclareço que Doca Lustosa pertence, é
oriundo de tradicional família cristã do Sul do Piauí,
de Gilbués, de princípios rígidos e de alta capacidade
intelectual. É formado em Sociologia e em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi
professor por muitos anos da Universidade do Estado
do Piauí e depois serviu como Chefe do Serviço do
Escritório do Governador do Estado do Piauí e hoje
serve no nosso gabinete.
Nota à Imprensa
[assinada por Doca Lustosa, que é
formado em Sociologia, ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas e, hoje, assessor do
meu gabinete]
Venho nesta oportunidade esclarecer
a verdade sobre fatos equivocados e inverídicos publicados pela imprensa, nesta data,
com citações a minha pessoa:
1. Nunca este gabinete manteve contato algum com qualquer pessoa ligada à
empresa hora objeto de investigação na operação “Castelo de Areia”, tão pouco recebeu
qualquer ajuda financeira da mesma;
2. Fizemos vários pedidos de ajuda financeira para viabilizar a companha do PMDB
Municipal de Parnaíba, nas eleições de 2008,
sempre de acordo com a legislação eleitoral;
3. Dentre eles, o Sr. Luiz Henrique Maia
Bezerra, representante legal da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo), em Brasília;
4. Repassamos, via e-mail, nome e número da conta do Comitê Eleitoral do PMDB, em
Parnaíba, para as eleições de 2008, na qual
foi realizado depósito, na data de 01/10/2008,
tendo como doador a empresa Galvasud S.A.,
CNPJ nº 09968050/0001-31, conforme recibo
eleitoral nº 15000976394, devidamente declarado na prestação de contas de campanha
junto à Justiça Eleitoral.
Nada mais havendo a tratar,
Atenciosamente, – Brasília (DF),
30/03/2009, Doca Lustosa, Assessor de
Gabinete.

Março de

2009

Jornais do Piauí. Diário do Povo do Piauí. Esse
jornal é um dos poucos jornais livres do Brasil. Na primeira página... Da mesma maneira que grampeiam
ilegalmente o telefone de todos os brasileiros, na primeira página: “Grampos ilegais chegam ao Tribunal de
Justiça”. Esse é o País em que vivemos.
Mas o jornal traz uma manchete que retrata
muito bem o Governo do Estado do Piauí, do Partido dos Trabalhadores. Alberto Silva, 90 anos de
idade, esteve em todos os cargos políticos existentes e atualmente é Deputado Federal e Presidente
do PMDB. Diz a manchete do jornal: “Alberto Silva
faz protesto contra governo”.
“O presidente regional do PMDB, deputado
federal Alberto Silva, lançou um protesto contra a
decisão do governo federal de vetar os projetos de
construção das barragens de Castelo e da revitalização da rede ferroviária Teresina/Luiz Correia”.
Ele escreveu um artigo no Diário do Povo sobre a questão. Pagina 04, o grande líder da história
do Piauí: “O futuro do Piauí depende de quê?” Ele
adverte o Governador de que o tempo passa rápido.
Cita várias obras que acha fundamental, faz críticas
à Ministra Dilma, que não aprovou a construção da
barragem do Castelo. Sugere que reúnam as principais lideranças do Estado, inclusive a Bancada
Federal do Piauí e volte à Ministra, com os seguintes argumentos:
“A barragem de Castelo não é uma
obra qualquer. É a oportunidade que o Piauí
tem de construir uma PCH, isto é, uma Pequena Central Hidrelétrica de 30 Mw”.
O Governador tem chance de tornar navegáveis mil quilômetros.
E diz Alberto Silva: “Meu protesto contra o que querem fazer de mal contra o
nosso Piauí”.
Ele diz mais:
“A outra obra de igual importância para
o desenvolvimento do Piauí, Governador, é
a recuperação do trecho ferroviário AltosParnaíba, Porto de Luís Correia.
O Terminal de Combustível de Luís
Correia perde o seu significado se o referido
trecho ferroviário não for recuperado.
Por que?
Porque o terminal de distribuição de
todo o combustível consumido no Piauí está
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situado em Teresina. Atualmente, este combustível vem de São Luís, por via ferroviária, e toda renda consequente fica para o
Estado do Maranhão”.
“Com relação a isso, vai aqui o protesto do engenheiro piauiense ferroviário.
Tenho certeza de que todo piauiense nos
acompanhará neste protesto contra o que
estão querendo fazer de mal contra o Piauí,
ou seja, impedindo a construção da barragem de Castelo e a recuperação do ramal
ferroviário.
A recuperação do citado trecho ferroviário e a
construção da Barragem de Castelo, Governador
Wellington Dias, e sei que este também é o seu
pensamento...”
Então, o Alberto Silva contesta a paralisação
das obras que anteriormente, em outros pronunciamentos, tínhamos denunciado.
Um jornal novo, lá do litoral do Piauí, Folha
do Brasil. Está aqui o Deputado Estadual do PMDB
João Madison, que faz pronunciamento cobrando
o reinício do Porto de Luís Correia.
“João Madison Nogueira subiu à tribuna da Assembléia Legislativa e cobrou
com altivez que o governador W. Dias inicie de imediato as obras do porto marítimo
do Piauí em Luís Correia, pois, o senador
Mão Santa colocou nos dois últimos anos
passados suas emendas de bancada para
conclusão daquela obra estruturante”.
“João Madison: Não dá pra entender
porque o governador não cumpre a palavra
que deu ao Mão Santa há dois anos atrás,
quando o senador alocou os recursos no orçamento da União para o governo concluir
o nosso porto. A í tem coisa, só pode!”
Então, pelo visto, o PMDB protesta contra a
má administração do PT no Estado do Piauí. Pronunciamento do Deputado João Madison, transcrito
aqui no jornal Folha do Brasil, do litoral, e de Alberto Silva, Deputado Federal, Presidente do Partido,
aqui no Diário do Povo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Gerson Camata, Flexa Ribeiro, Arthur Virgílio e Mário Couto enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do
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disposto no art. 203, combinado com o art. 210,
inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores,o povo brasileiro é fruto de miscigenação e, dessa maneira, a mistura das raças
dificulta a definição de uma pessoa como sendo
branca ou negra”. A frase faz parte de uma decisão da Justiça Federal, que concedeu liminar a
uma estudante, garantindo sua matrícula no curso
de Medicina na Universidade Federal do Paraná.
Aprovada em primeiro lugar entre os inscritos pelo
sistema de cotas raciais, sua pontuação era suficiente para assegurar o ingresso mesmo fora do
sistema de cotas.
O “tribunal racial” da universidade, entretanto,
concluiu que ela não tinha “características físicas de
negra”. Negou-lhe, portanto, o direito à matrícula. Na
confirmação da sentença, o desembargador Carlos
Eduardo Thompson Flores Lenz, relator, citou parecer do Ministério Público Federal que chama de
“loteria” o uso de critérios subjetivos para avaliar o
direito de concorrer pelo sistema de cotas.
É mais uma demonstração das situações absurdas e revoltantes que podem ser criadas pela
introdução de leis raciais. Apesar dos exemplos da
Alemanha nazista e do regime racista que vigorava
na África do Sul, insistimos em criar, num país que,
como diz a sentença, é marcado pela miscigenação,
castas de cidadãos separados pela cor da pele.
Leis raciais são leis raciais, não importa se
criadas com finalidades ditas “benéficas” ou com
propósitos malignos. As consequências são as
mesmas, e uma delas, a mais perigosa, é a divisão
do País. Os ridículos “tribunais raciais” como o da
Universidade do Paraná, e o da Universidade de
Brasília, que separou dois gêmeos, considerando
um branco e o outro negro, encontram tristes paralelos na História recente. Mas deprimente mesmo
é constatar que nem a lembrança da criação de
fronteiras artificiais entre cidadãos de um mesmo
país – que só geraram ódio, conflitos violentos e
mortes – faz com que os defensores das cotas reflitam sobre a insensatez de suas teses.
O pior é que todo esse debate em torno das
cotas raciais nas universidades e escolas técnicas
federais desvia a atenção do verdadeiro problema
de nosso país, o da desigualdade social, do qual
são vítimas pretos, brancos, pardos, índios e ama-
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relos. A exclusão social não discrimina, ela age de
forma igualitária, e seu principal modo de reprodução é a permanência de uma educação pública de
baixa qualidade.
Se atentarmos para a Constituição de 1988,
idéias como a introdução de cotas baseadas em
raça – conceito, aliás, que a ciência já superou,
demonstrando sua inexistência – sequer deveriam
ser discutidas, por serem manifestamente inconstitucionais. O artigo terceiro da Carta, no inciso
quarto, garante a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação. O artigo
quinto estabelece que todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer espécie. E o artigo
208, no inciso quinto, determina ao Estado garantir acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, de acordo com a
capacidade de cada um (e não de acordo com a
cor da pele).
Não há como, hoje em dia, dar consistência
ao conceito de raças. Provou-se que a cor da pele
é um dado de importância genética insignificante,
uma adaptação à intensidade da luz solar. Nem há
como criar justiça social instaurando, por decreto, a
desigualdade racial – este sim, um ato de profunda
injustiça. Os efeitos do segregacionismo são conhecidos, e não há como apontar um só deles que
seja positivo, que contribua para reduzir a pobreza
ou melhorar o sistema educacional.
Apesar disso, proliferam pelo País Organizações Não-Governamentais racialistas, que recebem recursos da ordem de milhões de dólares,
provenientes de entidades como a Fundação Ford,
empenhadas em financiar movimentos “étnicos” e
“raciais”. Para essas organizações, os países não
devem ser formados por indivíduos iguais perante a lei, e sim por coletividades separadas pela
“raça” ou etnia. Não muito longe de nós, um país,
a Bolívia, vive a ameaça da desintegração, graças
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à introdução de políticas baseadas em considerações étnicas.
A ironia maior é que o incentivo à divisão racial
e à valorização das etnias foi um dos métodos utilizados pelo Império Britânico, em sua época áurea,
para manter sob controle os territórios que dominava.
Os teóricos das políticas de raça dos dias de hoje,
sem o saber, estão reproduzindo o discurso empregado pelo colonialismo inglês, embora se intitulem
de esquerda e façam pose de arautos do futuro...
A ideologia racialista tenta ressuscitar um passado que nada encerra de bom, apenas lições que
deveriam ser aproveitadas para evitar a repetição
dos mesmos erros. Existe racismo no Brasil? Claro
que sim, mas nunca vivemos situações de ódio racial, de discriminação endossada pelo Estado. A introdução das políticas de raça terá justamente este
efeito. Onde não havia divisões, elas criarão um
fosso, baseado em teorias arcaicas. Se queremos
retroceder no tempo, esse é, sem dúvida, o melhor
caminho...
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 “A INFÂNCIA
VIOLADA DO PARÁ”, publicada pela revista Veja,
em sua edição de 28 de janeiro de 2009.
A matéria destaca que denúncias de abusos
sexuais envolvem empresários, policiais, políticos e
até um irmão da governadora Ana Julia Carepa.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a
referida matéria passe a integrar os Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para registrar a matéria intitulada “Governo sem comando”, publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo,
em sua edição de 23 de janeiro de 2008.
A matéria destaca que o estilo do Presidente
Lula de governar, permanecendo pouco tempo em
Brasília e aproveitando qualquer pretexto para fazer
discursos nas mais longínquas regiões do País ou
no exterior, como se estivesse permanentemente
em campanha eleitoral, impede a coordenação das
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decisões e a ação harmoniosa dos principais órgão
da administração direta.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a
matéria acima citada passe a constar dos Anais
do Senado Federal.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para fazer
o registro da matéria intitulada “Filantrópicas anistiadas”, publicada pelo jornal Folha de S.Paulo em sua
edição de 30 de janeiro de 2009.
A matéria destaca que o Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), do Ministério do Desenvolvimento Social, renovou os certificados que dão isenção tributária a 4.100 entidades filantrópicas. Passa a
valer na prática um dos efeitos mais nocivos da medida provisória 446, editada há dois meses: a anistia

Terça-feira 31

07447

a entidades suspeitas de praticas irregulares sob o
manto da filantropia.
Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a referida matéria passe a integrar os Anais do Senado
Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, dia 31, às 14 horas,
a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003,
tendo como primeira signatária a Senadora
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193
da Constituição Federal (que trata da ordem
social).
Parecer favorável, sob nº 156, de 2006,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereissati.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2005
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 5, de 2005, tendo
como primeiro signatário o Senador Cristovam
Buarque, que altera o artigo 45 da Constituição para conceder ao brasileiro residente no
exterior o direito de votar nas eleições.
Parecer sob nº 1.037, de 2006, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Azeredo, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 2004
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 2004,
tendo como primeiro signatário o Senador Sérgio Cabral, que altera os arts. 52, 55 e 66, da
Constituição Federal, para estabelecer o voto
aberto nos casos em que menciona, terminando com o voto secreto do parlamentar.
Pareceres sob nºs 1.058, de 2006, e
1.185, de 2007, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio
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Carlos Valadares, – 1º pronunciamento: (sobre
a Proposta) favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece; – 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de
Plenário), contrário.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 50, DE 2006
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 50, de 2006,
tendo como primeiro signatário o Senador
Paulo Paim, que inclui o art. 50A e altera os
arts. 52, 55 e 66, da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto do
parlamentar.
Pareceres sob nºs 816 e 1.186, de 2007
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta)
Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável; 2º
pronunciamento: (sobre a Emenda nº 1, de Plenário) Relator ad hoc: Senador Flexa Ribeiro,
favorável, com Subemenda, que oferece.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2007
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 86, de 2007, tendo como primeiro signatário o Senador Alvaro
Dias, que altera o § 2º do art. 55 da Constituição
Federal (determina o voto aberto para a perda
de mandato de Deputados e Senadores).
Pareceres sob nºs 817 e 1.187, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, – 1º pronunciamento: (sobre a Proposta), Relator: Senador Tasso Jereissati, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de redação,
que apresenta; – 2º pronunciamento: (sobre a
Emenda nº 2-Plen), Relator ad hoc: Senador
Flexa Ribeiro, favorável parcialmente, com
Subemenda, que apresenta.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 2006
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos dos Recursos nºs 4 e 5, de 2007)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 150, de 2006, de autoria da
Senadora Serys Slhessarenko, que dispõe
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sobre a repressão ao crime organizado e dá
outras providências.
Pareceres sob nºs 264 e 1.094, de 2007,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio Mercadante,
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, nos termos das Emendas nºs 1 a 24-CCJ;
e 2º pronunciamento (sobre as emendas de
Plenário): favorável às Emendas nºs 26 e 27Plen, na forma das Subemendas que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 25 e
28 a 36-Plen.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18, de 1999; 3, de 2001;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador José Roberto Arruda,
que altera o art. 228 da Constituição Federal,
reduzindo para dezesseis anos a idade para
imputabilidade penal.
Parecer sob nº 478, de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes Torres, favorável à
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
1999, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta;
e pela rejeição das demais matérias que tramitam em conjunto, com votos contrários dos
Senadores Sibá Machado, Eduardo Suplicy,
Epitácio Cafeteira, Antônio Carlos Valadares,
Pedro Simon, Romero Jucá, e das Senadoras Serys Slhessarenko, Lúcia Vânia e, em
separado, do Senador Aloizio Mercadante e
da Senadora Patrícia Saboya.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 18, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 20, de 1999; 3, de 2001;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 18, de 1999, tendo como primeiro signatário
o Senador Romero Jucá, que altera a redação
do art. 228 da Constituição Federal.
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9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 3, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 3, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador José Roberto Arruda, que altera o
artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo
para dezesseis anos a idade para imputabilidade penal.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 26, DE 2002
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro
signatário o Senador Iris Rezende, que altera
o artigo 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a imputabilidade
penal, nas condições que estabelece.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 90, DE 2003
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 90, de 2003, tendo como primeiro signatário
o Senador Magno Malta, que inclui parágrafo
único no artigo 228, da Constituição Federal,
para considerar penalmente imputáveis os
maiores de treze anos que tenham praticado
crimes definidos como hediondos.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 9, DE 2004
(Tramitando em conjunto com as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 18 e 20, de 1999;
3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 9, de 2004, tendo como primeiro signatário
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o Senador Papaléo Paes, que acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Constituição Federal,
para determinar a imputabilidade penal quando
o menor apresentar idade psicológica igual ou
superior a dezoito anos.
13
EMENDAS DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003
Discussão, em turno único, das Emendas
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa),
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996,
com a finalidade de discriminar as categorias
de trabalhadores que se devem considerar
profissionais da educação.
Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
14
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.
15
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2007
Votação, em turno único, do Requerimento nº 914, de 2007, do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a dispensa do parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos ao Projeto
de Lei do Senado nº 312, de 2007, uma vez
que o prazo naquela Comissão já se encontra
esgotado. (Gestão de florestas públicas; institui
o Serviço Florestal Brasileiro na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente)
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16
REQUERIMENTO Nº 982, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 982, de 2008, do Senador Expedito
Júnior, solicitando a inclusão, em Ordem do
Dia, do Projeto de Lei do Senado nº 50, de
2007, por ter se esgotado o prazo regimental
para manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (prisão especial para
diplomados em nível superior).
17
REQUERIMENTO Nº 1.689-P, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.689-P, de 2008, do Senador Jarbas
Vasconcelos, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2008,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 265,
de 2006, e 164, de 2007, que já se encontram
apensados, por regularem a mesma matéria
(remissão de pena para estudo).
18
REQUERIMENTO Nº 1.700, DE 2008
Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.700, de 2008, do Senador Raimundo
Colombo, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 327, de 2006, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Agricultura
e Reforma Agrária (movimentação e armazenagem de mercadorias importadas).
19
REQUERIMENTO Nº 6, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 6, de 2009, do Senador Expedito Júnior,
solicitando o desapensamento das Propostas
de Emenda à Constituição nº 34, de 2005, e 31,
de 2008, por tratarem de matérias distintas.
20
REQUERIMENTO Nº 7, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 7, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando, nos termos regimentais, o desapensamento do Projeto de Lei da Câmara nº
30, de 2007, dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 107, de 2006, e 25, de 2008, e dos Projetos de Lei do Senado nºs 1, 117 e 153, de
2003, 212, de 2005, 64, 67, 199, 239 e 342, de
2006, 65 e 173, de 2007, e 287, de 2008, a fim
de que tenha tramitação autônoma (dispõem
sobre o porte de armas de fogo).
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21
REQUERIMENTO Nº 227, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 227, de 2009, da Senadora Lúcia Vânia,
solicitando o desapensamento dos Projetos
de Lei do Senado nºs 14 e 20, de 2008, por
tratarem de matérias distintas (dispõem sobre
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados ¿ IPI, nos casos que especificam).
22
REQUERIMENTO Nº 231, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu,
solicitando a criação de Comissão Temporária,
composta por 5 membros titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de 12 meses, para acompanhamento das
Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas
pela Organização das Nações Unidas ¿ ONU,
a serem alcançadas pelo governo brasileiro.
23
REQUERIMENTO Nº 247, DE 2009
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solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 541, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (dispõe sobre autorização
ao Poder Executivo para instituir Programa
de Melhoria Habitacional em Áreas Urbanas
de Risco).
26
REQUERIMENTO Nº 255, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 255, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 304, de 2007, e 64, de
2008, com os de nºs 131, de 2007, e 78, de
2008, que já se encontram apensados, por
regularem a mesma matéria (dispõem sobre
a concessão de incentivos fiscais e creditícios
a quem promova a reposição florestal).
27
REQUERIMENTO Nº 258, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 247, de 2009, de iniciativa do Senador
Geraldo Mesquita Júnior e outros Senhores
Senadores, solicitando a criação de Comissão
Temporária, composta por seis Senadores para
em parceria com o Governo do Distrito Federal,
colaborar com o calendário oficial das comemorações do cinquentenário de Brasília.

Votação, em turno único, do Requerimento nº 258, de 2009, do Senador Marconi
Perillo, solicitando o desapensamento da Proposta de Emenda à Constituição nº 8, de 2007,
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
22, de 2001; 43, de 2003; 60, de 2005; e 20,
de 2006, para retomar sua tramitação individual (destinação de recursos para segurança
pública).

24
REQUERIMENTO Nº 250, DE 2009

28
REQUERIMENTO Nº 259, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento nº 250, de 2009, do Senador Romero Jucá,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 326, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (regulamenta a assistência judiciária internacional em matéria
penal nos casos em que especifica, bem como
estabelece mecanismos de prevenção e bloqueio de operações suspeitas de lavagem de
dinheiro).

Votação, em turno único, do Requerimento nº 259, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 294, de 2004, e 368, de
2008, com o Projeto de Lei da Câmara nº 109,
de 2006, que já se encontra apensado aos
Projetos de Lei do Senado nºs 53, de 2003,
219, de 2005 e 353, de 2007, por regularem a
mesma matéria (dispõem sobre a obrigatoriedade e o horário de transmissão do programa
oficial dos Poderes da República).

25
REQUERIMENTO Nº 251, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 251, de 2009, do Senador Romero Jucá,

29
REQUERIMENTO Nº 318, DE 2009
Votação, em turno único, do Requerimento nº 318, de 2009, do Senador Herácto Fortes, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
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Senado nº 77, de 2009-Complementar, além
das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de
Assuntos Sociais (requisitos para composição
de diretoria-executiva, conselho deliberativo e
fiscal de entidade de previdência complementar patrocinada por entes públicos).
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 23
minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CRIADA PELO 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.
ATA DA 35ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 35ª Reunião, realizada
em 17 de fevereiro de 2009, às dezesseis horas e
cinqüenta minutos, na Sala nº 2 da Ala Senador Nilo
Coelho, na oportunidade foram aprovados os seguintes requerimentos: Requerimento nº 217/09, requer a
aprovação de diligencia desta CPI em Coari e Manaus
– AM, nos dias 20 a 22 de abril do corrente ano, a fim
de colher depoimentos e acompanhar investigações
sobre exploração sexual de menores; Requerimento
n.º 218/09, requer sejam convidados representantes
dos principais operadores e administradores de Cartão de Crédito, que possuem atividades no Brasil, a
fim de apresentarem exposição sobre mecanismos de
controle do uso dos cartões em comércio de pornografia infantil; Requerimento nº 219/09, requer seja
convocado a prestar depoimento nesta CPI o Sr. João
Carlos Vasconcelos Carepa; Requerimento n.º 220/09,
requer a participação da CPI da Pedofilia, representado na figura de seu Presidente, em missão oficial,
na Octopus Conference on Cooperation Against Cybercrime, que terá lugar na França, no período de 09
a 14 de março de 2009; Requerimento n.º 221/09,
requer seja convidada para prestar esclarecimentos
a esta CPI, na condição de testemunha, a Sra. Maria
do Perpétuo Socorro Maciel, Delegada da Divisão de
Atendimento ao Adolescente da Polícia Civil do Estado
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do Pará, a respeito de casos de pedofilia ocorridos na
cidade de Belém; Requerimento n.º 222/09, requer
seja convidada para prestar esclarecimentos a esta CPI,
na condição de testemunha, a Sra. Eugenia Fonseca,
Coordenadora do Programa de Desenvolvimento de
Cultura de Paz ¿ Pró-Paz, a respeito de casos de pedofilia ocorridos no Estado do Pará; Requerimento n.º
223/09, requer seja convocada a prestar depoimento
nesta CPI a menor S. B. G., solicitando ao Juiz de direito
local o apoio necessário para que a menor seja ouvida
sem qualquer exposição, com apoio técnico necessário, objetivando não revitimizá-la; Requerimento nº
224/09, requer seja convocada na qualidade de testemunha a prestar depoimento nesta CPI, a Sra. Sandra
Maria Carreira dos Anjos; Requerimento nº 225/09,
requer seja convocado para prestar esclarecimentos
a esta CPI, na condição de testemunha, o Sr. Estélio
Guimarães, Médico da Cidade de Mocajuba-PA; Requerimento n.º 226/09, requer seja convocado para
prestar esclarecimentos a esta CPI, o Deputado Estadual Luis Afonso Sefer, da Assembléia Legislativa do
Estado do Pará; Requerimento nº 227/09, requer seja
convidado para prestar esclarecimentos a esta CPI, na
condição de testemunha, o Bispo do Marajó Dom Luis
Azcona, a respeito de casos de pedofilia ocorridos no
Estado do Pará; Requerimento n.º 228/09, requer a
participação da CPI da Pedofilia no II Seminário Internacional de Combate à Pedofilia Infantil que terá lugar
no Rio de Janeiro, no período de 13 a 14 de abril de
2009, bem como os consultores e componentes do
Grupo de Trabalho da CPI; Requerimento nº 229/09,
requer a participação da CPI da Pedofilia no III Seminário Internacional de Combate à Pedofilia Infantil que
terá lugar em Brasília, no período de 16 a 17 de abril
de 2009, bem como os consultores e componentes do
Grupo de Trabalho da CPI; Requerimento nº 230/09,
requer a participação da CPI da Pedofilia no IV Seminário Internacional de Combate à Pedofilia Infantil que
terá lugar em Recife, no período de 22 a 44 de abril
de 2009, bem como os consultores e componentes do
Grupo de Trabalho da CPI; Requerimento n.º 231/09,
requer a participação da CPI da Pedofilia no V Seminário Internacional de Combate à Pedofilia Infantil que
terá lugar em São Paulo, no período de 24 a 28 de
abril de 2009, bem como os consultores e componentes do Grupo de Trabalho da CPI; Requerimento n.º
232/09, requer seja convidado como palestrante para
audiência pública, representante do Brasília Alvorada
Hotel, a fim de expor sobre as boas práticas do hotel
quanto a hospedagem de menores; Requerimento n.º
233/09, requer seja convidado como palestrante para
audiência pública o Dr. Adriano Barbosa, Delegado da
Polícia Federal; Requerimento n.º 234/09, requer seja
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convocado na condição de investigado, a prestar depoimento nesta CPI, o Sr. Edenilson Mendes de Oliveira,
que encontra-se preso na Polícia Federal, em Brasília
e Requerimento n.º 235/09, requer a participação da
CPI da Pedofilia, representado na figura de seu Presidente, em missão oficial, no Fórum para Líderes de
Governo – Américas – The Government Leaders Fórum
– que terá lugar em Washington – EUA, no período de
23 a 27 de março de 2009.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares
membros da Comissão:
Magno Malta (PR-ES) – Presidente; Geraldo
Mesquita (PMDB-AC) – Relator; Sérgio Zambiasi
(PTB-RS); Romeu Tuma (PTB-SP); Presente ainda o
Senador José Nery (PSOL-PA).
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Gostaria de comunicar aos senhores que a
razão do atraso é em função da visita do Uribe, que
vai vir ao Parlamento, os Senadores que são parte
dessa CPI, estão fazendo parte dessa comissão de
recepção ao Uribe e alguns deles estão no Parlamento do Mercosul.
Eu queria relatar aqui da minha satisfação de ter
na semana passada recebido do Ministério das Relações Exteriores do Brasil o relatório do Congresso da
ONU em Hyderabade, na Índia, o Congresso da IGF
– Governança da Internet. Em uma avaliação de apenas cinco páginas, nessas cinco páginas, três delas,
na avaliação da ONU, fala da CPI do Brasil, fala da CPI
da Pedofilia e dos avanços da CPI da Pedofilia do Brasil. Relata, na avaliação da IGF, que o Brasil avançou
nos últimos dez meses o que o mundo não conseguiu
avançar. A quebra de sigilo da GOOGLE e o Termo
de Ajuste de Conduta que a obriga nesse precedente
assinar o Termo de Ajusto de Conduta com o mundo,
algo que ela se nega há cinco anos, sem dúvida alguma é uma das contribuições do país, do Brasil, do
Parlamento brasileiro para um combate mais eficaz e
eficiente ao crime de abuso de criança.
Relatar que recebo com satisfação, a partir da
fala que fiz no Congresso em Hyderabade, em que
conclamei os países emergentes, onde não estão os
servidores, os servidores estão nos países de primeiro
mundo, e por isso arrotam do pedestal das suas vaidades e da arrogância que não cumprem lei onde o servidor não está, até foi o drama que aqui enfrentamos e
conseguimos vender. Que a Microsoft, de igual modo,
as operadoras de Internet, IG, UOL, TERRA, no Brasil, assinarão o mesmo Termo de Ajuste de Conduta,
e que, propondo eu, que fiz uma proposta no Brasil e
lá propus aos países emergentes, que todos fizéssemos o mesmo procedimento que nós esperamos votar
agora no mês de março, que é obrigando ao cidadão
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do mundo que vá buscar uma autorização, ou seja,
um visto para adentrar ao nosso país sem qualquer
condição, se vai buscar trabalhar, se visita ou turismo
para ver o futebol e ver o samba do Brasil, seja lá o
que for, estar obrigado, entre toda a documentação, a
mostrar a sua ficha criminal. Eu entendo que qualquer
tipo de investigação ou tendo cumprido pena ou estando em liberdade condicional de abuso de criança em
qualquer país do mundo, não receberá visto para entrar no Brasil. A proposta é encampada pelos Estados
Unidos, pelo Japão, e o Japão já fez. O Vice-Ministro
do Japão levou a proposta quando do Congresso do
Rio de Janeiro, que aqui esteve. E, dessa forma, nós
vamos contribuindo com o mundo e contribuindo com
o nosso país.
Esperamos que agora, já num tempo mais célere, após o carnaval, votemos o tipo penal pedofilia
que penaliza qualquer abuso de criança de 0 (zero) a
14 (catorze) anos de idade com trinta anos de reclusão, sem progressão de regime e rastreamento até a
morte, que é o que estamos propondo desde o começo dessa CPI.
Também comunico, de repente não tenha a ver
e tenha a ver porque são crianças o grande número
nesse país, da longa experiência de trinta e um anos
tirando drogados das ruas, tem sido a atividade da
minha vida, o ar que eu tenho respirado com a minha
família. Eu hoje encabecei uma Frente Parlamentar
Contra a Legalização das Drogas. Nós precisamos
enfrentar esse discurso fácil que o ex-Presidente da
República começou a fazer no Brasil, que prova que
ele não conhece o país que ele governou, um país de
fronteiras abertas. Só com o Paraguai temos mil e cem
quilômetros abertos, setecentos com a Bolívia, por
onde passa todo tipo de contrabando e tráfico. Toda
a maconha do consumo interno brasileiro da Bahia
para baixo e para consumo internacional que adentra
em nossos portos e aeroportos vem do Paraguai. Os
nossos irmãos e vizinhos, infelizmente, não são chegados ao ordenamento jurídico e o Brasil, ao legalizar
drogas, fará desse país um paraíso da contravenção,
porque eles todos migrarão para cá. Legalizar drogas,
como fazer isso? Quem serão os empresários legalizados? Como será essa droga? Feita em tabletes,
vendidas em porta de escola? Como será vendido,
como se vende mariola na rua, como se vende bombom e como se vende sorvete em qualquer lugar ou
qualquer esquina? É um debate que nós precisamos
fazer publicamente.
Penso que o ex-Presidente da República não conhece o sofrimento de uma mãe que sofre com o filho
drogado. Só conhece de fato o malefício das drogas
quem já experimentou dentro de casa ou que sofre e
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chora as madrugadas a fio com alguém drogado na
família. São milhões de mães que passam, e famílias,
sufoco. É o descalabro da humilhação de todos os
domingos ao visitar alguém num presídio por causa
de droga, sofrer a humilhação da revista e alguns que
choram na porta dos cemitérios com jovens de mais
tenra idade sendo assassinados por conta da droga.
Eu sei que alguém precisa dizer ao Presidente
que a Nação brasileira não concorda com esse discurso fácil. Quando o Presidente da República criou a
SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) para gerir políticas preventivas no Brasil e fez um discurso na ONU
dizendo que erradicaria a droga no Brasil em dez anos,
isso é um discurso de quem não tem conhecimento do
que está falando. Ninguém vai erradicar droga nunca
em lugar nenhum porque o coração do homem não
mudou, o coração do homem é o mesmo. E ao deixar
a Presidência da República, deixou com um orçamento de sessenta e cinco reais a SENAD. Então nós que
militamos a vida humana não podemos deixar de fazer
um enfrentamento a um discurso dessa natureza.
É preciso saber quem nós somos, a nossa geografia. “Legalizar droga – ele dizia no discurso – vai
esvaziar os presídios”. Claro. Se legalizar o homicídio
também vai esvaziar, porque o cara mata e não vai preso. Se legalizar o estupro, esvazia mais ainda, porque
o cara estupra e não vai preso. E se legalizar a pedofilia? Ótimo, ninguém também vai preso. Aí não precisa
nem fazer presídio se nós legalizarmos tudo.
É preciso saber se o cidadão brasileiro fica tranquilo ao comprar uma passagem de avião e souber
antecipadamente que o piloto é viciado em crack. Se
você ficar tranquilo, então você concorda com a legalização das drogas. Não sei se o cidadão fica em paz
ao saber que o sujeito que dirige a Van que leva o neto
dele para a escola é viciado em cocaína e maconha.
Se você acha que isso é tranquilo, você não vai ficar
desesperado, é hora de legalizar as drogas no Brasil.
Então alguém precisa dizer isso ao ex-Presidente
da República, que a mim me parece que com esse
discurso fácil não conhece as fronteiras do país. No
dia em que ele entrar para fazer uma cirurgia ou fazer
um exame de coração e estiver tranquilo, mesmo sabendo que o médico cheira cocaína e fuma crack ou
que vai examiná-lo com um baseado na cabeça e ele
ficar em paz, então essa é a hora de legalizar. No dia
que ele for fazer a revisão dele, eu acho que todo ano
faz, revisão médica, faz um check-up, ao se internar e
tomar conhecimento que o enfermeiro que vai cuidar
dele naquela noite inteira cuidando do soro é um viciado em crack, está com a cabeça cheia de maconha
e que se tiver que fazer um cateter, esse médico que
vai fazer o cateter é um viciado e vai fazer cheirado e
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fumado e ele ficar absolutamente em paz, então essa
é a hora de legalizar a maconha no Brasil e legalizar
as drogas no Brasil.
Eu dizia, Senador Geraldo, no dia em que o cidadão ficar em paz de que o neto dele está indo para
a escola numa Van dirigida por um indivíduo com um
baseado dando boa tarde ou bom dia para a família,
“Fique tranquilo, que eu estou levando o seu filho com
baseado no bico”. Se ficar em paz, então esta é a hora
de legalizar as drogas no Brasil.
E nesse momento eu gostaria de conclamar a V.
Exa. porque crio hoje a Frente Parlamentar Contra a
Legalização das Drogas.
Eu dizia, Senador, não há nenhuma poesia no que
falo. Eu tenho trinta e um anos da minha vida que tiro
drogado das ruas. E falo com base na experiência de
quem chora a lágrima de quem chora, quem aprendeu
ao longo desses trinta anos devolver marido às suas
famílias, devolver filhos aos seus pais e enxugar lágrima de mãe que chora. Aliás, quem faz uma proposta
como essa pensa cientificamente, porque a ciência
diz que lágrima é H2O mais cloreto de sódio. A ciência
sabe muito pouco sobre lágrima, que é água e sal. Só
sabe o que é lágrima mesmo uma mãe que tem um
filho drogado ou uma família que tem alguém drogado
no seio da família, porque ele se esborracha levando a
família junto, porque tem regra que não tem exceção.
Todo viciado é ladrão; é regra sem exceção. Todo viciado é mentiroso; é regra sem exceção. Viciado só anda
com viciado porque o papo dos outros não interessa a
ele. É um drama absolutamente espiritual.
Então eu hoje crio, tenho o dever de fazer esse
debate público, tenho o dever pela militância de trinta
e um anos de combate e de enfrentamento, acima de
tudo fazendo prevenção.
Eu dizia que a SENAD, que foi criada pelo exPresidente Fernando Henrique Cardoso, por quem
tenho respeito, ele saiu do governo e deixou ela com
um orçamento de sessenta e cinco reais. Foi criada
para fazer prevenção. Ele discursou na ONU dizendo
que erradicaria a droga em dez anos. Discurso também de quem não tem conhecimento, porque mesmo
querendo e com tanta boa vontade ninguém erradicará.
É preciso que façamos políticas preventivas, políticas
educativas de maneira tal a ajudarmos a sociedade a
se fortalecer e fazer o enfrentamento. Precisamos fazer
o enfrentamento. Como? Guardando as nossas fronteiras. Guardando as fronteiras do país, convocando os
Estados da Amazônia, Rio, São Paulo, Minas Gerais
e o meu Estado, os maiores Estados aonde a droga
chega para ir para a distribuição, os Estados da Amazônia e os dois Mato Grossos, a fazer um orçamento
conjunto chamado Orçamento de Fronteira e esse or-
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çamento conjunto ser investido na fronteira, porque isso
é investimento. Essa Força Tarefa que está aí sendo
locomovida para cada lugar, ou seja, Força Nacional,
é um band-aid. Eles não sabem nada para enfrentar
traficante, eles não têm condições de enfrentar traficante, com toda a boa vontade que se tem. Eles vão
para o Rio de Janeiro, passam sessenta dias, ganham
diária, vão embora e não resolvem o problema porque
é um band-aid no câncer. Tirou o band-aid, o câncer
continua. Se essa Força Nacional fosse colocada lá
na fronteira, mantida com um orçamento de fronteira e
sob o comando da Polícia Federal... Veja só, Senador
Geraldo, o nosso Marajó não tem cobertura do SIVAM,
não tem cobertura do SIVAM. Então, quer dizer, seria
investimento lá na fronteira, mas o que se gasta com
a droga dentro de São Paulo, dentro do Rio, dentro de
Minas, isso de fato é gasto, isso de fato é gasto.
Então há uma série de políticas públicas a serem
feitas para livrar o país dessa desgraça do que o discurso fácil de que vamos legalizar. Legalizar e fazer desse
país o paraíso da contravenção, porque os contraventores para cá virão. Nós temos um complexo portuário
nesse país absolutamente bonito e bom, nós temos
um complexo de aeroportos nesse país bom por onde
passa a droga dessas fronteiras aqui. Nós somos um
entreposto dos nossos vizinhos. E veja, com a droga
legalizada, que desgraça será esse país, um paraíso
de contravenção. V. Exa. tem a palavra.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Senador Magno Malta, primeiro o meu
abraço fraterno, os meus cumprimentos a V. Exa., um
guerreiro, um batalhador. Quero cumprimentar os servidores dessa Comissão na pessoa do Augusto e àqueles que nos acompanham: o Ministério Público, Polícia
Federal, imprensa em geral, enfim, estamos retomando
os nossos trabalhos dessa importante CPI e, como eu
digo sempre, que já produziu resultados bem antes de
ser concluída. Estamos ainda longe da conclusão dos
trabalhos na nossa CPI. Eu acho que essa CPI não
deve nem acabar, porque ela tem se constituído naquilo
que logo no início da nossa CPI, Senador Magno Malta, eu dizia que ela deveria se constituir numa sirene
ligada permanentemente para assustar os marginais,
os bandidos, os pedófilos, enfim, estamos aqui com a
sirene ligada fazendo medo a esse povo.
Quanto ao assunto que V. Exa. introduziu agora
nesse momento, eu acompanhei assim não muito de
perto a discussão travada na última semana num organismo em que participou o ex-Presidente Fernando
Henrique, não tenho procuração dele para falar em seu
nome, mas me parece que ele não advogou abertamente a liberação da maconha. Ele, me parece pelo
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que eu vi, pelo que eu li, ele apenas admitiu a hipótese
de discutir-se o assunto.
E aí nós vamos para um caminho complicado,
Senador Malta. A nossa veia democrática admite, em
tese, a discussão de qualquer assunto nesse país.
Agora devemos entrar na discussão desses assuntos
com a paixão com que V. Exa. entra. Eu entro nessa
discussão, mas entro também condenando, de cima
embaixo, em termos absolutos, a liberação. Agora com
todo respeito a quem entra numa discussão dessa admitindo, primeiro, a discussão, e admitindo a possibilidade de se liberar o uso. Eu pergunto: libera-se o uso.
E a comercialização?
Eu quero lembrar, Senador Magno Malta, que
existem drogas já liberadas, o álcool, por exemplo, o
cigarro, são drogas liberadas. O cigarro não. Vivemos
assim anos ali e muitos anos submetidos a uma propaganda intensa de fabricantes de cigarro. Hoje não,
hoje não mais. Conseguimos afastar do povo brasileiro
essa chaga da propaganda de consumo de cigarro. Mas,
de bebida, não nos livramos ainda. E pasme, Senador
Malta. Curiosamente são as televisões e rádios brasileiros que veiculam a propaganda de bebida alcoólica.
É uma droga. E o que é que são as rádios e televisões
brasileiras? São instrumentos públicos cedidos à iniciativa privada na forma de questão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eles só têm equipamentos.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Eles só têm equipamentos, a força de
trabalho e etc., mas são instrumentos públicos, ou seja,
o Estado está fazendo a propaganda de uma droga. É
lícita? É lícita, infelizmente é lícita. Então eu pergunto:
ao se liberar-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E agora criamos uma lei, a Lei Seca, para
coibir aquilo que era tão bom liberar e ia resolver. Agora
estamos criando lei para tentar coibir, para tentar inibir.
É o que V. Exa. está falando.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Pois é, continua aí escancarado, as indústrias cervejeiras dizendo que a propaganda de
bebida alcoólica não induz ao consumo. Pelo amor de
Deus. Se a propaganda de bebida alcoólica não induz
ao consumo eu não sei mais o que é que induz. Induz
sim, envolve a garotada, essa juventude que bota o pé
no mundo da bebida.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E está sempre aliada à conquista, à vitória,
à conquista de uma mulher bonita, felicidade.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): É verdade. Mas eu trouxe esse assunto da bebida à baila pelo seguinte: porque quando se
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fala... Eu acho que a gente tem que ir a fundo nessas
coisas. Quando se fala “Vamos liberar a maconha”, eu
pergunto: Vai se liberar também a comercialização? E
se liberando a comercialização vai ser permitido aos
comerciantes da maconha colocar na televisão brasileira a propaganda da maconha?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Os advogados de Fernando entrarão nos
Tribunais pedindo a revogação dos processos dele
porque é um empresário que está preso.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Então.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Não é um contraventor.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Aí seria injustamente, ele estaria preso
injustamente. Ele teria que ser liberado de imediato,
assim que liberarmos o uso da maconha.
Então eu acho que a gente precisa entrar nessa
discussão com o compromisso democrático. Todos têm
o direito de expressar a sua opinião e defender o seu
ponto de vista. Agora eu acho que devemos entrar nessa discussão com muita responsabilidade, exaurindo
toda a questão. Vamos liberar? Vamos liberar. Agora
libera também a comercialização? E libera a comercialização, vamos liberar a propaganda da maconha?
Aí seria o fim do mundo. Eu quero me inscrever com
V. Exa., eu quero me inscrever com V. Exa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu fico muito honrado em ter V. Exa. subscrevendo essa Frente Parlamentar Contra a Legalização da Droga.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Não, eu quero, eu quero com a maior
tranquilidade. Respeito a opinião daqueles que acham
que o assunto, primeiro, deva ser objeto de debate.
Segundo, que deva ser... Respeito, respeito, Senador
Malta. Agora não concordo, não concordo. Não tem
quem me convença, até agora ninguém me convenceu de que a solução para o mundo das drogas é a
gente liberar. Então vamos liberar telefone celular nos
presídios, vamos liberar tudo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Tudo, tudo, porque melhora tudo liberando.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Se a gente não tem competência, não
tem capacidade, o Estado brasileiro não tem capacidade
de por um fim nessa chaga que paira sobre a família
brasileira, que são as drogas, que são as bebidas, que
são o vício, o tráfico, então vamos liberar geral. Nós
estamos confessando a nossa incapacidade, a nossa
incompetência, Senador Magno. Quando a gente cogita
“Vamos liberar”, é porque a gente está confessando a
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nossa incompetência, a nossa incapacidade e a nossa
falta de compromisso com políticas públicas que importem no cerceamento, no combate forte e direto ao
consumo de droga, no trabalho preventivo que V. Exa.
faz há anos e muitos como V. Exa. fazem nesse país,
entende? Então eu acho que o caminho é esse. Agora
com todo respeito, aqueles que têm opinião diversa,
aqueles que pretendem introduzir mais uma vez no
país essa discussão, eu respeito em absoluto.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu também respeito, agora não vou permitir
que eles falem só.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Isso, devemos estar no debate.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Sabe que o ícone Jefferson Peres, antes de
morrer, um dia ele no Plenário falou sobre a legalização de drogas, eu não sei se V. Exa. se lembra, criou
aquele “bum” e eu sentei com o Jefferson Peres. E por
ter presidido a CPI do Narcotráfico, conhecer de fato
profundamente essa realidade e ter a minha vida, metade dela, investido em recuperação de gente, tirando
gente de cadeia, das drogas... As minhas filhas nasceram nos braços dos drogados. Eu conheço essa matéria e eu mostrava para Jefferson Peres aquilo que fiz
de um apanhado geral aqui. Ele disse: “Magno, então
não temos o menor sentido”. A minha visão é que se o
mundo inteiro legalizasse, nós legalizamos no Brasil e
fazemos daqui o paraíso da contravenção. Todo mundo
onde o Estado é ilegal vem viver aqui dentro. Olha, vejo
os bingos. 10% de empresário de bingos, eles foram
para essa atividade, Senador Geraldo, acreditando na
Lei Pelé. Foi gente que migrou de uma atividade legal
para outra atividade legal. Eles foram fazer coisa legal.
Havia uma lei, eles acreditaram, abriram mão seu negócio e foram. Mas 90% é contravenção, é lavagem de
dinheiro de droga, é lavagem de dinheiro de corrupção.
Bingo no Brasil. E quem são os donos dos bingos? Os
velhos bicheiros. Quer dizer, legaliza o jogo no Brasil,
um país sem vocação, não adianta comparar com os
Estados Unidos. Olha as nossas fronteiras, eu acabo de
dizer. É só dar um passo, está pelo lado de dentro. Nós
viraremos o paraíso da contravenção? Então alguém
tem que se levantar contra isso. Eu falo aqui porque
são milhares de jovens, de adultos, de adolescentes
passados na minha mão e da minha esposa ao longo
de trinta anos tirando drogado da rua. Eu presidi a CPI
do Narcotráfico ao longo de três anos e fui ao Estado
de V. Exa., um Estado machucado, moído pelo tráfico
de drogas, um Estado bandido dentro do estado de direito. Havia um Estado criminoso dentro do estado de
direito igual ao meu, nas vistas do Estado, comandado
por coronéis, políticos, gente de poder. E coronel que
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ele mesmo ia buscar a droga na Bolívia e fazia o carro da polícia de batedor, que é o caso do Hildebrando
Pascoal, colocando a população amedrontada. Agora
legaliza isso?
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Eu vou lembrar outra coisa. Há um argumento colocado nessa discussão que diz o seguinte:
“Se liberar enfraquece o traficante”. Olha que coisa perigosa. “Se liberar enfraquece o fornecedor”, entende?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Ele vai ficar forte na legalidade agora.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): É isso que eu estou dizendo. Olha, eu
pergunto a V. Exa. o seguinte: Desde quando as indústrias cervejeiras são fracas? Elas comercializam
a droga.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA (PR-ES): A rapaziada anda de jato e vai curtir a
neve ali...
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Então, como enfraquece? Enfraquece
nada. Os caras vão é para a televisão dizer: “Olha,
consuma que essa maconha é de boa qualidade e etc.
e tal”. E nós vamos ter que ouvir isso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Sim, mas tem que fazer a propaganda. Qual
que é o problema?
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): E nós vamos ter que ouvir isso. Enfraquece, enfraquece. Eles vão fazer concorrência com
as indústrias cervejeiras do país, entendeu?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Exatamente.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): E talvez ganhem mais dinheiro do que
os fabricantes de cerveja.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Está legalizado.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Está legalizado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E nós vamos andar pelos Shoppings aí fumando maconha sem botar na boca.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Temos que pensar com muita responsabilidade nesse assunto. Não basta apenas a gente
ficar divagando. Divagar é uma coisa. Agora imaginar
as consequências de uma coisa dessas, a gente tem
que ir até ao fim da linha, entende?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): É verdade. Eu só não acho que fica bem
para um ex-Presidente da República que teve a oportunidade de fazer e não fez. Criou a SENAD e deixou
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com um orçamento de sessenta e cinco reais. Uma
Secretaria que foi gerada para gerir políticas públicas
preventivas nesse país, que eu não conheço. Até discordo também do que é feito no Governo Lula, porque
o dinheiro que está lá, todo Congresso que tem eles
dão relatório. Encomendaram pesquisadores da USP,
pesquisador não sei de onde, instituto não sei o quê.
Aí você vai ver o relatório. Gastou dois milhões com
a pesquisa tal, três milhões com a pesquisa tal, para
dizer aonde é que tem gente cheirando mais, onde
tem menino mais cheirando cola, onde tem mais gente fumando crack e tal. Não precisa mais de pesquisa
isso não. A gente já sabe que todo lugar, guardando
as devidas proporções, é tudo igual no Brasil. Por que
esse dinheiro não foi gasto com a recuperação de
gente, não foi gasto com prevenção? Não. Gastamos
três milhões produzindo cartilhas, produzindo outdoor,
produzindo palestras. Não tem nada disso. Gastamos
isso tudo produzindo pesquisa, pesquisa, pesquisa,
pesquisa. Para quê? Para saber aonde é que usa mais,
quem está fumando menos. Que conversa é essa,
compadre? Então, quer dizer, nós temos que reagir,
nós temos que reagir. Então infelizmente ou felizmente nessa discussão, com todo respeito ao sociólogo,
ele não vai falar só, ele não vai falar só porque eu vou
querer fazer esse debate público.
Agora vamos falar de CPI da Pedofilia. Em nome
de Deus declaro aberto os trabalhos dessa Sessão da
CPI da Pedofilia que visa investigar a pedofilia. Vamos
votar a Ata da Sessão anterior. Os Srs. Senadores que
a aprovam, dispensando a leitura, permaneçam como
estão. Aprovado.
Quero anunciar que o Senador Nery é o membro
mais novo efetivo. Quero agradecer ao Senador Crivella
que cede a ele o lugar nessa CPI. Senador Nery, temos
muito trabalho aqui, viu, muito trabalho. Contamos com
V. Exa. Nós vamos, após o carnaval, o senhor será o
nosso anfitrião, porque nós vamos visitar a sua casa,
o seu Estado, nós vamos ao Pará na primeira quartafeira, depois da quarta-feira de cinzas. Nós vamos ao
seu Estado, dois dias de oitivas.
Eu passo a votar os requerimentos, Senador
Geraldo. Eu gostaria de convidá-lo para que faça um
esforço, até porque ele está no Parlamento do Mercosul e tem batido muito com a nossa agenda, para
que o Senador esteja conosco. Há uma visita nossa,
a convite dos Estados Unidos, a partir do dia 30 de
março. O Departamento de Segurança Americano, com
respeito a essa CPI, por conta do que tem produzido
para o mundo, nos convida a uma visita aos Estados
Unidos, ao Departamento de Segurança e, depois, à
GOOGLE. Nós iremos à GOOGLE nos Estados Unidos e V. Exa. está na minha lista. V. Exa. desmarque os
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seus compromissos com o Mercosul dessa vez, diga a
eles que infelizmente V. Exa. vai ter que ir aos Estados
Unidos conosco para essa visita ao Departamento de
Segurança, com o Departamento de Segurança dos
Estados Unidos, que insere o Brasil definitivamente
nesse debate mundial como uma das referências. Isso
é o mais importante.
Eu penso, Senador Geraldo, que essa CPI compensa o mandato, ao meu mandato de Senador da
República. O que nós produzimos para esse país, não
fizemos favor nenhum, produzimos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Eu acho absolutamente
compensador. Um assunto nefasto, horrível, nojento,
criminoso, mas um privilégio poder servir às famílias,
as crianças do Brasil nessa CPI. Senador José Nery.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Sr. Presidente, Senador Magno Malta, Senador Geraldo Mesquita.
Quero, inicialmente, agradecer ao convite que
V. Exa. me fez para integrar como titular a Comissão
Parlamentar de Inquérito que apura os crimes de pedofilia e os crimes de abuso sexual contra crianças e
adolescentes. O senhor havia me convidado anteriormente, mas eu havia dito da dificuldade em razão de
ser o único parlamentar do PSOL como membro titular
de cinco Comissões e suplente em outras três, tendo
que dar conta do conjunto de atividades. E ao senhor
renovar o convite e, sobretudo, trabalhar junto ao Senador Marcelo Crivella para que eu pudesse ocupar
a vaga na condição de titular, na vaga que ele tinha
nessa Comissão, agradeço igualmente ao Senador
Marcelo Crivella por essa possibilidade. E dizer aqui,
perante a V. Exa., aos demais pares, de que me disponho a contribuir, participar de maneira efetiva dos
debates, audiências, diligências, tarefas próprias da CPI
e, sobretudo, ao aceitar o convite de V. Exa. quando o
meu Estado do Pará assume, infelizmente, de forma
através da CPI na Assembléia Legislativa, o combate
à investigação desses crimes envolvendo um elenco
muito grande de autoridades, está envolvido um parlamentar estadual, vereadores de alguns Municípios,
ex-prefeitos, agentes públicos portanto, e que, evidentemente, ao participar como membro efetivo da CPI do
Senado, presidida e comandada por V. Exa., também
reforçaremos e devemos apoiar todas as iniciativas que
estão sendo levadas a cabo pela CPI da Assembléia
Legislativa do Estado do Pará, que diante das pressões,
das dificuldades para exercer o seu papel, vem mantendo com muita determinação a vontade expressa por
vários setores da sociedade paraense, especialmente
das instituições e entidades que lidam e defendem a
causa do direito de crianças e adolescentes. O senhor,
essa semana, recebeu a visita do Presidente da CPI
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da Assembléia, Deputado Adamor Aires, esteve aqui
em Brasília também o Deputado Arnaldo Jordy, que é
o Relator da CPI, que teve audiência com o gabinete
da Senadora Patrícia Saboya tentando ter acesso a
todos os documentos daquela investigação feita anteriormente da CPI do Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes comandada pela Senadora
Patrícia. E dizer a V. Exa. que esses fatos tão graves
que acontecem no meu Estado, como de resto acontece no Brasil e no mundo.
Mas ontem eu tive uma conversa com o Deputado
Estadual José Negali(F) e ele me relatava, ele não é
membro da CPI, mas está acompanhando os trabalhos
na Assembléia, e ele me dizia do seu estarrecimento,
que é o nosso, de que não tinha a dimensão da profundidade com que esse crime se abate, se perpetra
contra crianças no nosso Estado.
A semana passada também, quando o senhor
me renovou o convite, Senador Magno Malta, na visita
que lhe fiz ao seu gabinete, o diálogo que travamos,
os documentos e fatos que o senhor me relatou me
deixaram impactado de tal maneira e de certa forma
o senhor prognosticou algo que de fato que eu senti
naquele momento. O senhor disse: “A partir dessa nossa conversa você não olhará esse tema desses fatos,
desses dados, você não olhará como você analisava e
o via antes de você entrar aqui nessa minha sala”. Eu
quero lhe dizer que agora eu tenho uma dimensão e
uma possibilidade de entender melhor a reação, a contundência, a forma corajosa e destemida que o senhor
tem utilizado para qualificar esses crimes hediondos,
esses criminosos e a luta pela sua punição.
Então eu estou aqui para trabalhar, para me solidarizar com o trabalho feito pela CPI, para contribuir
no que for possível, estando aqui para dizer que estarei à disposição para cumprir as tarefas e obrigações
próprias dessa missão. Estarei à disposição do nosso
Presidente, o Senador Magno Malta, para as diligências
e atribuições que me couber nessa tarefa. Eu agradeço
enormemente essa possibilidade, pode contar conosco,
o senhor, as crianças e os lutadores do Brasil que, em
defesa dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos
de crianças e adolescentes, combatem esses crimes e
querem ver a apuração e, especialmente, a garantia da
punição exemplar, ampla, irrestrita, usando e utilizando
dos rigores das leis para que crimes dessa natureza
não continuem impunes, escondidos, violentando o que
há de mais grandioso e mais legítimo, que é o direito
desses pequenos seres humanos, que são crianças
portadores de direitos, que não podem continuar sendo violados da forma como vem sendo.
Parabéns a V. Exa. pela condução e o meu profundo agradecimento por o senhor ter insistido e eu
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poder estar aqui no lugar do Senador Crivella e estar
podendo prestar esse serviço às nossas crianças, ao
nosso país, à CPI e ao Senado Federal.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu tenho certeza que a participação de V.
Exa. vai fortalecer a CPI, a sua presença constante
conosco, a sua militância, a sua história em luta dos
menores, das minorias, dos menos favorecidos, uma
luta em favor da criança ao longo da sua vida. E eu dizia que mesmo quem luta em favor da criança e acha
que sabe o que é abuso, pedofilia ainda não tem compreensão total do que é e por isso eu dizia naquele
dia: “O que V. Exa. vai ver agora, V. Exa. nunca será o
mesmo”, e quando lhe mostrei as imagens, eu posso
dizer aqui que vi em V. Exa. o desespero que vi no rosto
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de qualquer
cidadão que entre em contato com aquela degradação, aquela nojeira de ver um bebê sendo penetrado
por um homem formado, uma criança de um ano sendo abusada pelo próprio pai. Então, quer dizer, essa
degradação moral, essa lama realmente nos leva ao
sofrimento, muda a nossa cabeça, nos faz firmar a nossa indignação, porque essa indignação do justo nós
não podemos perder. E ter muita cautela para não ser
movido a ódio, porque senão a gente perde o fio da
meada, mas a indignação do justo, essa não dá para
perder, essa não dá para perder.
Eu relato aqui, Senador José Nery e Senador
Geraldo Mesquita, à imprensa, que fiz uma viagem. Ao
chegar em Aracaju um cidadão me tirou do hall do hotel antes de fazer a minha ficha porque viu um cidadão
pegar uma criança num táxi, era um sujeito da capital.
Me levou até ao motel e eu fui com a imprensa, com a
polícia. E lá encontro um brutamontes, um desgraçado
com duas crianças de apenas seis, sete anos de idade, crianças que ele apanhou na sinaleira, na rua, sem
tomar banho, com as perninhas cinzentas, com fome,
cabelo despenteado. O desgraçado deu trinta reais dizendo que ia fotografar as crianças. Encontrei lá uma
Delegada que eu quero cumprimentar, a Delegada da
Infância da capital. Quero cumprimentar o Governador
Marcelo Déda, com quem estive no dia anterior, ele
me mostrando o cartaz de uma campanha deflagrada
para aqueles dias contra abuso de criança. Eu quero
cumprimentar o Déda, o Delegado, quero cumprimentar os policiais que me acompanharam.
Ao chegar em Alagoas sou tirado do hotel também, uma mulher me liga desesperada: “Quero falar
para o senhor, o senhor por favor me receba” “Senhora,
eu estou de férias com a minha família”. “Não, o senhor
me receba, me receba”. “Eu recebo a senhora agora”.
Ela chega com a imprensa toda atrás dela e diz: “Eu
sou esposa do Promotor da Infância e Adolescência.
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Meu marido abusa dos nossos três filhos”. Com os
documentos na minha mão, está preso no Corpo de
Bombeiros lá em Alagoas. Uma desgraça generalizada
de abuso de criança.
Eles são tão compulsivos que o Brasil está em
campanha, o Brasil se levantou, as pessoas estão
denunciando, mas esses desgraçados, eles são compulsivos, eles são incontroláveis, quer dizer, mas essa
sociedade que se levantou e ganhou a capacidade da
denúncia é uma felicidade para esse País. Essa sociedade que se une.
Quero relatar que na segunda-feira próxima passada fizemos o primeiro evento Todos Contra a Pedofilia nas areias da Praia da Costa. Segunda-feira
tinha cinquenta mil pessoas. Eu agradeço a sociedade
anônima, os religiosos, padres, pastores, o Ministério
Público, a nossa assessoria da CPI que lá estava, Dra.
Carla, Dra. Catarina, Dr. Casé é que ela estava, que
são assessores nossos. Cinquenta mil pessoas. Frank
Aguiar, Netinho de Paula, Gian & Giovane, meu amigo
César Menotti & Fabiano, Zezé de Camargo, Luciana
Gimenez, Datena, todo mundo entrando pelo talão num
formato bonito de um evento de milhares de pessoas.
Eu agradeço à cantora Cristina Mel, a dupla Rayssa
& Ravel, Fernanda Brum, que são artistas do gospel,
lá todos estavam.
Estive na Paraíba no sábado e, quando as imagens foram mostradas, eu vi o Bispo da cidade de João
Pessoa entrar em desespero, em prantos, incontrolável
diante das imagens. A sociedade angustiada diante de
um problema absolutamente grave, uma sociedade lá
para ouvir.
À noite falei em Pernambuco, uma sociedade de
pensadores, de formadores de opinião lá para ouvir, e
fui no dia seguinte para Roraima, Rondônia. Cheguei
em Porto Velho, na cidade do Senador Raupp, do Senador Expedito Júnior. Tinha sessenta mil pessoas em
praça pública esperando. Sessenta mil pessoas ávidas,
entrelaçadas conosco numa grande campanha, como
soldados da vida das crianças.
Fui no dia seguinte para Ariquemes, no meio da
rua cinquenta mil pessoas ávidas. O cidadão, por mais
simples que seja, mora num distrito, ele tem uma parabólica, Senador Geraldo, ele sabe tudo de nós, ele
acompanha tudo, revoltado como nós estamos revoltados. Angustiados, desesperados, querendo fazer
alguma coisa e veem em nós a sua boca, a sua voz.
É por isso que nós não podemos nos calar.
Quero dizer aos senhores que eu tenho recebido muito ameaça. Nesse recesso recebi muita ligação
anônima no meu gabinete de pessoas fazendo ameaças, mandando calar, me chamando de truculento, que
eu não tenho o direito de ir para a televisão chamar
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ninguém de desgraçado. Eu não sei, é porque eu não
acho um outro nome, porque se eu achasse eu falaria
sem problema nenhum. Eu acho que desgraçado é o
mínimo que eu posso falar de um pedófilo. Que eu vou
amanhecer com a boca cheia de formiga. Eu quero
dizer a essas pessoas, que isso vai para o ar depois,
essas coisas não me intimidam. Medo eu conheço de
ouvir falar, eu nunca fui apresentado, eu vou até o final
nesse negócio. Eu vou até o final porque vale a pena.
É a causa da vida, é a causa da família, é a causa dos
pequenos. Ameaça de ordem, para mim e para a minha
família, para mim e para a minha família.
Na semana retrasada eu recebi ameaça para mim
e para o Senador Tuma. Parece que o Senador Tuma
faz dupla comigo porque nós recebemos um processo
juntos. Nós fomos processados pelos advogados do
Dr. Eugênio Chipkevitch, aquela figura maravilhosa que
abusava das crianças, dopava com Dormonid. A mãe lá
fora esperando para pagar uma consulta de quinhentos reais e as crianças sendo abusadas lá dentro por
aquele peste, aquele desgraçado. Os advogados me
processaram porque eu tirei o cliente deles da penitenciária para expor aquela criança na frente das câmaras. Eu só falto fazer chover para cima, porque do
resto tudo eu já vi. Eu vou botar esse processo é num
quadro e botar no meu gabinete, porque é uma honra
ser processado por advogado de pedófilo. Então nós
vamos continuar com procuração dos nossos filhos.
Senador Geraldo.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Senador Magno, só um detalhe técnico.
Não diga que não tenha medo. Tenha só um pouquinho.
Sabe por quê? Porque o medo produz a adrenalina,
ela que faz a gente...
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Ir para frente.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Ir para frente, ir para cima, entendeu?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Então eu tenho um pouquinho.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Então diga que tem só um pouquinho.
Não diga que não tem nenhum, porque até eu vou ficar preocupado aqui.
Outra coisa. Olha, eu acho que esse tema, esse
assunto, Senador Magno Malta, a próxima campanha
que nós devemos encetar é a de fazer com que os
candidatos, seja quem for, acho até que o senhor deveria ser. Os candidatos à Presidência da República
terão que vir a público e incorporar esse tema na sua
plataforma de candidatura, entende? É algo que nós
devemos exigir--
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SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): É verdade.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): --a partir de hoje de quem pretende, de
quem postula uma candidatura à Presidência da República nesse país, falar com clareza e colocar em sua
plataforma, em seu programa, o que pretende fazer em
face de um assunto como esse. Eu acho que é um assunto... V. Exa. agora relacionou trezentas mil pessoas
aí em poucos dias e o senhor rodou em alguns pontos
do país, entende?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Sim.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Então isso diz que a sociedade brasileira está mobilizada em torno desse assunto. Então é
necessário que alguém que se arvora o direito de ser
Presidente da República ou pretende sê-lo, que diga
com clareza, desde o início da sua campanha, o que
pensa a respeito de um assunto desse, entendeu?
Acho até que V. Exa. deveria ser um desses candidatos, tal é o envolvimento de V. Exa. com um assunto de
tal magnitude e a sensibilidade demonstrada no trato
de questões como essa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu fico honrado. Muito obrigado, Senador
Geraldo, mas eu sou pequeno, sou pequeno. Eu acho
que têm figuras aí no país com maior capacidade do
que eu. Mas V. Exa. me desperta e eu assumo um
compromisso público comigo mesmo, com a minha
família, de que eu não caminharei com ninguém que
não tenha publicamente com claridade colocado o seu
compromisso com essa causa. Chegamos num momento horrível. Hoje nós temos no Brasil mais gente
usando criança do que usando droga. Olha aonde nós
chegamos.
Então se legalizar a droga vai melhorar, vai diminuir, daqui a pouco vamos legalizar a pedofilia porque
diminui. A conta não bate, não fecha.
Vamos votar os nossos requerimentos.
“Requeiro, nos termos regimentais, a aprovação
de diligência dessa CPI em Quari, Manaus, nos dias
20 a 22 de abril do corrente ano, a fim de colher depoimentos e acompanhar a investigação sobre a exploração sexual de menores”. Os Senadores que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, sejam convocados representantes dos principais operadores e
administradores de cartão de crédito que possuam atividades no Brasil, a fim de apresentar exposição sobre
mecanismo de controle do uso de cartão no comércio
de pornografia infantil”. Aqui nós vamos para um outro debate, penso que é um embate mais ou menos
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do tamanho das Teles e da Google, porque eles vão
ter que assinar um Termo de Ajuste de Conduta com
esse país, porque o mecanismo é tão desgraçado que
ao comprar a pornografia, o dinheiro sacado do cartão
ou a autorização vai para um paraíso fiscal para não
facilitar a investigação desses servidores que armazenam e vendem pornografia para o mundo. Os Srs.
Senadores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, seja convocado a prestar depoimento a essa CPI o Sr. João Carlos Vasconcelos Carepa”. Os Senadores que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. É lá do Pará, é
irmão da Governadora Ana Júlia. Ela é uma mulher
forte, decente, digna, nossa companheira que cresceu na luta enfrentando abusos de trabalho escravo,
abuso de criança e tal. Essa é a história de Ana Júlia,
de enfrentar a polícia na rua. Ela me ligou dizendo:
“Magno, é uma tristeza para mim, mas você me conhece. Triste porque esse irmão meu tem uma criança
com problema, deficiência. Ele tem um filho deficiente.
Mas eu não movo uma palha, porque quem abusa de
criança tem que responder pelo que faz”. Eu soube
que a investigação já avançou tanto que já foi pedida
a prisão dele por uma Delegada, uma Delegada forte.
Aliás, Delegada só devia ser melhor mesmo, Delegado,
Juiz, tudo, porque mulher tem mais coragem de ir fundo. Onde tem um milhão de homens se corrompendo
e se acovardando, você encontra meia mulher nesse
negócio. Porque é verdade, esses pontos chaves, eu
não sei se é porque tem útero, tem a sensibilidade
da vida, mas elas têm muito mais coragem do que os
homens. Quem convive nesse metiê dessa discussão
de crime, de violência, onde você encontra uma mulher postada ali como Juíza, como Desembargadora.
É só ver as ações como elas acontecem, elas são
mais fortes. E nós estamos felizes porque nós temos
três mulheres aqui que são assessoras da CPI, uma
Delegada e duas Promotoras, uma é Procuradora. Eu
morro de medo de mulher por isso. Quando eu vejo
mulher fardada, eu falo: “Ai meu Jesus”.
“Requeiro, nos termos regimentais, do Regimento Interno do Senado, a participação dessa Comissão
Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, representada na
figura do seu Presidente, em missão oficial à Oitava
Conferência de Cooperação sobre o Crime Cibernético. A programação a ser discutida pelos integrantes
na Sessão da CPI incluirá reuniões, conhecer programas, projetos governamentais e não governamentais,
participações em workshops. Isso daqui eu aprendi a
falar decorado já. Tal missão é de suma importância
para colher subsídios para os trabalhos da Comissão
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e tal, tal”. Os Senadores que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.
”Requeiro, nos termos regimentais, de acordo
com o art. 148 do Regimento Interno do Senado, seja
convocado para prestar esclarecimento a essa CPI,
na condição de testemunha, a Sra. Maria do Perpétuo
Socorro Maciel, Delegada da Divisão de Atendimento
de Adolescentes da Polícia Civil do Estado do Pará”.
É nossa convidada, não é convocada. Essa mulher é
uma mulher forte. Os Senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, seja convidada para prestar esclarecimento a essa CPI, na
condição de testemunha, a Sra. Eugênia Sandra Pereira Fonseca, coordenadora do Programa Pró-Paz,
a respeito dos casos de pedofilia ocorridos no caso
do Pará”. Os Senadores que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, Regimento
Interno do Senado Federal, seja convocado a prestar
depoimento a essa CPI a menor S.B.G., solicitando
ao Juiz de Direito local o apoio necessário para que
a menor seja ouvida sem qualquer exposição, com o
apoio técnico necessário, objetivando não revitimizá-la.
Tal solicitação deve-se ao fato de que a menor supra
citada foi vítima de ato pedófilo e possui condições de
auxiliar no processo da investigação no Estado”.
“Requeiro, nos termos regimentais, de acordo
com o art. 148 do Regimento Interno, seja convocada,
na qualidade de testemunha, a prestar depoimento a
essa CPI, a Sra. Sandra Maria Carreira dos Anjos. Reveste-se de significada importância [ininteligível] para
a relevância e por convergir com o objetivo da investigação dessa Comissão”. Os Senadores que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, seja convocado a prestar esclarecimentos a essa CPI, na condição de testemunha, o Sr. Estélio Guimarães, médico
da cidade de Mocajuba-PA, para cooperar com as
investigações no Pará”. Os Senadores que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, seja convocado a prestar depoimento a essa CPI o Deputado Estadual Luiz Afonso Sefer, da Assembléia Legislativa. Tal
solicitação deve-se ao fato de haver chegado a essa
CPI denúncias contra o Sr. Deputado relatando a prática de crimes sexuais contra menor”. Os Senadores
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
“Requeiro, nos termos regimentais, do Regimento Interno do Senado, seja convocado a prestar esclarecimento nessa CPI, na condição de testemunha,
o Bispo do Marajó Dom Luiz Ascona, a respeito de
casos de pedofilia ocorridos no Estado do Pará”. Eu
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já estive com o Bispo na primeira denúncia, quando o
Fantástico mostrou há alguns meses, eu fui com dois
Procuradores, o Dr. Casé estava comigo, auxiliares da
CPI. Eu fui ao Marajó estarrecido. Como que o Marajó
não tem cobertura do SIVAM? Nós precisamos, após
a nossa volta do carnaval, irmos ao Ministro da Justiça, Ministro da Defesa, o Ministro Jobim, requerendo,
com urgência, um plano do Governo Federal para que
o SIVAM cubra o Marajó. Também nessa ida ao Pará
nós iremos à nossa Governadora Ana Júlia pedindo
a ela que crie uma divisão, dentro da Polícia Militar, e
tenho certeza que fará, para que as embarcações que
circulam no Marajó, elas não circulem sem o aparato
policial dentro, dentro, e para que o sistema de monitoramento de câmera possa ser instalado dentro dos
barcos para que acabe a prática dos desgraçados que
colocam as crianças nas pequenas canoas. Elas vão e
entram nos barcos grandes. São abusadas sexualmente
por um real, por dois reais, colocadas de volta dentro
dos barcos e voltam às suas casas. E para que se puna
os pais, porque essa história de que um pai colocou a
filha lá porque ele está desempregado... O cara mora
na margem do rio, esse preguiçoso. Por que é que ele
não pesca, frita peixe e vai comer? Se ele tem tanta
vontade de vender o corpo da filha, por que é que ele
não vende o dele ou dá o dele, que é melhor? Então
isso não justifica. Abuso contra criança não justifica
essa história de pobreza. O cara está na margem do
rio, é só pescar. Tem peixe lá e peixe é muito melhor
do que carne, é muito melhor do que frango. Come a
cabeça do peixe que melhora até o cérebro do cara,
eu já ouvi dizer. O cara fica mais inteligente e para de
burrice de botar as filhas para poder se prostituir.
“Requeiro, nos termos regimentais, a participação
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia no
Segundo Seminário Internacional de Combate à Pedofilia Infantil, que será no Rio de Janeiro, no período de
13 a 14 de abril de 2009, bem como dos consultores
e componentes do grupo de trabalho. Tal evento é de
importância e tal”. Esse evento, serão quatro eventos
juntos com os adidos da Embaixada americana. São
eventos que são bancados pela Embaixada americana.
Já aconteceu um no Brasil, o primeiro, eles me presentearam por eu ser Presidente da CPI e começou pelo
meu Estado, que foi de uma repercussão significativa.
Eu não sei nem se foi esse evento que fez em seguida
cair o Presidente do Tribunal lá. Foi?
ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Foi.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Ele caiu porque já estava pronto para cair. Foi
uma semana depois. Quem sabe ajudou. Os Senadores
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
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“Requeiro, nos termos regimentais, a...” É a mesma coisa dos quatro que eu falei. Esse é o de Brasília.
Os Senadores que aprovam permaneçam como estão.
Esse é o de Recife. Quem aprova permaneçam como
estão. Esse é o de São Paulo. Quem aprova permaneçam como estão. Aprovados.
“Requeiro, nos termos regimentais, seja convidada a palestrar em Audiência Pública representantes do
Brasília Alvorada Hotel, a fim de expor sobre as boas
práticas do hotel quanto à hospedagem de menores”.
Esse cidadão, nós o estamos convidando, por autorização dele lemos o nome e, se necessário, a gente
pode ouvi-lo fechado. Ele fez uma prisão absolutamente importante. Foi uma denúncia anônima desse
requerimento que vou aprovar. Aqui é a convocação
do Dr. Adriano Barbosa, Delegado de Polícia Federal, que fez a prisão, nós o estamos convidando. Que
seja convocado o Sr. Edmilson Mendes de Oliveira,
que encontra-se preso na Polícia Federal em Brasília.
Esse foi preso no hotel com as crianças. Ele tem dupla
cidadania, ele é brasileiro com passaporte espanhol,
ele deve ser daquele grupo. Por isso que a Espanha
tem mandado tanto brasileiro de volta para cá. A primeira operação feita pela Polícia Federal, chamada
Operação Carrossel, que demandou o recolhimento
na busca e apreensão de duzentos computadores, já
foi essa cooperação com a polícia espanhola, que é
uma das mais antigas na luta de combate a crimes cibernéticos, que vem já há seis anos numa luta com a
GOOGLE e que agora teve o êxito a partir da quebra
que nós fizemos aqui. Ele foi preso com duas menores
e com drogas neste hotel. Nós já dispomos de todas
as informações, inclusive as imagens internas do hotel,
não vamos divulgar o nome do hotel para não prejudicar o estabelecimento, até porque eles fizeram um
belo trabalho prestando atenção naqueles que entram
no hotel e o tipo de gente que entra.
“Requeiro, nos termos regimentais, a participação da Comissão da Pedofilia, representada na figura
do seu Presidente, em Missão Oficial no Fórum de
Líderes de Governo das Américas, que terá lugar em
Washington, em 22 e 23 de março. A programação a
ser discutida pelos integrantes da CPI incluirá reuniões
para conhecer programas e projetos governamentais,
não governamentais e participação em workshop conforme convite anexo da Comissão Organizadora do
evento. Tal missão é de suma importância para colher
subsídios para os trabalhos da Comissão Parlamentar
da Pedofilia, uma vez que é organizado pela Microsoft
e abordará a segurança pública e privacidade de Internet”. Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado.
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Nós estaremos três Estados. Nós vamos ao Pará,
depois vamos à Amazônia e, em seguida, vamos-SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Amazonas?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Amazonas, em Quari. Seu avô está enterrado
lá, enterrado lá. Lá tem coisa que o corpo dele deve
ter se mexido no túmulo. Mas certamente V. Exa., que
é da região, nós estaremos juntos lá para poder levar
a nossa colaboração e, depois, ao Estado da Paraíba
e, assim, sucessivamente nós vamos visitar todos os
Estados brasileiros.
Nada mais a tratar, eu não sei se o Sr. Senador
José Nery gostaria de... O senhor tem a palavra.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Sr. Presidente Senador Magno Malta, Senador Geraldo Mesquita. Creio que os requerimentos aprovados, especialmente os que tratam da convocação ou convites para
depor na condição de testemunha de autoridades, de
agentes públicos, em especial a convocação do Deputado Estadual Luiz Afonso Sefer, do Dr. João Carlos de
Vasconcelos Carepa, na condição de investigados, a
representante do Pró-Paz, a Delegada Socorro Maciel,
o médico de Mocajuba, na condição de testemunha,
creio que essa atitude da CPI fortalece o trabalho que
também vem sendo desenvolvido ao nível da CPI no
Estado do Pará. Esperamos, na próxima Sessão da
CPI, apresentar outros requerimentos de convocação,
tendo em vista as denúncias feitas no âmbito da CNBB,
especialmente pelo Bispo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Só para colaborar, alguns nomes não foram
votados, pois só tínhamos o primeiro nome. O Augusto
está indo buscar algumas informações. Hoje nós não
votamos a convocação do Vereador do interior que levou a criança para o médico, o Deputado Estadual, e
outras figuras, que nós também precisamos ouvi-los.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Certo. Infelizmente, eu gostaria de não ter que apresentar nenhuma convocação a mais, mas, infelizmente, o diálogo
que nós fizemos com alguns representantes da CPI e
ontem com o Deputado José Negali(F), principalmente,
que não é membro da CPI, mas é Deputado Estadual,
informalmente ele me apresentou nomes, circunstâncias e alguns fatos que deveremos apreciar inicialmente
e, depois, verificarmos a possibilidade de apresentar
aqui os requerimentos para a convocação de outros
envolvidos em crimes de pedofilia no Estado do Pará.
Então com essa atitude a CPI não só fortalece, cumpre o seu papel ampliando seu raio de ação por todo
o país, mas fortalece a luta que nesse momento é feita
no Estado do Pará por parlamentares, partidos, organizações sociais. Inclusive nessa semana, Senador
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Magno Malta, promovem um ato público em frente a
Assembléia Legislativa pedindo pressa, urgência nas
investigações, na conclusão do inquérito policial em
andamento, sobretudo no que trata do envolvimento
do Deputado, bem como há uma definição nesse final
de semana, eu gostaria de comunicar a V. Exa., em
que a executiva estadual do PSOL, presidida pela exDeputada Araceli Lemos, professora e líder sindical,
a Presidente do PSOL de Belém, ex-vereadora Marilu
Brito, tomou-se então a deliberação, dado a confirmação desses fatos tão graves que envolvem o Deputado
Sefer, de adiantar-se no sentido de pedir formalmente,
através da nossa Presidente Nacional, a ex-Senador
Heloísa Helena, de formalizar perante o Conselho de
Ética da Assembléia Legislativa o pedido formal de
instalação do pedido de investigação e cassação pela
Assembléia Legislativa do mandato do Deputado Luiz
Afonso Sefer. É uma atitude que, de certa forma, se
antecipa a vários encaminhamentos, não tratando da
questão penal que cabe a representação a ser feita
pelo Ministério Público a partir da conclusão do inquérito, mas já é uma atitude, entre as tantas que devem
ser tomadas, para avançar nesse processo. Era o que
tinha a comunicar a V. Exa. e dizer que a aprovação
desse requerimento de autoria de V. Exa. amplia o trabalho da CPI no meu Estado e no Brasil na medida em
que a participação em vários eventos, conferências,
encontros, não só a nível do nosso país, mas até em
encontros para tratar dos crimes cibernéticos e alternativas de luta contra a exploração sexual de criança
e adolescente a se realizar nos Estados Unidos, são
tarefas que fortalecem a luta que V. Exa. aqui tem sido
a referência no Congresso Nacional. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Agradeço a V. Exa. Mais uma vez reitero que
a sua chegada aqui é muito importante, soma muito,
fortalece. A sua experiência vai muito nos ajudar, tenho
certeza, e dizer a V. Exa. que nas Comissões em que V.
Exa. é suplente e algumas que é titular, V. Exa. vai ter
que passar a bola para outros, porque aqui tem tanto
trabalho. Eu mesmo me desliguei de todas elas, eu não
participo de nenhuma Comissão, visto que realmente
essa causa, eu foquei nela e é nela que eu vou e não
posso dividir o meu tempo. V. Exa. ainda vai ter como
participar de algumas, mas de algumas V. Exa. vai ter
que entregar a titularidade, porque sei que temos trabalho e V. Exa. não vai se furtar a estar conosco nesse
trabalho junto. V. Exa. é muito bem vindo.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Como eu
disse a V. Exa., eu estou à disposição, sou um soldado
da CPI nessa missão tão importante de apurar, investigar e levar à punição de todos os envolvidos nesses
crimes no meu Estado do Pará e no país.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Muito obrigado a V. Exa. Está encerrada a
Sessão.
Sessão encerrada às 17h53.
Senador Magno Malta, Presidente.
ATA DA 36ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 36ª Reunião, realizada
em 04 de março de 2009, às nove horas e trinta e seis
minutos, na Sala nº 2 da Ala Senador Nilo Coelho, na
oportunidade foram aprovados os seguintes requerimentos: Requerimento n.º 236/09, requer a que
a empresa Google Brasil Internet Ltda., informe, no
prazo de 10 dias, quais, dentre as URLs constantes
do documento anexo, foram notificadas ao National
Center of Missing and Exploitated Child. Em relação
a estas URLs deverá fornecer: a) o conteúdo integral
(incluindo fotografias e imagens) dos perfis e comunidades reportados; b) os logs de acesso contendo: IP
de conexão, data, horário, referência GMT e tempo de
conexão; c) os dados cadastrais do usuário; Requerimento n.º 237/09, requer seja convidada na qualidade
de testemunha a prestar depoimento nesta CPI, a senhora Marcia Bahia Arraes; Requerimento n.º 238/09,
requer seja convidada na qualidade de testemunha a
prestar depoimento nesta CPI, a senhora Renata Patrícia Marques Gonçalves; Requerimento n.º 239/09,
requer que a CPI realize audiência pública na Comarca
de São José do Rio Preto – SP, em data a ser designada pelo Presidente desta Comissão, objetivando a
apuração do caso; Requerimento n.º 240/09, requer
a convocação do Sr. Dermivaldo Pereira da Costa,
morador da Cidade de Canaã dos Carajás – PA, para
prestar depoimento perante esta CPI, em data a ser designada pelo Presidente da Comissão; Requerimento
n.º 241/09, requer a convocação do Sr. Edivaldo José
Menegide, morador da Cidade de Canaã dos Carajás
– PA, para prestar depoimento perante esta CPI, em
data a ser designada pelo Presidente da Comissão;
Requerimento n.º 242/09, requer seja convidada na
qualidade de testemunha a prestar depoimento nesta CPI, a Sra. Marinor Jorge Brito; Requerimento n.º
243/09, requer a transferência do sigilo telefônico dos
terminais fixos e móveis registrados ou cadastrados
nos endereços abaixo listados, todos na cidade de
Catanduva – SP, locais de residência de crianças e
adolescentes vítimas de crimes contra a liberdade sexual; Requerimento n.º 244/09, requer a transferência,
para esta CPI, do sigilo telefônico dos Srs. José Barra
Nova de Melo; Willian Mello de Souza, José Emanuel
Volpon Diogo, Wagner Rodrigo Brida Gonçalves, Eduardo Augusto Arquino, André Luiz Cano Centurion, José
Henrique de Souza, Nilton Rodrigo Sotano, de modo
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a obtermos as informações relativas ao período de
01/01/2008 a 18/02/2009; Requerimento n.º 245/09,
requer a transferência para esta CPI de cópias xerográficas dos documentos, correspondências e fotografias,
e de cópia eletrônica do conteúdo dos discos rígidos
de computadores e de notebooks, e dos disquetes,
(CD), (DVD), (CD-R) atualmente em poder da Polícia
Federal, apreendidos por força do cumprimento do
mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz
Federal Gilson Pessotti, nos autos do Inquérito Policial
nº 2008.61.02.009068-7, realizado na Rua Elisário, 663,
em Catanduva/SP; Requerimento n.º 246/09, requer
a transferência do sigilo telefônico dos terminais fixos
e móveis registrados ou cadastrados nos endereços
abaixo listados, todos na cidade de Catanduva – SP,
locais de residência de crianças e adolescentes vítimas
de crimes contra a liberdade sexual; Requerimento n.º
247/09, requer a convocação, para prestarem esclarecimentos a esta CPI, dos Srs. José Barra Nova de Melo,
Willian Mello de Souza, José Emanuel Volpon Diogo,
Wagner Rodrigo Brida Gonçalves, Eduardo Augusto
Arquino, André Luiz Cano Centurion, José Henrique
de Souza e Nilton Rodrigo Sotano, relativamente às
investigações de abuso sexual de crianças na cidade
de Catanduva-SP; Requerimento n.º 248/09, requer
sejam convidados, para prestarem esclarecimentos a
esta CPI, os Srs. José Arquimedes da Silva, Edmilson
Sidney Marques, Diretor da Escola Municipal Prof. Nelson de Macedo Musa e a Sra. conhecida como Silvia
da Pastoral, residente em Catanduva – SP, relativamente às investigações de abuso sexual de crianças
na cidade de Catanduva.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares membros da Comissão: Magno Malta (PR-ES),
Presidente; Geraldo Mesquita (PMDB-AC), Relator;
Sérgio Zambiasi (PTB-RS); Romeu Tuma (PTB-SP);
José Nery (PSOL-SPA).
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Havendo número regimental, declaro em
nome de Deus, a reunião da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pelo Requerimento 200/2008, com o
objetivo de investigar e apurar a utilização da Internet
para a prática de crime de pedofilia.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da
reunião anterior.
Esta reunião destina-se à votação de requerimentos para apreciação e votação de requerimentos. Os
Srs. Senadores que aprovam a ata permaneçam como
estão. Aprovado. O Sr. Senador Geraldo, Senador Nery
e o Senador Romeu Tuma, gostaria de comunicar aos
senhores que chega à mesa a indicação do Senador
Nery, e eu fico muito feliz de substituir o Sr. Senador
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Marcelo Crivella, e fico feliz pela manifestação do Senador Nery de querer integrar a CPI, de fato, assim,
de 24 horas com a gente, e fico feliz também, muito
feliz do Senador Geraldo ter cedido aos meus apelos,
não aos meus encantos, [risos], renunciar algumas
comissões da Casa para nos ajudar com mais força
nessa tarefa, vendo que se avoluma de uma forma
assustadora pelo encorajamento que a CPI produziu
no coração da sociedade brasileira. O encorajamento
da denúncia de não querer conviver, não querer viver
com esse crime nojento. E é uma coisa importante que
a CPI produziu no coração das pessoas adultas que
foram abusadas na sua infância, o desejo de se livrar
dos seus monstros.
Eu agora me encontro no corredor com um consultor importante do Senado, na área de orçamento,
um dos mais importantes, me encontra no corredor,
Senador Tuma, me abraça e diz: “Olha, eu admiro a
CPI, e eu queria fazer uma revelação, mas eu queria
que a CPI me chamasse, me convocasse, eu quero ir
à CPI e falar, contar o meu sofrimento”. Como assim?
Uma pessoa, um funcionário antigo aqui, e respeitado
na Casa. Ele disse: “Eu fui abusado aos 12 anos de idade, e eu quero falar da minha dor durante todos esses
anos. Fui abusado por um padre, ele tinha 30 anos e
eu tinha 12 na minha melhor das intenções como uma
criança de igreja”. Então, quer dizer, isso que nós temos produzido e conseguido no coração das pessoas
é absolutamente importante, ajudar as pessoas a se
livrarem dos seus monstros, das suas angústias.
O que nós vamos aprovar aqui hoje são os requerimentos concernentes à Catanduva. E aqui eu faço
um registro, quando Catanduva explodiu, eu liguei ao
Senador Tuma, em São Paulo, e pedi a ele que fizesse
um contato com a juíza para saber, para dar suporte a
ela e dizer que nós estávamos acompanhando, e que
nós estávamos perto. E ele fez, ela revelou as angustias dele, ele passou para mim em seguida, e a coisa
foi tomando tanto corpo, porque apareciam demais, as
crianças começaram a aparecer... Uma mãe foi falando
com outra, porque um grupo grande de crianças que
são do mesmo bairro, e é bairro de criança pobre, são
crianças muito pobres. E esse bicicleteiro, fazedor de
pipa é um cafetão; aliciador... Abusador e aliciador; um
cafetão, e um pobretão utilizado por migalha também
que está no presídio. E dado a essa angustia, e por
conta de problemas ocorridos, porque envolve pessoa
de classe média alta na cidade, e que tem relacionamentos, e esses relacionamentos dificultam a investigação e facilita a vida dessa gente, é que se criou
esse clima ruim.
Em função de desencontros, eu acabei indo para
Catanduva, tentei falar com o Senador Tuma, por ser
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São Paulo, e por ele ter interesse e ter interesse de
ter feito o primeiro contato, até o meu pedido, mas eu
acabei indo, Senador Tuma, e fiz o registro em todos
os sentidos... Primeiro registrei que V. Exa. tinha sofrido esse problema, estava no hospital, eu esperei até
o outro dia para ir com V. Exa. no presídio, fiz esse registro lá, os diretores do presídio e à imprensa local
de que V. Exa. por motivo de saúde não pôde estar em
Catanduva, mas que estaria nas oitivas de Catanduva,
nos três dias que lá nós passaremos, Senador Eduardo
Azeredo. O problema é muito grande, é muito volume.
Há agora dois outros promotores, novos promotores
no caso para poder refazer o caminho do primeiro inquérito, porque o primeiro inquérito só Deus para explicar tanta coisa malfeita, tanta coisa que deixou de
ser feita, tanta coisa que eu não gostaria de falar em
má-fé, porque não quero falar em má-fé de ninguém,
mas acho que agora nesse segundo inquérito, embora
com o volume já na rua, muita coisa já se perdeu, muita
gente já correu, muita gente já apagou; mas é possível
reconstruir uma série de coisas como o reconhecimento
das crianças aos ambientes onde elas foram abusadas,
aos de 14 anos de idade que levavam os irmãozinhos
e os primos de 5 e 6 anos. Nós temos lá crianças de
8 anos com doença venérea. Nós temos crianças de
8 anos grávida. E essas crianças de 14 anos não foram levadas para reconhecer os abusadores, os de 14
anos, só foram levados os pequenininhos.
Mas o Ministério Público está refazendo todo esse
caminho. Nós juntamente com o Ministério Público, o
Ministério Público pediu uma quebra de sigilo, mas
como só tem endereços e nomes e isso é mais fácil
para nós. Nós estamos ratificando isso hoje aqui, e eu
estou fazendo um contato pessoal com os diretores das
Teles que assinaram um termo de ajuste de conduta
conosco, uma parte das Teles não assinaram, os que
assinaram, eu vou fazer o contato pessoal, porque eles
assinaram um temo de ajuste de conduta dizendo que
risco eminente de vida de crianças são 24 horas, Dr.
Sobral, ou 2 horas? No termo de ajuste de conduta com
as Teles? 2 horas ele nos daria as quebras de sigilo.
Então é possível que já tenhamos essas quebras de
sigilo já tratadas para irmos à Catanduva.
Nós vamos fazer essa votação desses requerimentos e faremos a votação de mais dois requerimentos
que nós necessitamos para as nossas oitivas amanhã
em Belém. Senador Tuma.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Eu só
queria... Como lá, o noticiário de Catanduva, depois
o presidente Magno Malta me ligou, eu procurei falar
com o delegado, Dr. Edson, que é o titular da área, ele
me relatou ontem uma série de fatores, então eu senti, depois de conversar com a juíza, ela pediu o apoio
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da justiça do Ministério Público Federal, eu entrei em
contato com a chefe de São Paulo, e ela designou o
Dr. Sérgio, que é o Promotor, o Dr. Sérgio para entrar
em contato com ela, porque eu acho o seguinte, sabe,
eu não sei, nós temos que ter uma dose de cautela
para, na ânsia a gente às vezes fica desesperado porque é um crime tão violento, tão amargo não cometer nenhuma irregularidade que possa destruir todo o
nosso trabalho amanhã. Então, a gente tem que estar
respaldado em requerimento e tudo, mesmo que seja
a posteriori, mas não deixar passar. Tanto é que eu fiz
um requerimento de oitiva para garantir, se ele já tiver
feito, tu retiras e rasgas, mas a gente, se não tem, só
falta definir a assinatura dos demais membros.
Então nós procuramos dar apoio à juíza e a todos, porque tem que ter harmonia lá, Itapi(F) parece
que há conflito. Não sei se o senhor sentiu isso, alguns
conflitos no andamento do processo. E o que é que
nós temos que fazer? Ajudar, apurar e buscar os verdadeiros culpados.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): A juíza, ela tem-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Então a
presença da CPI tem uma importância, porque ela vai
dar o equilíbrio entre as autoridades, que são os responsáveis, não ter disputa, nesse caso não tem que
ter disputa. Nós temos que apurar quem é o responsável, e, realmente, buscar a punição. Como tinha só
um, hoje já tem três presos, não é isso?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Isso.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): E o Promotor de Minas Gerais, com quem eu falei também,
por coincidência, Senador, por coincidência ele está
com uma parte do caso do Olavo Pires.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): É?
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): É. Ele está
em Minas Gerais, ele prendeu outro lá na sua cidade,
então eu quero visitar Belo Horizonte que ele está insistindo para eu ir, mas só vou com a sua autorização.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): É o Dr. André?
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): E agora
ele me avisou ontem, que acompanhou o senhor, e
prenderam outro dos responsáveis pela morte do Olavo
Pires, em Belém do Pará, por quê? Porque eles descobriram na investigação que iam praticar outro crime
grave. Ele avisou a polícia do Pará, que intercedeu,
impediu e conseguiu prender a quadrilha. Entre eles
estava um suspeito de estar presente no assassinato
do Olavo Pires.
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Então, você vê como essas quadrilhas agem.
Então dentro de todo o esquema criminoso, então a
área de Catanduva hoje tem um cheiro ruim lá. Com
o respeito, hoje eu vi de manhã-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E o abusador das crianças de Catanduva
tem um inquérito em Minas também. Ele é fugido de
Minas, abusou em Minas, e tem um inquérito também
em Pernambuco.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Por isso
que eu digo que há uma coisa que dá uma razão de
ter uma linha de conduta da CPI e das autoridades
policiais numa linha só. Se é Federal, porque ele ultrapassa os limites dos Estados hoje. A polícia estadual
tem que fazer, e a linha é ver como é que a polícia federal, a justiça federal pode dar um tratamento igualitário entre todas as áreas para ter um objetivo único.
Então, acabar com esse negócio da possibilidade de
ter um cara muito importante, como tem um médico,
me parece, lá em Catanduva, sob suspeita-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E gente ligado ao pessoal de usina lá.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Um médico sob suspeita, que apresentaram até a casa onde
ele mora, que também fazia parte, ser alijado das investigações. “Mas o cara é muito importante. Não deve
ter...” Então não pode acontecer isso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E esse foi o grande problema do primeiro
inquérito, porque-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Eu estou
dando só uma explicação porque eu fiquei revoltado
com esse negócio-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E esse foi o problema do primeiro inquérito,
Senador Tuma, porque esse primeiro inquérito morreu,
tirando esse médico fora, citado pelas crianças, a juíza colocou dois Promotores e mudou-se a delegada,
colocou-se uma outra delegada. Aliás, fiquei muito
triste porque ela não quis falar comigo.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Não foi
isso. Eu perguntei por que é que ela tinha recusado,
ela disse que estava com a oitiva.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Não, com a minha chegada ela mudou a
conversa. Ela mudou a conversa. Não dá para gente
fazer duas conversas quando a pessoa mente. A juíza
foi, convidou o Ministério Público, falou para eles do
nosso interesse, e, na verdade, eu não fui para nada,
eu fui conversar para buscar informações para poder
votar essas informações aqui e voltar para lá. Mas o
rebuliço era muito grande. As mães estavam lá tudo
me esperando. Então, veja; o que é que ela fez? Ela
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disse que não tinha tempo para reuniãozinha não. Quer
dizer, na verdade, ela achou que era só uma brincadeira, quando, na verdade, não é brincadeira, ninguém
está para brincadeira com abuso de criança, quer dizer, por quê? Porque tem erro demais no inquérito,
e o erro do inquérito era proteger esse médico. Era
proteger filho de usineiro, era proteger usineiro. Quer
dizer, essas pessoas não foram nem ouvidas, citadas
por todas as crianças, as casas deles reconhecidas, o
carro reconhecido. Quer dizer, aí é muito feio dizer que
prendeu só um fazedor de pipa, um bicicleteiro. Não é
humilde aquele vagabundo, porque ele é cafetão. Ele
é abusador e é cafetão, e ele buscava para eles, ele
fazia pipa num modus operandi de puxar as crianças
para dentro. E eu fui ao presídio vê-lo.
Quer dizer, eu até falei isso para o delegado regional lá, me procurou e tal, eu conversei com ele e
falei: “Olha, eu estou muito triste, porque com o nosso
é tratar com respeito. Nós sempre trabalhamos junto
com a polícia, com o Ministério Público, com a justiça”.
Num crime desses as três forças têm que star junto,
ninguém tem que estar separado. E não dá para proteger. Abuso de criança, criminoso você não pode
proteger de jeito nenhum, e criminoso que abusou de
criança, então não tem como. E aí se instala um segundo inquérito para refazer esse caminho. E aí é que
diz, como disse o Senador Tuma, que muita coisa se
perdeu, muita coisa por causa de querer proteger o
atabalhoamento, e eu não quero aqui julgar ninguém,
quero até esquecer esse primeiro inquérito. Muita coisa se perdeu.
Rapaz, o médico, quando chega lá para a busca e apreensão, a CPU dele já tinha dançado, depois
ele entregou uma CPU de um computador de 1950,
quer dizer, as informações estão todas lá; estão todas dadas. Então nós vamos voltar, estamos voltando
nisso aqui, eu acho que nesse segundo inquérito nós
vamos ter como ajudar aquela população, nós vamos
ter como ajudar aquela sociedade. As mães estão... Eu
falei com o Secretário de Segurança Pública de São
Paulo, porque as mães como são pobres, elas recebem ameaça todo dia. É carro que passa apontando,
ameaçando. E eu falei com ele: “É preciso colocar
viaturas específicas dentro desses bairros para que
essas mães se sintam um pouco seguras”. Elas são
pobres e perderam o emprego. Tem uma menina de
8 anos que eles cortaram o clitóris dela. Quer dizer, é
um negócio absolutamente bravo. E o Secretário de
Segurança... Eu até me esqueci, hoje nós temos que
mandar um expediente para ele, Senador Tuma, vamos
assinar nós dois para ele, um expediente, ele me pediu
um expediente relatando e fazendo o pedido para que
ele possa se respaldar e poder mandar--
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SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): As mulheres criaram um movimento lá.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu sugeri. “Mães Contra a Pedofilia”.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): E a sociedade. Tem gente pobre, tem média, e tem as mães
que são revoltadas com o risco da sua filha também
correr... ou filho. Então criaram um movimento-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): “Mães Contra a Pedofilia”, eu sugeri com
base no movimento de Roraima. As mães de Roraima
criaram “Mães Contra a Pedofilia” e eu sugeri a criação
do movimento. Mas é duro, é duro você ver 30 mães
na sua frente, Senador Tuma, como eu vi, todas chorando, desesperadas, mulheres pobres. Um pai com
três filhinhos, todos os três abusados, dois meninos de
5 anos e uma menininha de 8 anos com o clitóris cortado e com doença venérea no ânus. E aí é só o cara
da bicicleta que está preso? É até ruim falar: “Prendeu
um consertador de bicicleta”. Até para a investigação
isso fica feio, por que é só esse cara? Ele realmente
abusou, mas ele é cafetão. Ele tem um advogado, ele
não tem onde cair morto. Quem paga advogado? Eu
fui ver esse cara no presídio, ele está sob o império
do medo. E eu quis mostrar a ele que corre mais risco
lá dentro do presídio do que fora.
O diretor do presídio, que lhe mandou um abraço,
mandou dizer o seguinte, dizer à CPI e ao Brasil: que
ele está oficiando a juíza dizendo que ele não pode
ter esse rapaz lá, porque ele vai ter uma rebelião no
presídio dele, porque o presídio vai fazer uma rebelião
para subir para pegar o cara. O cara não pode ficar,
delegado, no seguro, não está no seguro, está numa
sala que eles inventaram porque os estupradores do
seguro não querem o cara. Que negócio de maluco.
Quer dizer, são 50 crianças, e a gente sabe que a ocasião não faz o ladrão, revela. Quer dizer, ele foi revelado
com 50, deve ter mais. Quando a investigação for para
dentro vai aparecer mais crianças, as pessoas vão se
encorajando. Quer dizer, quanto tempo está lá.
Então, depois do Senador Geraldo, eu queria até
me antecipar porque tem Comissões para a gente votar
isso aqui e por causa disso. Então vamos votar.
Esse aqui é para Belém. Requeiro nos termos
regimentais, seja convidada na qualidade de testemunha a prestar depoimento, a Sra. Márcia Bahia Arraes.
Requeiro nos termos regimentais, seja convidada na
qualidade de testemunha a prestar esclarecimento, a
Sra. Renata Patrícia Marques Gonçalves a esta CPI.
Requeiro nos termos regimentais convocação do Sr.
Demerval Pereira da Costa, morador da cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, acusado de abuso sexual
com criança, para prestar pessoalmente depoimento
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por meio, nesta CPI. O Senador José Nery. Requeiro nos termos regimentais que seja convocado o Sr.
Edvaldo José Menigide(F), morador da cidade de Carajás, Canaã dos Carajás, por ter sido abusado sexualmente, quando criança, para prestar pessoalmente
o depoimento. Requeiro nos termos regimentais seja
convocado para prestar depoimento à CPI o Sr. Marinor Jorge Brito. Requeiro nos termos regimentais que
seja convidada a falar a essa CPI a Sra. Juíza da Vara
da Infância e da Juventude de Catanduva, Dra. Sueli
Juarez Alonso, que é a juíza do inquérito do Senador
Romeu Tuma.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Eu peço
ainda audiência pública também, em razão das próprias angustias que ela sentiu.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Como nós estamos indo lá, ela vai ser a primeira a ser ouvida.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Está bom.
Desculpe. É só para não dizer que é só a oitiva dela.
Que ela pode até se recusar-–
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Não, não. Não, e ela está sendo até convidada, nós não estamos nem convocando, nós estamos convidando ela, o delegado, o Ministério Público,
convidando, isso.
Requeiro nos termos regimentais combinado
com o art. 2 do Senado Federal que a empresa Google Brasil Internet informe no prazo de 10 dias quais,
dentro da URLS, constante de documento anexo foram
notificadas a National Center for Missing & Exploited
em relação a essas URLS devem fornecer, o conteúdo integral incluindo fotografias, imagem dos perfis e
comunidades reportados, os logs de acesso contendo
IP de conexão, data, horário, referência GMT e tempo
de conexão, os dados cadastrais dos usuários.
Esses são de Belém. Os Senadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vou votar
os requerimentos de Catanduva.
Requeiro nos termos regimentais, serem transferido para esta CPI, cópias xerográficas dos documentos correspondentes a fotografias de cópia eletrônica
de conteúdo de discos, redes de computadores, de
notebooks, dos disquetes, de compact disc, digital
vídeo disc, compact disc, atualmente em poder da
Polícia Federal apreendido por força do cumprimento do mandato de busca e apreensão expedido pelo
Juiz Federal Gilson Pessotti, nos autos do inquérito
policial nº 2008.61020090697, realizado na Rua Elizário, em Catanduva, São Paulo. Essa é da Operação
Carrossel.
Requeiro nos termos regimentais, sejam convocados para falar a esta CPI, o Sr. José Barra Nova de
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Melo, brasileiro residente em Ipatinga, Cidade Jardim
Catanduva, Estado de São Paulo. Esse Barra Nova é o
tal Zé da Pipa que está preso. Willian Melo de Souza,
conhecido como Zé da Pipa, Zé do Veado, um monte
de nome. Willian Melo de Souza, brasileiro, residente
em São Sebastião. José Manoel Volpato Diogo, Wagner
Rodrigo, Brígida Gonçalves, Eduardo Augusto Aquino,
André Luiz Cantorim, José Henrique de Souza, Nilton
Rodrigues Sotano.
Requeiro nos termos regimentais que sejam convidados para prestar esclarecimento a esta CPI o Sr.
José Arquimedes da Silva, Edmilson Sidnei Marques,
e a senhora conhecida como Sílvia da Pastoral.
Requeiro nos termos regimentais, sejam convidados a prestar depoimento a esta CPI, esses aqui
são os nomes dos menores, e eu não gostaria de ler
a lista dos menores abusados para que falem à CPI.
Também menores?
Requeiro nos termos regimentais a transferência
do sigilo telefônico do Sr. José Barra Nova de Melo,
Willian Melo Souza. Aliás, eu não...
Vou votar em bloco. O Senador Eduardo Azeredo,
Geraldo Mesquita, Romeu Tuma, Senador José Nery,
como votam os Srs. Senadores? Se aprovam, permaneçam como estão. Acordado e aprovado.
Eu, em função de outras comissões que ocorrem
agora, eu agradeço os Srs. Senadores. Amanhã nós
viajaremos... Eu vou viajar às 20h de hoje. Há um vôo
também amanhã. Os Srs. Senadores escolham, se hoje
à noite, eu e o Senador Demóstenes iremos às 20h.
Não sei se o Senador Tuma quer ir às 20h conosco ou
amanhã pela manhã.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): [pronunciamento fora do microfone] uma reunião em São
Paulo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Então vou deixar as duas reservas. Porque
amanhã às 10h nós teremos Tribunal de Justiça. Vamos
ao Tribunal de justiça do Pará, primeiro, e começaremos
as oitivas às 14h amanhã. Tem um vôo as 20h, chega
lá às 22h30. Está bom para o Senador Geraldo?
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Hoje? Iria hoje?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Hoje.
SENADOR GERALDO MESQUITA JÚNIOR
(PMDB-AC): Inclua-me.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Fazer a reserva do Senador Geraldo. Faça
as duas reservas, para hoje e para amanhã, porque
se amanhã... Amanhã, certamente, eu e o Senador
Demóstenes iremos hoje, porque aqueles que não
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chegarem, nós vamos ao Tribunal amanhã e as oitivas
começaremos às 14.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Senador Nery.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Primeiro
dizer que irei junto com a Comissão para Belém, e
tenho a pretensão de viajar junto com o Sr. Senador
Demóstenes ainda no dia de hoje. E, gostaria, se o senhor pudesse nos informar como está o cronograma
das oitivas dos acusados e de testemunhas dos fatos
que envolvem abuso contra criança e adolescente no
Pará. E o cronograma que o senhor tem previsto para
que nós possamos-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu fechei o cronograma ontem, pode ter mudanças lá, mas eu fechei e vou passar para os Senadores, a Assessoria vai levar impresso o cronograma
de como nós vamos começar, vamos ouvir primeiro
os convidados, depois os que vão prestar depoimento como convocados da CPI, e como nós vamos fazer
esse revezamento entre conselho tutelar, pastoral, os
bispos, o deputado... Com aqueles que serão ouvidos,
convidados e os que serão ouvidos em depoimento
como convocados da CPI. V. Exa. vai receber em seu
gabinete, Senador Geraldo, e os outros Senadores.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Agradeço
a V. Exa. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Também agradeço, agradeço aos Srs. Senadores. E está encerrada a sessão.
Sessão encerrada às 09h59
Senador Magno Malta, Presidente.
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
ATA DA 1ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 1ª Reunião, da Comissão
Temporária, criada pelo Ato do Presidente nº 16, de
2009, destinada ao acompanhamento da Crise Financeira e da Empregabilidade realizada em 3 de março
de 2009, às onze horas e quarenta e sete minutos,
no plenário do Senado Federal, destinada à sua instalação. Estiveram presentes os Senhores Parlamentares membros da Comissão: Pedro Simon (PMDB),
Francisco Dornelles (DEM), Marco Maciel (DEM), e
Tasso Jereissati (PSDB). Estiveram presentes ainda os Senadores José Sarney, Roberto Cavalcante,
Renato Casagrande, Romero Jucá, João Durval, César Borges, Mozarildo Cavalcanti, Flávio Arns, Efraim

Terça-feira 31

07469

Morais, José Nery, Eduardo Azeredo e Papaléo Paes,
não membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Está aberta a nossa reunião que se destina à instalação da Comissão de Acompanhamento da Crise
Financeira e da Empregabilidade.
Decidi fazer esta instalação aqui, no plenário da
Casa, para demonstrar a importância da Comissão que
o Senado acaba de criar, uma vez que ela se destina
a acompanhar a crise financeira internacional, que,
sem dúvida alguma, hoje é uma preocupação mundial
e também do nosso País. Para sua composição, foram
escolhidos os Senadores Francisco Dornelles, Pedro
Simon, Marco Maciel, Tasso Jereissati e Aloizio Mercadante. A maioria da Comissão aqui está presente.
A Presidência desta Comissão está entregue ao
Senador Francisco Dornelles, que, sem dúvida alguma,
além de Senador, detém um currículo dos melhores
deste País e de maior experiência no sentido do acompanhamento da parte financeira e econômica de nossa
história, e prestará, sem dúvida alguma, um grande
serviço ao Senado Federal e ao País. Prova disso é
que, antes mesmo da instalação, já agora ao instalar,
ele preparou – e vamos distribuir – o primeiro boletim
de acompanhamento da crise financeira, com dados
de análise sobre o que ocorre no mundo e quais as
consequências no Brasil decorrentes desse fato.
Essa é uma contribuição importante para o País
que estamos dando. Lamento apenas que não tenhamos ainda motivado a Casa para a importância desta
Comissão.
De maneira que, uma vez mais, peço aos Srs. Senadores que acompanhem, que prestigiem, que apoiem
e que, ao mesmo tempo, retirem do trabalho que está
sendo feito por esta Comissão subsídios para a melhoria dos nossos trabalhos na Casa na parte econômicofinanceira e também, na nossa experiência, numa visão
de mundo que devemos ter neste momento.
Quero, ao instalar a Comissão, convidar o Dr.
Francisco Dornelles, ex-Ministro da Fazenda e Senador da República, para presidir esta reunião.
Pergunto se o Senador Francisco Dornelles deseja usar da palavra.
Poderá fazê-lo, se assim o quiser, da tribuna ou
da presidência. Consulto V. Exª.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Eu ficaria extremamente honrado, Sr. Presidente, se o senhor ficasse na Presidência e eu falasse
da tribuna.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Convido, então, outro membro da Comissão para
presidir e vou ouvir V. Exª do plenário.
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Senador Marco Maciel, V. Exª pode presidir enquanto o Senador Dornelles ocupa a tribuna? (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE)
– Com a palavra, o nobre Presidente da Comissão,
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente do Senado, Senador José Sarney,
Sr. Presidente da Mesa, Senador Marco Maciel, meus
caros companheiros de Comissão, Senador Pedro Simon, Senador Tasso Jereissati, constitui uma honra
muito grande para mim participar da Comissão designada por V. Exª, Sr. Presidente Sarney, para o acompanhamento da Crise Financeira e da Empregabilidade
ao lado dos ilustres Senadores Tasso Jereissati, Marco
Maciel, Pedro Simon e Aloizio Mercadante.
Analisando a crise atual, Sr. Presidente, o economista Paul Krugman afirma ter a impressão de que
todas as crises financeiras ocorridas nos últimos cem
anos ressuscitaram, deram as mãos, apareceram juntas
e ao mesmo tempo, conseguindo alcançar praticamente
todas as economias do mundo, com reflexos extremamente negativos no nível de renda e de emprego.
A falta de confiança e até mesmo o pânico são
retratos da atual crise, fazendo com que agentes econômicos, em alguns casos, tomem decisões precipitadas e, em outros, fiquem totalmente imobilizados, sem
saber se devem comprar, se devem vender, se devem
emprestar, se devem tomar emprestado, se devem
contratar ou se devem demitir.
Ao contrário de crises anteriores, a atual crise
está sendo tratada com grande participação multilateral, com governos e bancos centrais atuando juntos
na procura de soluções globais, o que não tem, entretanto, impedido, na área do comércio internacional,
decisões unilaterais de caráter protecionista e recursos
a práticas desleais de comércio.
O Governo brasileiro tem atuado com serenidade, procurando tranquilizar os mercados e adotando
políticas anticíclicas de forma a atenuar o impacto da
crise sobre a o nível de renda e de emprego.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a taxa
referencial de juros, uma das mais elevadas do mundo,
os spreads bancários também recordistas em elevação
e a enorme burocracia existente na máquina estatal
têm dificultado enormemente o sucesso das decisões
governamentais. Esses tópicos, Sr. Presidente, devem
merecer, obrigatoriamente, prioridade grande no trabalho que vamos realizar na Comissão.
A Comissão de Acompanhamento da Crise, constituída pelo Presidente Sarney, pretende desenvolver
um trabalho criterioso, procurando manter uma troca
permanente de informações com o Poder Executivo
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Federal, com os Estados e Municípios, com especialistas na área econômica, com representantes do capital
e do trabalho, procurando analisar e identificar medidas que possam contribuir para neutralizar e minorar
os efeitos da crise. As avaliações e estudos levados a
efeito pela Comissão serão apresentados à Presidência do Senado e divulgados a todos os Senadores e
Senadoras de forma periódica.
Grande esforço será feito para concluirmos dentro
de 45 dias uma análise sobre as causas existentes para
cobrança de spreads tão elevados que tanto dificultam
as atividades econômicas. Estou certo de que os trabalhos da Comissão vão também servir de base para
ações junto ao Poder Executivo no intuito de cooperar
mais diretamente para que as medidas adotadas ou que
vierem a ser adotadas possam preservar a sociedade
brasileira dos danos da atual crise financeira.
Sr. Presidente, ao criar no Senado a Comissão
para o Acompanhamento da Crise Financeira, V. Exª
demonstrou, uma vez mais, o seu elevado espírito
público e sua permanente preocupação com todos os
assuntos externos e internos diretamente conectados
com o desenvolvimento do País.
Para mim – quero repetir – constitui uma honra muito grande participar de uma comissão com tal
propósito, ao lado dos Senadores Pedro Simon, Marco Maciel, Tasso Jereissati e Aloizio Mercadante, por
quem tenho o maior respeito e admiração.
Posso garantir, Sr. Presidente, que o trabalho dos
Senadores designados por V. Exª para a Comissão de
Acompanhamento da Crise responderá à confiança
que V. Exª depositou em cada um de nós.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel. DEM – PE)
– Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador Francisco Dornelles e, já de plano, consulto o Senador Tasso Jereissati se deseja fazer algumas considerações
a respeito do discurso que S. Exª acaba de proferir.
(Pausa.)
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Senador Francisco Dornelles, Presidente desta Comissão;
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal;
Srs. Senadores Marco Maciel e Pedro Simon, companheiros desta Comissão; Srs. Senadores, eu queria
dizer da importância da iniciativa tomada pelo Presidente Sarney, neste momento, de criar esta Comissão,
composta por cinco Senadores, que vão dedicar o seu
tempo, nos próximos meses, ao acompanhamento dessa crise que, a cada dia, aparenta ser mais grave, não
só no mundo inteiro como aqui no nosso País.
A questão do desemprego já começa a afligir as
nossas terras, o nosso País. A questão do desaquecimento do setor industrial já fica a cada dia mais clara.
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A perda de arrecadação não somente da União, mas
dos Estados e Municípios, já é uma realidade. Em
alguns Estados, a perda já chega a ser, Presidente
Sarney, dramática. Eu já tenho notícias de Estados
da Federação brasileira em que a perda de arrecadação é dramática, principalmente aqueles que têm uma
dependência muito grande do setor exportador ou do
setor da produção de commodities. E isso virá, sem
dúvida nenhuma, a afetar de uma maneira bastante
séria toda a economia brasileira.
A crise, quando se instala nessas proporções, em
que, em determinados momentos – ontem, por exemplo, parecia até fora de controle –, as autoridades já
não conseguem controlar o desenrolar, a consequência e o desencadeamento da crise, ela exige de todos
nós, brasileiros, mas principalmente dos Poderes, uma
atenção forte, voltada para a construção, voltada para
um trabalho em conjunto, coletivo, de maneira que diferenças menores desapareçam e prevaleça o espírito de que nós devemos proteger a qualquer custo o
emprego do povo brasileiro.
Nós, sob a liderança do Presidente Dornelles,
trabalharemos no sentido de aprofundar as causas
dessa crise no Brasil, de maneira a que elas possam
vir a ser minimizadas, principalmente no que toca a
emprego, e fazendo com que possamos, com a flexibilidade que tem o Parlamento, a flexibilidade que vai
ter esta Comissão composta pelo Presidente Sarney,
de apenas cinco membros, ouvir todos os atores envolvidos na questão da geração de riqueza e geração
de emprego, de maneira que possamos apresentar ao
Governo Federal sugestões, antecipar problemas ao
Executivo e construirmos juntos alternativas para que
sejam minimizadas as consequências dessa crise.
Com certeza, Presidente Sarney, esperamos
também contribuir com um relatório mensalmente – o
Presidente Dornelles já fez e distribuiu o primeiro; se
não me engano, Presidente Dornelles, essa é a nossa
intenção – e também contribuir para que a população
brasileira acompanhe, de maneira clara, com esses
relatórios, as raízes da crise, a evolução da crise, o
que está sendo feito e o que pode ser feito para que
essa crise não seja tão grave na vida, no dia-a-dia do
cidadão brasileiro, como todos nós queremos.
Portanto, quero dizer que estou muito honrado
de trabalhar na companhia de Senadores tão ilustres,
de uma experiência e de uma história tão importantes na vida política brasileira, como o próprio Senador
Dornelles, o Senador Marco Maciel, Senador Pedro
Simon, Senador Mercadante. Isso me dá uma enorme
responsabilidade de poder acompanhar a qualidade
dos trabalhos que esses Senadores irão desenvolver.
E a honra de ser presidido e liderado por V. Exª.
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Mais uma vez, quero dizer da oportuna e importante iniciativa do Presidente Sarney. Realmente, só
um homem que tem a vivência de um estadista neste País pode perceber a importância de se criar uma
Comissão como esta.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles. Bloco/PP – RJ) – Muito obrigado, Senador Tasso Jereissati.
Eu perguntaria ao Senador Pedro Simon se gostaria de fazer uso da palavra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presidente, Senador Francisco Dornelles, depois da exposição de V. Exª e das manifestações feitas anteriormente pelo Senador José Sarney, Presidente da Casa, e
pelo Senador Tasso Jereissati, acredito que o tema já
tenha sido bastante apreciado. Há um sentimento generalizado na Casa de que foi acertada a decisão do
Presidente José Sarney de constituir Comissão com
esse objetivo. No momento de crise que vive o País,
conseqüência de uma grande crise mundial, é fundamental que o Parlamento participe, ao lado do Executivo e – por que não dizer? – também do Judiciário, das
decisões que eventualmente haverão de ser tomadas.
Certa feita, disse um pensador francês que o Parlamento é a palavra da nação. Portanto, o Congresso
Nacional não poderia ficar indiferente à crise que pervade o mundo, de modo especial pelas repercussões
que pode a crise provocar em nosso País.
Portanto, eu concluiria minha intervenção, ressaltando a oportunidade da criação da Comissão pelo Presidente José Sarney e o fato de S. Exª haver conferido
a V. Exª a Presidência dos trabalhos, posto que V. Exª
é um economista com larga presença na vida pública
nacional, tendo ocupado importantes cargos públicos,
inclusive o de Ministro da Fazenda. Certamente, sob
sua Presidência, a Comissão está em mãos de pessoa
competente e, mais do que isso, de pessoa que tem
elevado espírito público e grande tirocínio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles. Bloco/
PP – RJ) – Muito obrigado, Senador Marco Maciel.
Concedo a palavra ao Senador Flávio Arns e, em
seguida, ao Senador Renato Casagrande.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Presidente, primeiramente, quero parabenizar o Presidente Sarney pela iniciativa importante, fundamental, de
constituição da Comissão para discutir dois aspectos
essenciais, como o próprio nome diz: a crise financeira
e, por consequência, o desdobramento que mais aflige
o brasileiro, que é a questão da empregabilidade, do
trabalho, do mundo do trabalho.
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Parabenizo também os membros dessa Comissão,
escolhidos por sua história, por sua possibilidade de
participação, de sugestão e de envolvimento. A escolha
foi feita, sem dúvida alguma, de forma suprapartidária,
pois enfrentar a crise é essencial, independentemente
de partido político, independentemente de quem esteja
no Governo, na Situação ou na Oposição. A questão
da crise financeira e da empregabilidade deve unir as
pessoas na busca de horizontes e de soluções.
Quero elogiar a iniciativa e desejar que a Comissão faça um belo trabalho, um trabalho dinâmico,
um trabalho, naturalmente, permanente. É importante
também, Sr. Presidente Sarney, que esse trabalho seja
relatado ao Plenário. Deve haver entre a Comissão e
o Plenário uma fina sintonia em termos dos cenários
que os Ministérios e os setores da sociedade podem
construir, vislumbrar. Essa Comissão deve se abrir para
a sociedade, para a comunidade, para que todos os
setores possam sugerir, ponderar, avaliar os programas
do Executivo para o enfrentamento da crise e apontar
para uma alternativa, para mudanças, se for o caso.
Há, nos meios de comunicação, nos jornais e nas
revistas, análises muito adequadas, realistas e ponderadas sobre os caminhos que devem ser percorridos.
Como o Senador Marco Maciel disse, o Congresso
Nacional pode ser o local onde as sugestões sejam
ouvidas, onde sobre elas se possa ponderar e para
onde possam ser chamados os vários lados, para dizer:
“Vamos, juntos, achar os caminhos que são necessários”. É uma tarefa difícil que deve envolver todos, toda
a Nação, todo o País, independentemente de qualquer
divisão que possa haver.
A criação da Comissão foi um passo fundamental
de centralização dos esforços no sentido de enfrentar
a crise. No Congresso Nacional, o Brasil pode ter um
espaço adequado para discutir um tema de relevância
mundial, um tema que envolve todas as pessoas. O
desafio é de todos nós.
Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns, Presidente
Sarney! Parabéns aos membros! Oxalá possamos, em
função desse trabalho, mostrar para a sociedade que
valeu a pena a constituição de uma Comissão dessa
natureza, Comissão que é essencial. Não poderíamos
admitir que, no Congresso Nacional, não houvesse
uma Comissão dessa magnitude, dessa natureza, para
discutir as medidas necessárias para o enfrentamento
dessa questão mundial.
Parabéns, Senador Dornelles!
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles. Bloco/
PP – RJ) – Muito obrigado, Senador Flávio Arns.
Passo a palavra ao Senador Renato Casagrande.
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O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiro, quero parabenizá-lo pela função que
passa a exercer como Presidente dessa importante
Comissão. Quero parabenizar também os membros da
Comissão e o Presidente Sarney, que, no dia de seu
pronunciamento ainda como candidato a Presidente,
apresentou a proposta da formação de uma Comissão
desse tipo, o que achei adequado. No ano passado,
com o apoio do Senador Mercadante, eu já tinha proposto – e isso foi aprovado na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) – a criação de uma Subcomissão,
no âmbito da CAE, para debater a questão da crise
econômica, mas a criação de uma Comissão no âmbito do Senado, uma Comissão temporária com papel
institucional, criada pelo Presidente, dá mais poder a
essa Comissão. Portanto, parabenizo o Presidente por
concordar inteiramente com a criação da Comissão.
A crise já está presente nas nossas vidas no
dia-a-dia. No Brasil, não temos controle sobre a crise.
Não causamos essa crise, essa crise foi causada no
coração do capitalismo, mas estamos sofrendo as conseqüências dela. Diante disso, o Governo tem tomado
medidas que, na minha avaliação, são medidas adequadas, mas o Congresso Nacional, Senado e Câmara – aquela Casa também criou Comissão semelhante
–, tem de fazer o acompanhamento da aplicação das
medidas tomadas pelo Governo e de medidas novas
que o Governo possa adotar. Precisamos amenizar
os efeitos dessa crise em nosso País, porque a crise
atinge o trabalhador e atinge o emprego, causando um
aumento no número de pessoas ociosas, paradas, desempregadas neste País. O Congresso tem, portanto,
de responder à sociedade com esse acompanhamento
e com essa proposta.
A crise é tão grave e tão séria, que não se tomou
conhecimento da posse e das medidas adotadas pelo
Presidente Barack Obama até o presente momento. Isso demonstra que a crise de confiança é muito
grande, que a situação é, provavelmente, pior do que
pudemos analisar e imaginar. Com as medidas adotadas pelo Presidente Barack Obama, com sua posse,
imaginava eu que pudesse haver o retorno da confiança. Isso, porém, não aconteceu, o que demonstra
que nós, como Congresso, teremos de acompanhar
permanentemente as medidas, teremos de propor e
adotar medidas novas, para estancar ou diminuir o
efeito devastador que essa crise tem causado a alguns
setores da economia mundial e, consequentemente,
à economia brasileira.
Parabéns ao Presidente Sarney, parabéns ao Senador Francisco Dornelles e aos Senadores membros

Março

de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

da Comissão! V. Exªs vão dar uma bela contribuição a
esse trabalho no Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles. PP –
RJ) – Muito obrigado, Senador Renato Casagrande,
pelas observações de V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente
Senador Francisco Dornelles, Srªs e Srs. Senadores,
em primeiro lugar, quero cumprimentar o Presidente
José Sarney pela iniciativa de criar, no âmbito do Senado Federal, uma comissão destinada ao acompanhamento da crise financeira e da empregabilidade.
Creio ser essa uma iniciativa extremamente salutar,
tendo em vista que essa é a questão conjuntural – podemos dizer até estrutural – mais importante no presente momento. Portanto, questão que deve ser objeto
das preocupações do Governo e do Parlamento e de
toda a sociedade, especialmente dos trabalhadores e
trabalhadoras que, via de regra, nas crises do sistema
capitalista, são os que, em última instância, pagam a
conta pelos desatinos que o sistema apronta a cada
momento, em cada crise cíclica em que a economia
mundial se vê envolvida.
Portanto, além de cumprimentar os eminentes
membros da Comissão presidida por V. Exª, Senador
Francisco Dornelles – os Senadores Tasso Jereissati,
Aloizio Mercadante, Pedro Simon e Marco Maciel –,
queria desejar um trabalho profícuo, um trabalho que
venha a atender a expectativa de todos nós no sentido
de apresentar sugestões e medidas que possam ser
compartilhadas com o Executivo e com o povo brasileiro, medidas que, de fato, sirvam para minimizar os
efeitos da crise e, sobretudo, construir a possibilidade
de sua superação, o que indica a necessidade de medidas muito mais profundas e graves a serem adotadas
no âmbito dessa comissão de trabalho.
É fundamental, Sr. Presidente, escutar todos os
setores envolvidos. Deve ser escutado o setor produtivo e mais especialmente os trabalhadores, suas organizações, as centrais sindicais, que têm trabalhado e
apresentado propostas no sentido da garantia dos empregos, da garantia dos direitos dos trabalhadores.
É fundamental também que não sejam apresentadas, em nenhum momento, propostas que signifiquem
a retirada de direitos constitucionalmente garantidos,
algo que, nos momentos de crise, é comum: sempre
são apresentadas soluções que, em última instância,
fazem com que o trabalhador pague com a entrega de
direitos conquistados com muitas lutas.
Se for necessário, dada a gravidade da crise,
podemos rever – evidentemente após discutir o assunto com o Governo – até o Orçamento nacional,
o Orçamento federal. Para garantir as condições de
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empregabilidade e de produção e efetivamente impedir que empregos sejam tragados pela crise, pode-se
até trabalhar com a possibilidade de redirecionamento
desses recursos públicos para setores em que o nível
de emprego possa ser potencializado. Portanto, se a
gravidade da crise assim exigir, eu acho que até se
deve discutir a possibilidade de as ações estruturais
do Governo que constam do Orçamento público federal
para 2009 serem redirecionadas e rediscutidas.
É igualmente fundamental pensar em medidas
de combate a essa política de juros altos, que acaba
inibindo a atividade produtiva, o crédito e, por consequência, afetando os trabalhadores. Será necessário
reavaliarmos o grau de endividamento do nosso País,
tanto a dívida interna quanto a dívida externa, e os
seus reflexos concretos na vida da população brasileira. Assim, quem sabe, poderemos produzir alguma
proposta que ajude no enfrentamento deste verdadeiro
câncer nacional que é a permanência de uma dívida
que, muitas vezes, é paga com o suor do trabalho e
que consome boa parte do Orçamento público.
Considero, então, que a comissão tem um papel
fundamental, extraordinário. A decisão do Presidente
José Sarney só pode ser aqui enaltecida e reconhecida como um compromisso do Congresso Nacional,
especialmente do Senado Federal, de contribuir decisivamente com propostas, sugestões e medidas que
ajudem no enfrentamento dessa grave crise, especialmente medidas que garantam emprego para os
trabalhadores, para o povo brasileiro.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles. PP –
RJ) – Muito obrigado, Senador José Nery.
Quero agradecer a todos pela presença nesta
reunião de instalação e dizer a V. Exª, Senador José
Nery, que uma das grandes preocupações desta comissão é a empregabilidade, como demonstra, aliás, o
nome dado a ela pelo Presidente Sarney. A sua grande
meta é a geração de empregos. Temos de identificar
todos os gargalos que possam impedir ou dificultar a
geração de empregos no Brasil.
Para isso, teremos um relacionamento muito
estreito com todos os segmentos da sociedade, com
o Governo Federal, com governos estaduais e municipais, com empregadores e empregados, que são
realmente, como V. Exª mencionou, os grandes sacrificados em crises desse tipo. Queremos fazer um
trabalho muito profundo com a Assessoria do Senado,
com a Consultoria, onde existem técnicos da maior
competência, e fornecer permanentemente a todos
os Senadores – todos devem se considerar membros
dessa comissão – o resultado de todos os trabalhos
que vamos realizar.
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A nossa grande preocupação no momento é
saber por que o Brasil tem de ter taxas de juros tão
elevadas; por que a taxa referencial de juros é a mais
alta do mundo; por que os spreads são tão elevados.
Queremos, de uma maneira séria, sem precipitação,
conhecer a razão e os motivos que levam os spreads
a atingir esse nível e procurar identificar, com a participação do próprio setor financeiro, de representantes
do capital e do trabalho, quais são as medidas que
temos de tomar para reduzir o spread, algo que, neste momento de crise, é um grande desafio que temos
de enfrentar.
Queremos também convocar aqueles setores
que têm maior potencialidade de geração de emprego,
principalmente a construção civil. Já temos marcada
uma reunião com eles para saber como o Senado pode
atuar para que essas linhas de crédito possam fluir com
maior flexibilidade, de modo que todos possam se beneficiar, tirar partido das medidas tomadas. Queremos
minorar os efeitos desta crise sobre o Brasil.
Mais uma vez, Sr. Presidente José Sarney, agradeço a confiança que V. Exª depositou nos membros da
comissão. Vamos corresponder à sua expectativa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Dornelles. PP –
RJ) – Encerro a reunião agradecendo a presença das
Srªs e dos Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 38
minutos.)
Senador Francisco Dornelles, Presidente
COMISSÃO TEMPORÁRIA INTERNA, CRIADA
PELO REQUERIMENTO Nº 208, DE 2008,
APROVADO EM 05 DE MARÇO DE 2008,
ADITADO PELOS REQUERIMENTOS NºS 1.356,
DE 2008, APROVADO EM 11 DE NOVEMBRO DE
2008 E 1.622, DE 2008, APROVADO EM 10 DE
DEZEMBRO DE 2008, COMPOSTA POR SEIS
MEMBROS, DESTINADA A APRESENTAR
PROJETO DE RESOLUÇÃO PARA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL.
ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2009
Ata Circunstanciada da 5ª Reunião de 2009,
realizada em 19 de fevereiro de 2009, às dez horas
e vinte e seis minutos, na Sala nº 03 da Ala Senador
Alexandre Costa, na oportunidade houve o debate de
propostas para revisão do Regimento Interno do Senado Federal, com a presença dos (as) Senadores (as):
Gerson Camata (PMDB), Papaléo Paes (PSDB), Antonio Carlos Valadares (PSB) e Marco Maciel (DEM).
Esteve presente ainda a Presidente da Comissão
Especial de Assessoramento à Reforma do Regi-
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mento Interno do Senado Federal e Secretária-Geral
da Mesa, Sra. Claudia Lyra.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Havendo número regimental, visto que se
encontram presentes o Senador Antonio Carlos Valadares, vice-presidente da Comissão; o Senador Gerson
Camata, relator do projeto de reforma do regimento
Interno; o Senador Papaléo Paes.
Então, Havendo número regimental, declaro aberta a 5ª Reunião da Comissão Temporária Interna, criada pelo Requerimento 208 de 2008, aprovada em 5 de
março de 2008, aditada pelos Requerimentos 1.356 de
2008, aprovada em 11 de novembro de 2008, e 1.622
de 2008, aprovada em 10 de dezembro de 2008, composta por seis membros, destinada a apresentar no
prazo de 90 dias o projeto de resolução para a reforma
do Regimento Interno do Senado Federal.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, como,
aliás, é rotina no funcionamento das comissões, proponho a dispensa da leitura e aprovação da Ata da 4ª
Reunião da Comissão. Os Srs. Senadores que concordam, queiram permanecer como se encontram.
Não havendo nenhuma oposição à presente proposta,
considero a ata devidamente aprovada.
Conforme convocação a presente reunião destinase a debate de proposta para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal nos seguintes temas: Estatuto dos Senadores e colegiados/partidos: mesa,
blocos, lideranças, maioria e minoria.
Eu, então, gostaria de iniciar colocando como
tema, dentre os temas que são apreciados na reunião
de hoje e relativos aos colegiados/partidos, mesa, blocos, liderança, maioria e minoria; título 3 da mesa, art.
46 e 58, título 4 e os blocos parlamentares da maioria da minoria e das lideranças, 58,65, e título 5º da
representação externa art. 66 e 69. E também se encontra presente à mesa dos nossos trabalhos a Dra.
Cláudia Lira, Secretária da mesa do Senado Federal,
Secretária-Geral da mesa do Senado Federal.
Então eu começaria ouvindo a manifestação do
relator se tem algum comentário a fazer?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDBES): Sr. Presidente, com licença dos demais
membros, eu queria propor uma inversão, até
para seguir pela ordem do documento que nós
temos aqui, ao invés de começarmos com colegiados/partidos, mesa, blocos, lideranças,
maioria e minoria, começarmos por estatuto
dos Senadores, invertendo só a pauta aqui para
dar mais praticidade ao debate. É o requerimento que eu faço, ouvindo os demais companheiros. Uma inversão para debater(F)...,
viu Presidente, uma rápida inversão aqui. (soa
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campainha) Ao invés de colegiados, começamos com Estatuto dos Senadores, para seguir
a ordem do próprio regimento aqui.
(soa campainha)
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então o Senador Gerson Camata, do projeto, sugere que seja feita a inversão de pauta para
que o item 2 passe a ser apreciado em primeiro lugar,
e diz respeito ao Estatuto dos Senadores e etc., e os
arts. 4 a 13, arts. 22 a 45. E basicamente isso.
Então eu gostaria de submeter a votos a sugestão
do Senador Gerson Camata. Se não houver oposição
eu considero aprovada a sugestão do relator-geral. E
concedo a palavra...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): O quanto antes V. Exa. aprovar(F).
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Só
inversão da pauta.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Fazer(F) começar a apreciar os estatutos,
depois colhemos(F) os colegiados.
Então eu gostaria de indagar se o Senador Camata teria alguma observação a fazer, senão eu aconselharia...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Está
apenas aqui, Sr. Presidente, na...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Quais são as alterações, relator?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): São
alterações, por exemplo, na posse do Senador. O estatuto atual diz assim que tem que ser na... “A posse em
vez do mandato, durante reunião preparatória, sessão
deliberativa ou não deliberativa, precedida da apresentação à mesa do diploma expedido”. A gente pode...
“Durante sessão preparatória, sessão deliberativa ou
não deliberativa”, simplifica a redação, precedida da
apresentação à mesa do original do diploma expedido
pela Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário
Oficial, e demais documentados exigidos nesse regimento e em resoluções do Senado”. Porque lá na Comissão de Ética há outros documentos que ele pede,
currículo e tal, e podem até exigir mais, a declaração
do imposto de renda. Então se coloca aqui outros documentos exigidos neste regimento ou em resoluções
do Senado. Abrange futuras resoluções que podem
ser tomadas. A outra. A posse de Senador. Como é
que ela é feita durante o recesso, é também durante
o recesso, “Após realizar-se-á perante o presidente
em solenidade pública em seu gabinete, observada
a exigência da apresentação dos documentos mencionados no caput desse artigo, e da prestação do
compromisso, devendo o fato ser noticiado no Diário
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Oficial do Senado”, também para dar mais ênfase a
posse quando está em recesso e um senador vier tomar posse nesse período.
Eu acho que está na leitura, eu acho que nós
podemos acompanhar aqui a leitura. Depois lá no § 2º
entre um art. 5º: “Tendo prestado o compromisso uma
vez, fica o suplente de senador dispensado em fazêlo em convocações e subseqüentes durante o mesmo
mandato”. Se ele está no mesmo mandato e ele já prestou compromisso, se ele por acaso vier a assumir de
novo como suplente, naquele mandato ele não precisa
de novo ir lá prestar juramento. Ele já prestou uma vez.
Eu acho que fica mais prático e mais...
E a outra é a revogação, porque atualmente disse
que o nome do parlamentar só pode ter duas palavras.
Isso já está revogado, no painel já tem senadores que...
Antonio Carlos Valadares. Não tem que ser Antonio Valadares, Carlos Valadares e nem Antonio Valadares.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Quer dizer, o nome do parlamentar pode
ser o nome por extenso dele completo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pode ser o nome dele.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Mas também pode ser-–
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ele
que faz. Do nome do parlamentar não constarão mais
de duas palavras não computadas nesse número as
preposições. Então revoga. O parlamentar bota o nome
dele lá, que ele achar melhor.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): O nome do parlamento é conhecido. Eu
sou Antonio Carlos Valadares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Você
não pode botar lá Carlos Valadares, ninguém vai saber
quem é, ou Antonio Valadares. Então agora o senador
que faz... Simplifica.
Depois também lá do exercício apenas uma modificação no § 2º do art. 8º [ininteligível] “de acordo
com o exposto do art. 206, simplifica também”. Depois
o senador suplente, por ocasião da posse informará à
Secretaria-Geral da mesa seus dados pessoais, apresentar um currículo. Porque às vezes vem aquele livro
dos currículos parlamentares que é melhor o senador
fornecer, ele, os dados dele, do que ficar pensando, e,
às vezes, depois o senador reclama: “Olha, não botou
aqui que eu recebi a medalha do Duque de Caxias”.
Então quando ele apresenta o currículo, já estão lá todos os dados dele, e dali então se tira [ininteligível]. A
outra... E não só o currículo e outras informações que
o senador queira prestar, também fica lá.
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Depois a remuneração do senador permanece
ali como está, e a gente pode discutir aqui. Se alguém
tiver alguma opinião. Está ali a leitura...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Opinião.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mantendo a atual ou revogando.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Senador houve na Câmara dos Deputados
uma decisão da mesa que não permite o recebimento
de ajuda de custo de parlamentar que senta na cadeira e sai imediatamente para reassumir uma secretaria
que ele deixou para participar, digamos lá, eleição da
mesa, e depois volta para a secretaria. Isso aconteceu
e vários parlamentares receberam ajuda de custo. E
isso teve uma repercussão negativa contra o Poder
Legislativo. Eu sugeriria que colocasse um dispositivo
que proibisse essa liberalidade no pagamento de ajuda
de custo ao parlamentar que assume a sua cadeira de
senador somente para resolver um problema político,
depois volta para o exercício de um cargo executivo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Nobre Senador Antonio Carlos Valadares,
V. Exa. fez alguma emenda nesse sentido?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): É que me ocorreu isso hoje pela manhã.
Inclusive, ouvindo o rádio.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não,
mas já está anotado aí.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Já está anotado aí? Depois nós elaboramos uma emenda.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
[ininteligível] discute quando ela(F) chegar aqui.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
depois, Presidente, estão os itens todos aqui. Aí regula
o uso da palavra pelo Senador. Acho que já está por
aqui também. O uso da palavra nós já fizemos tudo, já
estão aqui as mudanças que nós falamos.
Então de estatuto dos senadores nós vamos para
o art. 22, pág. 7 aqui. São coisas mais simplesinhas.
Que aqui no regimento atual diz assim: “O presidente
advertirá o senador usando a expressão: ‘atenção’. Se
a observação não for suficiente ele diz: ‘atenção Senador fulano’. Então, o presidente advertirá o Senador.
Como que ele tem que dizer na pág. 7 aqui. E se ele
não for ouvido o presidente pode retirar a palavra do
senador. Os demais permanecem.
Agora aí no art. 24 entra aqui: “Em caso de desacato ao Senado, o presidente entregará as notas taquigráficas do ocorrido à Corregedoria do Senado ou ao
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Conselho de Ética e decoro parlamentar”. Para revogar
essas notas... O que é que o presidente fazia relatório
e tal, ele manda lá para a Corregedoria do Senado ou
para o Conselho de Ética, e fica mais simples, porque
lá já tem também as punições e o elenco das medidas que poderão ser tomadas quando o parlamentar
desacatar o Senado ou seu presidente.
Aí esse artigo a gente propõe a revogação de todos os outros até o art. 25 daqueles parágrafos, porque,
na verdade, censura pública isso tudo está lá no Conselho de Ética, naquela resolução 20/93. Não precisa
constar aqui no nosso Regimento Interno.
Aí tem no art. 25 também, “ato censurar vão(F)
incompatível com o decoro parlamentar”. Eu com postura pessoal no prédio do Senado. Então encaminha
também para a Corregedoria e para o Conselho de Ética. Não é um ato próprio do presidente. Ela encaminha
para lá e o colegiado toma as providências.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Permita-me, Senador Gerson Camata.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Com a palavra o nobre Senador Papaléo
Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A
questão, esses itens: A, B, § 3º, essas revogações,
eu não compreendi. Elas serão compensadas de que
forma?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): No
primeiro aqui. No lugar de toda essa... “A comissão terá
prazo de...” Já manda lá para o Conselho de Ética, ele
tem o regulamento ou para a Corregedoria. Lá tem o
regimento dela.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Concordo plenamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E o
que constar aqui, que o presidente vai fazer, vai mandar fazer uma ata...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Quando o regimento foi feito, não havia o
conselho de Ética. Então agora já que tem o Conselho
que regula a matéria, a matéria será...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Remete ao Conselho de Ética.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Obrigado, Senador.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Depois tem: “Homenagens devidas em caso de falecimento”. Espero que não ocorra com ninguém de nós e nem
no futuro com ninguém. Como é que será... Porque no
caso de um falecimento o presidente poderá designar
uma comissão de três Senadores para comparecer às
exéquias(F). Aqui diz: “Uma comissão designada pelo
presidente”. Porque, às vezes, pode ter quatro, cinco
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ou outro, dependendo das amizades daquele Senador, então não pode ficar limitando, fechando em três.
É uma coisa mais simplesinha.
Aí, renúncia. Há uma mudança aqui porque diz
assim. a atual: “A comunicação da renúncia senatoria
ou a suplência deve ser dirigida por escrito à mesa com
firma reconhecida e independendo da aprovação do
Senado. Mas somente tornar-se-á efetiva e irretratável
depois de lida no período de expediente e publicada
no Diário Oficial”. Então ele pode voltar atrás até um
momento. Uma sugestão seria tirar a palavra ‘efetiva’.
“Tornar-se-á irretratável depois de lida no período do
expediente e publicada no Diário Oficial”. Uma coisa
de redação. Quer dizer, na hora que ele renunciou ela
é efetiva, mas ela só é irretratável depois que for lida
no expediente e publicada no Diário Oficial. Quer dizer,
ele tem até aquela hora...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Relator, eu acho que...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Dá
a palavra para ficar na ata.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Com a palavra o Senador Antonio Carlos
Valadares.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Eu acho que não precisava ser publicado
não. Você se lembra da renúncia de Jânio Quadros?
Foi lida em sessão a renúncia, ou seja, o expediente
foi comunicado em sessão e considerada como irretratável, necessitando de publicação no Diário Oficial.
Para que isso?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Na realidade, se eu não estou equivocado...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
vai para o diário.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Mas vai. Mas se ele renunciou acabou.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Se eu não estou equivocado, o que ora o
Mauro Andrade falou foi o seguinte, que o entendimento dele era que renúncia era unilateral, e, conseqüentemente, não exigiria a manifestação do plenário. E a
partir daí ele considerou vago o cargo e com [ininteligível]. Foi essa a leitura, quer dizer, que a renúncia
seria um ato unilateral.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Irretratável.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas está escrito aqui: “Independe da aprovação do
Senado”, a renúncia, mas ela só se torna irretratável,
porque vai ser lida e no outro dia vai ser publicada. Ele
ainda pode voltar atrás até a publicação.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Então, ele volta atrás?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas eu acho que a publicação também se
faz necessária, na minha opinião.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): O que ocorre é que ele pode voltar atrás.
Antes de publicar ele pode voltar atrás. Ele pode retroceder, se arrepender e dizer: “Senador, não publique
isso não, foi brincadeira. Eu estava num momento de
euforia”.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
só se torna irretratável depois de publicada.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas veja, se a mesa... Se é recebido...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): O Senador pode ter uma depressão num
determinado momento, entrar com a carta renúncia,
e em seguida os colegas poderão dizer: “Olha, rapaz
deixa isso para lá”. Aí não publicada, não se configura a renúncia.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Isso.
E tem que ser por escrita e ela é efetiva, ele renunciou.
Mas ela é irretratável só a partir do momento em que
lida no expediente, ela foi publicada no Diário. Dá um
tempo para esfriar a cabeça e até para tornar, o ato
não se tornou público...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Segundo o Papaléo, o cara pode estar de
porre.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Logicamente fornecido o material pelo suplente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Eu sou sempre condescendente quanto
essa questão de renúncia, porque renúncia é uma
coisa tão séria que tem que ser pensada, não só pela
pessoa, até pelos próprios colegas.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
no Parágrafo Único diz o seguinte: “É lícito o senador
ou suplente fazer em plenário oralmente a renúncia ou
mandato, que também só se torna efetiva e irretratável
depois da publicação no Diário Oficial.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora eu acho que a publicação...
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A formalidade...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Tudo
que faz na sessão é publicado, não pode ter...
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A formalidade, ela exige isso.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Inclusive...
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SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Porque
é o Diário Oficial, Senador, ele sai no dia imediatamente após a sessão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
suplente assumir depois da publicação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Até
para convocar o suplente tem que sair no Diário Oficial.
E aqui ainda acrescenta no 29 um § 2º dizendo: “Se o
Congresso estiver em recesso o fato vai ser publicado em Diário Oficial, se a renúncia ocorrer durante o
recesso”. Eu acho que é normal.
Agora na pág. 9 tem aí aquela série de artigos que
começa no 32 e vai até o 35. Quando é que o senador
perde o mandato, como é que ele perde o mandato,
porque é que é que ele perde o mandato. E eu acho
que como isso tem uma parte que está na Constituição
e outra e está no Conselho de Ética, e está também
na Comissão e no Conselho de Ética, a gente podia
revogar isso tudo que está lá. Quando que ele perde o
mandato. Lá no Conselho de Ética. Já tem lá.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Remete. Isso é a resolução do Conselho
de Ética, que criou o Conselho de Ética.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
não tem que ficar no regimento interno.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): E está na Constituição também.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Tudo está lá, e uma parte tem na Constituição e uma
parte tem lá no regimento dos dois conselhos. Então
não precisaria constar aqui, porque lá estão as... Tudo
isso já está repetido na Comissão e no Conselho. Não
sei se seria interessante.
Alguém quer ler o dispositivo? “Perde o mandato
o senador que infringir qualquer das promissões constantes no art. 54 da Constituição”. Claro que perde. Não
precisava nem citar. “Cujo procedimento for declarado
incompatível com o decoro parlamentar”. Já passou
pela Comissão de Ética. “Que deixar de comparecer
a terça parte das sessões deliberativas”. “Que perder
ou tiver suspenso o direito político”. [ininteligível]. “Que
sofrer condenação criminal e...” Isso tudo já está lá
tanto na Comissão de Ética quanto no Conselho. Ora,
então se já está lá não precisava constar aqui. A representação é feita lá e enquadrou aqui o Decreto, e
vem para o plenário.
Não sei o que é que os companheiros acham.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): A matéria passou a ser regulada pelo...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Porque quando fizeram esse regimento não tinha nem o
Conselho e nem a Comissão. Agora tem. Gasta menos papel.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Tem mais algum aí?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Termo, não. Agora na pág. 10. Aí nós vamos entrar no
art. 38 que vai dizer quando que um senador estar ausente, o que é que se aplica... O senador quando que
ele comunica a ausência dele ao presidente. No art.
38 está entrando um Parágrafo Único que substitui o
atual. “Para os efeitos desse artigo aplica-se o disposto
no art. 13, não sendo ainda considerada a ausência
do senador nos 60 dias anteriores às eleições”. A idéia
eram as eleições gerais. Mas colocar eleições só...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Em caso de dúvida ‘eleições’. Um termo
mais genérico.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas aí ele pode. Eu acho o seguinte: Eleições; pode
ter uma eleição só num município, num Estado e o
senador alegar: não, a Justiça Eleitoral mandou fazer
uma eleição lá que é no município só, e ele fica com
o direto de ficar ausente. Aí teria que ser eleições, na
minha idéia, a Cláudia acha eleições gerais e municipais, ou municipais.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Porque gerais sinaliza algo, por exemplo,
2010.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): [pronunciamento fora do microfone].
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): As eleições gerais se referem às eleições
para presidente, governador, deputado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Senador, deputado. Essa é geral. Essas são as gerais,
as outras municipais.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Elas são eleições separadas.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Município especificamente prefeito, exprefeito e vereador. Eu acho que nesse caso era interessante colocar eleições gerais...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Ou municipais também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente. Porque se ocorresse a hipótese que o Senador Camata suscita de ser um município...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): O Senador estava coberta.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Já esta compreendida também.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então a idéia seria o quê? Gerais e municipais.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Ou municipais.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Os
demais artigos permanecem. “A ausência do senador
quando incumbida a representação da Casa ou ainda
no desempenho de missão”. A única mudança... Nós
revogamos o § 4º do art. 40: “Será ouvida a Comissão
de Relações Exteriores, Defesa Nacional, ou que tiver
maior..., sendo o parecer oferecido imediatamente por
escrito, oralmente no prazo não excedente a duas horas”. E aí passa então... Nós temos no art. 41, nos casos do art. 41: “Se não for possível, por falta de número
realizar a votação em duas sessões deliberativos, consecutivas ou se o Senado estiver em recesso, o pedido
será despachado pelo presidente, retroagindo os efeitos
da licença para o requerimento”. E depois lá onde que
a gente coloca? As licenças, porque atualmente, por
exemplo, um senador é considerado, ele tem licença
quando ele é candidato a presidente, e vice-presidente
da República. Nós acrescentamos aqui: “Governador
ou vice-governador do Estado ou do Distrito Federal”.
Porque se ele for candidato a presidente ele tem esse
direito das ausências, por causa da eleição, se ele é
candidato a governador ou se ele é candidato a vicegovernador, acho que ele deveria também ter o mesmo
privilégio que ele teria como teve, por exemplo, o caso
do nosso vice-presidente, teve o Fernando Henrique,
quando foram candidatos a presidente e a vice, e se
estender a governador e a vice-governador que é uma
campanha mais pesada, mais dura.
Depois teve... O que é que foi a outra? Então aí
eu acho que são as alterações.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): O art. 48 já viu?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Esse já foi lá. Aí vai o 48. Aqui já começa a competência do presidente.
(soa campainha)
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Talvez, nobre Senador Gerson Camata,
talvez seja bom antes de começar esse item fazer um
debate sobre isso.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Um
debate sobre isso. Quanto às atribuições do presidente...
Nós estávamos lá na reunião da mesa e o Presidente
José Sarney disse que ele [interrupção no áudio], aos
membros da mesa, a hora que um vai presidir até a
hora que o outro preside, vai fazer umas delegações. Eu
acho que nas atribuições do presidente a gente podia
esperar, o que é que ele pensa, quais as atribuições
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que ele vai dar ao 1º Secretário, ao 2º Secretário, ao
1º Vice, 2º Vice; para depois a gente passá-las para
aqui. Porque ele disse que vai distribuir as atribuições.
Enquanto ele não distribuir a gente distribui por conta
dele, sem que ele diga o que é que ele pretende, não
é presidente? Seria melhor aguardar--.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Gostaria de colocar uma sugestão aqui nas
atribuições do presidente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Certo.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Dá poderes ao presidente de convocar em
caráter extraordinário os membros da mesa para a
escolha do presidente e do vice-presidente, de qualquer comissão que em tempo regimental não tenha se
instalado. A mesa escolheria-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
é o mais idoso, mais idoso, automaticamente, presidente. Ah, ele teria que convocar e dizer: “Assume lá
e faz a reunião”. Pronto.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Na verdade, é o seguinte: veja o que é que
está acontecendo hoje no Senado. Está prejudicando,
inclusive, a imagem e o funcionamento da Casa. E o
retardamento da escolha por motivos, naturalmente, em divergência partidária. Ora, colocaríamos no
Regimento um prazo, digamos, de no máximo oito
ou quinze dias, ou dez para a escolha dos dirigentes
das comissões, findo este prazo estabelecido no Regimento e a comissão, ou as comissões não tenham
escolhido os seus dirigentes, caberá à mesa reunida,
democraticamente, não o presidente, a mesa, escolher
o presidente e o vice-presidente das comissões ou da
comissão cujos cargos de dirigentes estejam vagos,
presidente e vice. Aí nós... Tenho certeza que isso ia
acelerar a escolha dos dirigentes.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
A sugestão de V. Exa. já está aqui: “Em caso do não
cumprimento do disposto do artigo lá, ficarão investidos nos cargos os dois titulares mais idosos até que
se realize a eleição”.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Mas eu estou já colocando em definitivo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Fica em definitivo?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Em definitivo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
é eleger o outro, não?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Não. Dá um prazo para a escolha dos dirigentes. Se ao cabo, ao término deste prazo os par-

07480 Terça-feira

31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tidos não se entenderem, caberá à mesa escolher o
presidente e o vice.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
gosto de umas coisas...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Uma escolha democrática, porque não é o
presidente, é a mesa reunida que vai escolher o presidente e o vice daquela comissão cujos dirigentes
ainda não foram escolhidos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora, só gostaria de fazer uma observação:
é que esse assunto que acaba de ser suscitado...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Pode ser em outra...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Noutra ocasião. Eu acho que nós devíamos
pontuar observando a ordem.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Correto. Vamos então.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então eu gostaria...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Bem, então nós estamos agora... Nós já estávamos
entrando na atribuição do presidente. Não foi? Então,
porque aqui nós estamos agora das atribuições. “Ao
presidente compete...”
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Sugestão convocar e tal em caso de...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Agora, por exemplo, como tem coisa só de redação, por
exemplo, atualmente o presidente quando a sessão está
se esticando e vai passar do horário de encerramento,
ele tem que propor ao plenário a prorrogação. Aqui nós
estamos colocando que ele, de ofício, prorroga. Normalmente vai para a plenária... Ele prorroga.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ele
prorroga. Não precisa ouvir o plenário. Eu acho que isso
aí o Presidente Sarney vai concordar também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então nós vamos colocar em discussão o
Estatuto dos Senadores.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
que já foi até...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não sei se o Senador Papaléo Paes gostaria de fazer alguma observação ou o Senador Valadares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então alguma observação?
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SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Não,
não, ia me referir à questão das comissões. Fica para
depois.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ou
sugestão. Comissões eu acho que pode ser agora.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Só
sugestão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Atribuições do presidente que eu achava que a gente
deveria submetê-las ao presidente primeiro, porque
disse que agora ele vai distribuir até, por exemplo, determinado dia, dia de quinta-feira, quem abre a sessão
é o 1º Secretário que preside até tal hora. Ele presidirá sempre a ordem do dia. Dia tal, depois da ordem
do dia, preside a sessão o 2º Secretário. Ele vai fazer
uma escala e só...
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Os
titulares...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Da
mesa presidirão com essa escala que ele pretende fazer, que eu acho que é muito bom isso.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Mas isso não precisa constar do regimento, porque esse é um entendimento entre os membros
da mesa. Isso não pode constar. Não precisa constar
no regimento.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora, eu só gostaria de observar o seguinte: esse problema das comissões, esse tema está
cogitado para a próxima reunião. Eu acho que nós não
deveríamos anunciá-lo agora.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Correto. Vamos manter a pauta.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): [ininteligível] está aprovado tudo aí.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não. Até agora alguma observação daquilo que nós
temos?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Está aberta a discussão para...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Eu estou inteiramente de acordo com as
sugestões de V. Exa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E eu indago o Senador Papaléo Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): De
acordo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então, igualmente de acordo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então, nas atribuições do presidente, que nós não
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estamos avançando... Quase emenda de redação, ele
pode prorrogar a sessão de ofício, qualquer membro
pode requerer, mas se ele percebe que precisa prorrogar, ele mesmo, de ofício, prorroga. “Fica prorrogada
a sessão por mais 30 minutos”. Não precisa submeter
ao plenário.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Porque
já está ocorrendo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
está ocorrendo então está tornando.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Então,
se tornou uma tradição.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Depois outra emenda de redação é: “Comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral a ocorrência de vaga, comunicar
à Justiça Eleitoral a ocorrência de vaga”.
Depois também: “Promover a publicação no princípio por causa da sessão legislativa do relatório sejam consubstanciadas as atividades do Senado e do
Congresso Nacional na sessão legislativa anterior”. E
“mensalmente da resenha das matérias apreciadas”
que é muito interessante para ter um balanço do que
foi apreciado.
“Conceder a palavra a seu critério a Senadores
para...”, isso é uma coisa que já está acontecendo que
nós estamos introduzindo, por exemplo, é normal quando começa uma votação enquanto se espera dar quorum no painel, muita gente diz: “pela ordem, eu queria
comunicar que o Estado do Espírito Santo assinou um
convênio com o Banco Mundial”. Então já que isso está
acontecendo, e aquele período para não ficar parado,
vazio, a gente consagra isso. “Conceder a palavra a
seu critério a senadores, para intervenções de até 3
minutos no decorrer do tempo destinado ao registro
eletrônico dos votos, nas votações por processo nominal”. O que é que você acha? Já existe.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Já
existe.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Só
que não está no regimento, é anti-regimental.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E também não determina tempo. Agora não...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
aquele tempo fica lá esperando mesmo e preenche
com essas comunicações.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Concordo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Promover classificação...” Ah, esse outro negócio de
documentos, classificação de documentos sigilosos. O
que é um documento sigiloso? Então o presidente é
que pode nomear uma comissão para dizer quais são
os documentos que são sigilosos. Esse documento é
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sigiloso ou não é? Classificar... Não é isso, Cláudia?
O que é um documento sigiloso.
SRA. CLÁUDIA LIRA: [pronunciamento fora do
microfone]
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E o
410 que enquadra o que é um documento sigiloso nós
vamos debater, vamos discutir numa outra...
SRA. CLÁUDIA LIRA: [pronunciamento fora do
microfone]
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então aqui fica... Os documentos sigilosos nós vamos debater numa outra oportunidade, para não surgir dúvida.
O presidente também não ser discricionário e dizer:
esse é sigiloso e não é. E teria uma comissão.
Aí no uso da palavra nós já disciplinamos o próximo. “O presidente somente se dirigirá ao plenário da
cadeira presidencial, não lhe sendo lícito dialogar com
os senadores, nem os apartear, podendo, entretanto,
interrompê-los nos casos do previsto da disciplina interna”. “O presidente deixará a cadeira presidencial sempre que como senador quiser participar do trabalho da
sessão”. Que muitas vezes não está acontecendo aqui
e o Senador Antonio Carlos Valadares há poucos dias,
na sessão anterior disse isso: têm senadores presidindo
que começam a apartear os oradores e até dizer se o
discurso dele foi bom ou não. Então isso precisava ter
até uma reunião da mesa para...
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu
acho que isso é..., a mesa tem que reunir e realmente
ordenar essa situação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
estamos colocando, porque no regimento antigo não
tinha os equipamentos eletrônicos, a disponibilização
sempre da ordem do dia eletrônica nos laptops, nos
notebooks por meio eletrônico ou impresso, mas no
eletrônico é mais rápido. Aparece e bate ali.
Eu acho que aí não impede que a gente aprove ou não aprove, porque depois quando vierem as
atribuições que o presidente pretende redistribuir, a
gente poderia, se necessário, colocá-los no regimento, ou não, porque pode chegar um outro presidente
e querer revogá-las. E aí teria que ir para o plenário
para revogar.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sr.
Presidente, me permita, é uma observação...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Com a palavra o nobre Senador Papaléo
Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É uma
observação que pode até fugir da discussão agora,
mas é muito importante.
A questão da prorrogação das sessões. Nós
poderíamos estabelecer critérios de necessidade da
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prorrogação das sessões. Porque o que está ocorrendo hoje... Eu me lembro que logo que eu iniciei meus
trabalhos aqui, quando dava seis e meia, 18h30, a
sessão só era prorrogada se tivesse algum orador na
sua fala pelo tempo dele. Então, prorroga por mais
dez minutos. Porque o que ocorre é muito sério. Nós
talvez não tenhamos a consciência do que é a mobilização para manter uma sessão de discursos até 8, 9,
10 horas, desestrutura todos os servidores, porque os
servidores da mesa têm que sair de lá e ainda ir para
seus gabinetes, prepararem o Diário Oficial. Então tumultua tudo. Além dos cinegrafistas, dos seguranças,
da grade da televisão, que é muito importante a nossa televisão. Quer dizer, realmente uma mobilização
acredito que, no mínimo, de 200 funcionários. Então só
se o assunto for realmente extremamente importante,
irrelevante e inadiável.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Excelente contribuição, Sr. Presidente. Eu acho..., seria,
por exemplo, “ordem do dia”, na ordem do dia pode
se prorrogar a sessão. Pronto. Agora quando estiver
um orador na tribuna, pelo tempo necessário que ele
termine o seu discurso.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Isso
mesmo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Tirar a competência. Eu acho que é muito importante
isso. Porque, às vezes, eu vejo aí, sessões 9, 10 horas da noite-SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Cansativas.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
ali um orador-–
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E, de
repente, o cansaço faz até com que...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Essas sessões, por exemplo, que nós tivemos de virar a
madrugada em sinal de protesto, isso é anti-regimental
totalmente, e não é boa para a imagem do Senado.
Porque tinha um dia desses, um falando e um dormindo. Não pode um negócio desses.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): O zelo
pela organização, pela ordem da casa é fundamental.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Vamos cuidar muito bem disso, da disciplina da prorrogação. O que é você acha Valadares? Disciplinar as
prorrogações.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Muito bem. Então eu acho que...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): No
art. 180: “A prorrogação da sessão poderá ser concedida...” Aí nós vamos tratar disso lá.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mais adiante.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mais
adiante. Acho que o presidente, eu acho que até agora
com as sugestões que serão acrescidas, praticamente,
as modificações propostas foram aprovadas.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Aprovadas.
E eu gostaria se há Senador, deseja se manifestar? Senão...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Eu gostaria... Presidente, para encerrar...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. Com a palavra o nobre Senador
Antonio Carlos Valadares.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Eu gostaria de entregar a V. Exa. uma sugestão para a próxima reunião que vai tratar de blocos
parlamentares e também de partidos políticos, como
também a constituição da mesa e das comissões. Eu
tenho uma sugestão para que conste expressamente,
e de forma bem clara de que os blocos, ao serem formados, funcionem como verdadeiros partidos políticos.
Eles têm direitos parlamentares a serem respeitadas
como, por exemplo, o da constituição das comissões e
também da eleição dos seus dirigentes. Uma sugestão
que eu estou dando a esta comissão, passo a V. Exa.,
em seguida ao relator. Agradeço.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. Então a mesa recebe as sugestões
que ora são apresentadas pelo nobre Senador Antonio Carlos Valadares, para o relator, Senador Gerson
Camata, para que S. Exa. aprecie e na próxima reunião nós possamos já discutir e votar, se for o caso a
matéria, as proposições.
Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sr.
Relator Senador Antonio Carlos Valadares, também
estabelecer critérios para que esses blocos não sejam
formados circunstancialmente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): No início da legislatura.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Aí fica
permanentemente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): No início da legislatura.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Exatamente. Porque, de repente, esses blocos são formados
para obter espaços proporcionais na mesa. Aí terminou
aquilo, desfaz o bloco, um partido sai e outro sai. Então
tem que ter exatamente essa firmeza de manter um
período fixo, pelo menos, mínimo de dois anos.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, eu omiti aqui, porque estamos aqui: “Dos
blocos parlamentares para hoje também”. Eu acho
que como vai adiante, podia avançar. O que é que os
membros acham?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): O problema é que o Senador Valadares já
tem um compromisso.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então fica..., abre-se a próxima reunião com blocos
parlamentares.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Quando será a próxima reunião?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Aí eu devo comunicar, possivelmente, será
dia..., na semana subseqüente à não deliberativa, tanto na Câmara quanto no Senado, houve acordo entre
as duas presidências, das duas Casas. Então nós só
vamos ter sessão deliberativa na terça-feira após dia
3. Aí é que nós podemos cogitar e fazer uma reunião.
Está certo assim? Então ficamos estabelecidos assim.
Possivelmente, o próximo dia 3, terça-feira.
E eu gostaria de agradecer a presença de todos.
E, oportunamente, darei ciência da hora, porque pode
ocorrer a instalação de alguma comissão que possa
tirar [ininteligível].
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Estaremos aqui, se Deus quiser.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro
encerrada a presente reunião. E a presidência se incumbirá de notificar os membros da comissão de hora
da próxima reunião, possivelmente, no próximo dia 3
de março.
Está encerrada a reunião.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Obrigado.
Sessão encerrada às 11h10.
Senador Marco Maciel, Presidente.
ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2009
Ata Circunstanciada da 6ª Reunião de 2009, realizada em 03 de março de 2009, às quatorze horas
e vinte e sete minutos, na Sala nº 03 da Ala Senador
Alexandre Costa, na oportunidade houve o debate de
propostas para revisão do Regimento Interno do Senado Federal, com a presença dos (as) Senadores (as):
Gerson Camata (PMDB), César Borges (PR), Papaléo
Paes (PSDB), Antonio Carlos Valadares (PSB) e Marco
Maciel (DEM). Esteve presente ainda a Presidente da
Comissão Especial de Assessoramento à Reforma do
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Regimento Interno do Senado Federal e SecretáriaGeral da Mesa, Sra. Claudia Lyra.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Havendo número regimental, declaro aberta
a 6ª Reunião da Comissão Temporária Interna, criada
pelo Requerimento 208/2008, aprovada em 5 de março
de 2008, destinada a apresentar no prazo de 90 dias
projeto de resolução para a reforma do Regimento Interno do Senado Federal.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho, como é rotina nas Comissões, a dispensa da
leitura e aprovação da ata da 5ª Reunião da requerida Comissão. Os Srs. Senadores que concordam
queiram permanecer como se encontram. A ata está
aprovada.
Conforme convocação a presente reunião destinase a debate de propostas para a reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. Nos seguintes temas: 1.
blocos parlamentares/lideranças, maioria e minoria,
arts. 61 a 66A. 2. representação externa, art. 67 a 70.
3. funcionamento do Senado: legislatura, sessões legislativas, sessões preparatórias, sessões plenárias,
tipos e fases, arts. 1 a 3, do 1º ao 3º, das sessões preparatórias, e art. 154 a 210 das sessões.
Eu gostaria de propor ao plenário da Comissão
que nós pudéssemos antes de iniciarmos a pauta submeter a votos. Decisões foram tomadas na primeira
sessão, se eu não estou equivocado. À Dra. Cláudia
pode talvez me confirmar, acho que foi na primeira
reunião que nós fizemos, que nós aprovamos, anuímos aqui sobre certos pontos, mas não submetemos
a voto, porque só estavam presentes três membros
da Comissão. E hoje nós temos agora quatro, praticamente, nós temos 2/3 da Comissão aqui presente.
Então, eu gostaria, para que não fiquemos com matérias já discutidas e aprovadas, se assim podemos
dizer, na Comissão, mas sem que tenha submetido a
votos, talvez seja o momento já de suprir essa lacuna
para que nós possamos prosseguir com relação aos
demais itens da análise da matéria.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Quais são as matérias, Presidente?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): As matérias a Dra. Cláudia... Foi sobre o
uso da palavra. Basicamente isso. E aqui tenho até...
A senhora trouxe um quadro aqui que ajuda a... O uso
da palavra. Foi aquele item que se discutiu orador inscrito 20 minutos, intercalação com líderes, 5 minutos,
comunicação inadiável 5 até três Senadores. E depois
orador inscrito 20 minutos, intercalação com líderes de
10 minutos, e breves comunicações três minutos até
três Senadores. Sessão deliberativa ordinária, orador
inscrito 10, orador inscrito num certo período o expe-
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diente. Foi bom chamar atenção para esse fato que
isso é antes da ordem do dia, embora, seja reunião
deliberativa. Depois líderes 5 minutos e líderes 5 minutos por 30 minutos após os primeiros 90. Comunicação
inadiável 5 minutos, breves comunicações três, após
os líderes até o início da ordem do dia. Após a ordem
do dia orador inscrito 20 minutos, líderes 20 minutos.
Com preferência sobre oradores inscritos. Orador inscrito 10 minutos intercalando com líderes 10 minutos,
outros usos das palavras. Talvez fazer chegar em mãos
do Senador César Borges uma cópia. Outros usos da
palavra discussão de 10 minutos uma vez, discussão
de 10 minutos uma vez, discussão regime de urgência
10 minutos uma vez, 5 a favor e 5 contra, discussão
da urgência, discussão de urgência 5 minutos mais
versos um. Eu penso que mais um minuto. Discussão
redação final 5 mais um relator e um Senador do partido. Discussão redação final 3 minutos mais relator e
um Senador do partido. Encaminhamento e votação
5 minutos, explicação pessoal 5 minutos até duas
sessões. Explicação pessoal 5 minutos até duas sessões se citado nominalmente de maneira caluniosa,
injuriosa ou difamatória. E, finalmente, a parte que diz
respeito à sessão não deliberativa. Pela ordem 5 minutos, mantida com nova redação. Questão de ordem
5 minutos e 5 minutos para contraditar, questão de ordem 5 minutos, como também 5 minutos para contraditar, a parte dois, a parte dois, delegação e liderança
mantida. A partir de 2 minutos. Esqueci-me de dizer a
duração do tempo. E delegação e liderança mantida
o modelo já existente.
O Senador Papaléo Paes deseja... Senador, quero
registrar a presença agora do relator geral da matéria,
o Senador Gerson Camata, e com isso nós estamos,
praticamente com a composição da Comissão plena.
E eu então gostaria, para conhecimento do Senador Gerson Camata, que nós estamos propondo,
antes de iniciarmos a pauta do dia, da ordem do dia
desta reunião, nós gostaríamos de submeter a votos
aquelas matérias que já foram discutidas e anuídas,
se assim posso dizer, mas que nós não submetemos
a votação, porque não tínhamos quorum. E para que
não fiquemos sem essa matéria submetida adequadamente à votação, corretamente à votação, nós vamos
submeter essas matérias à apreciação dos membros
da Comissão. Então eu gostaria de saber se há divergência com relação a essa proposta, porque se não
houver divergência nós poderemos consultar os membros da Comissão.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo...
SENADOR CÉSAR BORGES (PR-BA): Sr. Presidente.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. Com a palavra o nobre Senador
César Borges.
SENADOR CÉSAR BORGES (PR-BA): Sr. Presidente, primeiro peço desculpas a V. Exa. porque eu não
participei da reunião passada, e faço agora um breve
exame dessa proposta, e desde já então me inquedo a
que houve uma discussão anterior, e farei apenas uma
seguinte observação, se V. Exa. puder me esclarecer.
É o seguinte, Sr. Presidente, eu vejo que, por exemplo,
é permitido 5 minutos para uma questão de ordem, é
permitido 5 minutos para uma explicação pessoal, 5
minutos para discussão quando o projeto estiver em
regime de urgência, 10 minutos, quando da discussão
normal. Entretanto, Sr. Presidente, para breves comunicações foi colocado um tempo de 3 minutos. Efetivamente, pela minha experiência de plenário, acho que
todos nós, 3 minutos é um tempo, a meu ver...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É comunicação inadiável?
SENADOR CÉSAR BORGES (PR-BA): É comunicação inadiável.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): 5 minutos.
SENADOR CÉSAR BORGES (PR-BA): Não,
mas a proposta. Esse é o regimento atual, mas pela
proposta estão 3 minutos.
Então eu acho muito difícil que realmente se cumpra 3 minutos para comunicação inadiável. Não sei se
houve uma discussão mais aprofundada sobre esse
tema. Mas é o único reparo que eu faria sobre essa
questão dos 3 minutos aqui com relação às breves
comunicações, que me parece que, efetivamente, fica
muito difícil ao parlamentar se expressar em apenas 3
minutos. É essa observação, Sr. Presidente, desde já
reforçando que não partilhei da discussão anterior, e
salvo melhor juízo, eu acho que esse tempo poderia ser
mantido nos 5 minutos, não teria grandes alterações
mantermos a comunicação inadiável nos 5 minutos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu presumo pelo que observo da manifestação do Senador César Borges que não há nenhuma
restrição a que nós façamos essa alteração, em vez
de 3, passarmos para 5. Isso que o relator, Senador
Papaléo Paes e Senador Valadares também estão de
acordo.
Então, em face do exposto eu agora-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Foi tudo aprovado comissão e alteração?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então poderia proclamar aprovado 5 minutos e o restante de todos os demais itens que foram
enunciados--
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Antes de colocar intercalando com líderes...
Logo no início. 10 minutos e breves comunicações 3
minutos, até três Senadores, sessão não deliberativa.
Pela palavra também 5 minutos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Acho também. E aí nesse caso acho até
por similitude no tratamento.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Sempre 5 minutos na comunicação, nas
breves comunicações.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E mantidos apenas três Senadores, porque
senão, do contrário, também pode se prolongar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mantido três Senadores.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então, vamos submeter a voto. Os Srs. Senadores que estiverem de acordo, queiram permanecer
como se encontram. Aprovado.
Passemos então agora à ordem do dia da presente reunião que é justamente relativo a blocos parlamentares, lideranças, maioria, minoria, art. 61 até 66A.
Eu concederia a palavra ao relator.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Presidente... Está ocorrendo, nesse momento, um almoço que em homenagem ao Presidente da República,
eu estava lá, tive até que me ausentar um pouquinho
antes da chegada de S.Exa., e quero pedir desculpas
por ter me atrasado.
Então na pauta de hoje nós temos blocos parlamentares, liderança, maioria e minoria, representação
externa e funcionamento do Senado. Eu queria propor
até que a gente, se pudesse fazer uma sessão amanhã, dava até para gente terminar esse e entregar esse
relatório até o dia 15, se a gente pudesse fazer uma
reunião amanhã também, apressar e terminar.
As sugestões aqui, a primeira, por exemplo, no
art. 59, o § 2º sobre os blocos parlamentares: “Para
os fins de calculo da proporcionalidade”, vai bater lá
atrás, “Bancadas partidárias são consideradas pelos
seus quantitativos na data da diplomação”. Lembra que
ocorreu recentemente aquele problema da... Então, nós
estamos emendando no § 2º “Para os fins de cálculo
de proporcionalidade às bancadas são consideradas
pelos seus quantitativos no dia 1º de fevereiro”. Pronto.
Não surge mais dúvida.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Depois eu falo.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Acho que é bom falar agora porque cada...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas V. Exa. concluiu já a sua...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Já. Vamos discutir logo esse artigo para não acumular depois.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
Então, concederia a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos Valadares.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Olha, até trouxe aqui o Código Eleitoral que
traz a lei das eleições. O art. 47 da Lei das Eleições no
seu § 3º estabelece o seguinte: “Para efeito do disposto nesse artigo”, programa de tempo de televisão dos
partidos... “A representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição”. Quer
dizer, por conexão com esta lei eleitoral seria bom que
a gente adotasse no Regimento um mecanismo que
salvaguardasse o direito dos partidos por ocasião das
eleições. Vamos dizer, se um partido, um determinado
partido político tem oito senadores naquela eleição,
quando se fizer o cálculo da proporcionalidade, mesmo que por motivo de morte ou de alguém ter mudado
de partido, essa bancada tenha sido reduzida, aquele
direito for conquistado nas urnas pelos partidos deve
prevalecer. Então eu achava que a redação devia ser
nesse sentido, de preservar o direito da bancada que
foi eleita na eleição anterior, antes do mês de fevereiro do ano seguinte. Se a gente colocar simplesmente
no mês de fevereiro, é que entre a eleição no mês de
fevereiro a bancada pode mudar, pode diminuir, pode
reduzir de tamanho por várias razões. Então eu gostaria
o seguinte: para preservar o direito constitucional dos
partidos conquistado nas eleições que se colocasse
aí uma redação de tal forma que o funcionamento dos
partidos ocorresse no âmbito do Senado Federal como
se tivesse obedecido à vontade do eleitor.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Em função do resultado eleitoral.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): No
dia da diplomação.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Porque a diplomação pode ocorrer, mas o
diplomata pode não tomar posse. Então eu acho que a
lei eleitoral é muito sábia, ela não fala em diplomação.
Tanto que quando a gente vai oferecer ao Tribunal Regional Eleitoral para efeito de participação na televisão
e no rádio, a gente pede lá na Câmara dos Deputados
uma certidão de quantos deputados o partido tinha no
período da eleição, quando ocorrer a eleição. Aí a Câmara dos Deputados fornece uma certidão ao partido,
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diz: “Olha o seu partido tinha 20 deputados, então você
vai ter tantos minutos de televisão”.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Desculpa-me, V. Exa., se eles não tomaram posse
ainda como é que a Câmara pode fornecer quantos
deputados?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não. Isso aí é durante o ano seguinte o
das eleições. A gente pede uma certidão de quantos
deputados que o partido elegeu-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Tomaram posse por aquele partido.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não. Que o partido elegeu. Quantos deputados o partido elegeu na eleição anterior. Então
vamos supor, nós estamos no ano de 2009, então o
Tribunal vai querer saber quantos deputados o meu
partido elegeu na eleição passada de 2006.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então seria quantos deputados foram diplomados naquela
eleição, porque o parlamentar, efetivamente, só está
eleito quando ele recebeu o diploma na mão. Se ele não
tiver com o diploma na mão ele não é parlamentar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então vamos colocar o diploma.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Como é atualmente. Então, “Para o fim do cálculo de
proporcionalidade as bancadas partidárias são consideradas pelos seus quantitativos na data da diplomação”. Atualmente é assim.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Na Câmara dos D
 eputados é assim.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): No
Senado também.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E no Senado-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Também é assim.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Vamos repetir.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Atualmente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu acho que devemos repetir.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Presidente, então vamos colocar em votação.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Para preservar o direito do parlamentar.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu considero isso positivo, porque prestigia os partidos políticos. Eu acho que respeita a verdade eleitoral.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E a verdade eleitoral.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho isso essencial. Então eu vou submeter a votos a proposta que está sendo discutida.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo,
queiram permanecer como se encontram.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
voto com a minha proposta.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas eu acho que o senhor está de acordo com a... A sua argumentação foi totalmente favorável.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E, inclusive, com a diplomação que é...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Volta à redação atual no dia da diplomação. Não é no
dia da posse não, no dia da diplomação.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Relator, outra questão que é o seguinte:
os blocos parlamentares na Câmara dos Deputados
têm uma exigência mínima para serem formados. Lá
o bloco parlamentar tem que ter, no mínimo, 3/10 da
composição da Câmara dos Deputados-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Aqui é 1/10.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): 3/100. Então o que é que eu proponho?
Porque aqui é um colegiado menor. Enquanto lá na
Câmara dos Deputados 3/100, aqui fossem 6/100.
Quantos deputados podem formar um bloco lá partidário? 15. O que eu estou propondo é que cinco
parlamentares, cinco senadores possam formar um
bloco, no mínimo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Excelência, permita-me. Atualmente é 1/10. Na sua
proporção seriam nove.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Atualmente 1/10 oito. Não, cinco pela nossa 3/100.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Pela
sua proposta seriam nove. Mantém 1/10.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não. 6/100 daria cinco. Seis vezes 81 dividido por 100, dá, mais ou menos, 4.8. Dá cinco parlamentares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Muito complicado. Como é que você vai dirigir uma
sessão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O mínimo. Estou falando o mínimo. Não se
pode ter um bloco com menos de cinco Senadores.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
acho que vai atravancar, vai prejudicar, vai atrasar, vai
desestimar partidos mais fortes, mais organicamente
mais organizados. Eu acho que 1/10 já é tolerância
máxima, 1/10 do grupo de senadores.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Oito parlamentares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Nove porque são 81.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): 8.3. Aproxima para 9 ou para 8? Está mais
próxima de 8.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): No
mínimo 1/10.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É a sua proposta. Eu estou propondo que
seja-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não, atualmente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): --Seja parecida com o da Câmara. Por exemplo, da Câmara tem 513 deputados, lá 15 deputados
podem formar... 15 parlamentares de vários partidos
ou de dois partidos podem formar um bloco, 15, corresponde a 15 deputados. Ora, levando em consideração
que lá são 513 e aqui são 81 há uma diferença enorme, a proporcionalidade aí não é justa com relação ao
Senado. Acho que a gente... Lá são 3/100, e eu estou
propondo aqui que sejam 6/100. Quer dizer, 1/3-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Uma facilidade para formar um bloco, por exemplo,
para dirigir para formar comissão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas a Câmara é a mesma coisa. A Câmara forma 15, forma um bloco com 15 parlamentares,
3/100. Aqui é democratizar, pelo contrário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, eu proponho botar em votação. Eu mantenho a proposta que seja, no mínimo, 1/10. Bota em
votação.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu penso que a sugestão do Senador Camata prestigia um pouco o fortalecimento dos partidos.
Eu acho que não está se fazendo exigência muito elevada, oito senadores já é algo...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Presidente, me permita.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Na verdade, o que eu estou propondo.
Existem partidos aí com poucos senadores, partidos
com um senador, com dois senadores, com três se-
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nadores; então eu acho que seria dar vez às minorias
para formar bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas a minha idéia é que nós estamos fazendo um regimento não é para os partidos, estamos fazendo para
o Senado. Não é para os partidos. O regimento que
nós estamos querendo fazer é para o Senado, que o
Senado funcione melhor.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O Senado é constituído de partidos grandes,
Relator e de partidos pequenos. A composição não é
para beneficiar nem um partido individualmente, nenhuma bancada individualmente. Mas na medida em que
coletivamente os partidos possam se reunir e formar
um bloco. Eu acho que não significa que nós vamos
ter sempre um bloco de cinco, porque pode acontecer
de um partido que só tenha dois senadores ou um senador faça parte de um bloco, esse bloco tenha mais
de cinco parlamentares, esse é o mínimo, é o número
mínimo, não significa dizer que, obrigatoriamente, nós
teremos que ter blocos de cinco, não. Quer dizer, esse
é o número mínimo, exigido. Quer dizer, nós iríamos
proporcionar aos partidos menores a oportunidade de
fazer em blocos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas já tem três membros de um partido, já tem um líder, o outro partido tem 20 e só tem um líder. Eu acho
que o regimento que nós temos, o objetivo, eu acho
que é a nossa função aqui, é fazer um regimento que
a Casa possa funcionar melhor, os partidos possam
ser melhor estruturados, que eles tenham uma representação efetivamente forte na Casa. Agora se a gente
começar a fazer regimento para atender partido aí é
outro problema.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas não é isso que eu estou propondo,
Relator, eu não estou propondo isso. Eu acho que um
partido isolado trabalha muito menos do que se ele
tiver companheiros formando um bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Pois
é. Então, ele junte oito e forme um bloco.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Acontece que, às vezes, não existe afinidade. É problema de afinidade. Nem todo mundo quer
participar do bloco do governo, nem todo mundo quer
participar do bloco da oposição, ou nem todo mundo
quer ficar ao lado do PMDB ou do PSDB. Então eu acho
que deixar os partidos escolherem os seus blocos estabelecendo o mínimo. Mas eu me rendo à maioria.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, vamos botar em votação.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu me rendo à maioria. O que a maioria
decidir.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Em
votação, Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Bloquearam aqui, caçaram a minha palavra.
Senador, eu estou entendendo que o Senador
Antônio Carlos Valadares está explicando claro, muito claro. Mas eu vejo que, realmente o fortalecimento
do bloco não se daria com relação... Hoje o bloco é
mais forte do que com a sua proposta. Quer dizer, um
bloco é forte com nove membros, quando ele passa
a ter cinco membros, ele, pelo menos, psicologicamente passa a ser mais fraco. Quanto à questão de
prestigiar os partidos com menor representatividade,
eu acho que o fato de já ter três parlamentares de um
partido compor uma liderança, já é um prestígio que
se dá aos partidos com menor representatividade. E
o mesmo líder tem os mesmos direitos de um partido
que tenha 20, 25 representantes. Então, eu acho que
seria, acho não, tenho certeza que seria muito mais
representativo para um bloco nós termos o que o próprio regimento hoje já estabelece. O meu voto é permanência, entendendo a sua preocupação.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então, eu vou declarar aprovada a proposta que foi formulada pelo... Modelo atual que foi aqui
localizado pelo Senador Gerson Camata. Passemos
agora ao item representação externa.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Presidente, ainda tem uma questão da formação dos blocos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nós
temos a formação dos blocos.
Aqui, Sr. Presidente, foram acrescentados ao art.
61 quatro parágrafos, três, na verdade, tem o primeiro,
§ único, no lugar do único passa a ser o primeiro. “Se
o desligamento de uma bancada implicar a perda do
quorum fixado no parágrafo anterior”, quer dizer de
1/10 extingue-se o bloco, naturalmente. “O bloco parlamentar tem esse senso a circunscrita à legislatura.
Devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores serem apresentadas à mesa para registro e publicação”. Agora a agremiação que integrava o bloco
parlamentar dissolvido ou a que dele se desvincular
não poderá constituir ou integrar outro bloco na mesma
sessão legislativa. Porque senão fica aquele negócio
do navio que sai do cais e encosta no píer, sai do píer
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e encosta no cais. Então dessa maneira faz com que
haja mais solidez nesses blocos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Aliás, no modelo espanhol feito o bloco ele
tem que durar toda a legislatura.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Toda. Nós estamos considerando a mesma legislatura, mas se sair não pode mais encostar-se ao outro
bloco. Acabou.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas aqui falar na sessão legislativa.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
Na sessão legislativa. Naquela sessão aí não é legislatura toda não.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não é legislatura toda.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Na
Espanha, segundo os...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Dois anos, no caso é sessão legislativa.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Um ano.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Levando em consideração que os blocos são
constituídos, sempre no início, na eleição da mesa.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
Mas, normalmente, é um ano a sessão legislativa.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Sessão legislativa um ano. Exato.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora na Espanha
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
toda legislatura.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E por que a gente não colocava aqui, Dr.
Camata, Senador Camata, dois anos?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
concordo. Eu queria botar até uns quatro, mas dois
seria bem melhor para dar solidez aos partidos, solidez aos...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ao invés de falar em sessão legislativa teria a duração de, no mínimo, dois anos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Nós usamos sempre a expressão sessão
legislativa ou legislatura. Legislatura compreendendo
os quatro anos e sessão
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Sessão legislativa é só um ano.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente. E a legislatura os quatro anos.
Quer dizer, eu acho que era bom a gente manter
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Sessão legislativa e renova depois, manter legislatura. Seria o ideal.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ou duas sessões legislativas seguidas
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Seria o ideal.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Duas sessões legislativas seguidas, consecutivas.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pronto. Beleza. Obrigado. Boa.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Duas sessões legislativas consecutivas. É
só prazo o mínimo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): As
modificações posteriores, Sr. Presidente, Srs. Membros
mais disciplinam e explicitam melhor como se elege o
líder, como é o líder, o vice-líder dos blocos que vão
se formar, que estão aqui desde o art. 62 vão sendo
acrescentados parágrafos ou melhorada a redação dos
parágrafos dos arts. 64, 65 até o 66. A leitura está ali.
Eu acho que não representa uma grande mudança,
apenas explicita melhor como é que se forma o bloco,
como é que forma o líder, como é que são os vicelíderes, e como é que o vice-líder partidário passa a
ser vice-líder do bloco.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Presidente, a Constituição fala no art. 58
em blocos partidários, e fala em partidos políticos, na
constituição da mesa e das comissões. Quer dizer, a
gente não pode ultrapassar esse espírito doutrinador
da Constituição. O que é que diz a Constituição? Que
no art. 58, § 1º “na constituição das mesas e de cada
comissão é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participem da respectiva Casa”.
Por que eu estou me referindo a isso? Primeiro que a
Constituição é muito clara. Há líderes que acham que
na mesa se deve ser levada em consideração é o tamanho das bancadas, sem falar nos blocos
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Na
proporcionalidade.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E na proporcionalidade. E a proporcionalidade seria obedecida tão somente na formação das
comissões. O que é que me preocupa? É que isso
pode ir de encontro à Constituição. Quando ele fala
aqui: representação proporcional dos partidos ou dos
blocos parlamentar é porque a Constituição considera
que existem partidos que não participam de bloco, e
bloco parlamentar vai servir numericamente para fazer
a proporcionalidade. Então, o que é que eu acho? Que
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o critério deve ser o mesmo, tanto para formação da
mesa que e uma comissão, chama-se até comissão
diretora, como também na formação das comissões. O
critério deve ser o mesmo, não pode ser diferenciado,
porque a Constituição fala na mesa e nas comissões.
Então o que eu queria que ficasse bem claro no Regimento é que nas próximas eleições, tanto da mesa,
como das comissões seja observado esse critério
aqui determinado pela Constituição no seu art. 58, §
1º. Proporcionalidade dos partidos e dos blocos, ou
dos blocos, do bloco quando houver bloco, claro. Por
exemplo, o PDT aqui não é bloco, é um partido. Então
ele entraria na mesa, como entrou. O PDT não entrou
na mesa pelo princípio da proporcionalidade por quê?
Porque foi levado em consideração o critério do partido
político. Para o PDT é válido. Agora, a meu ver, com
relação ao critério que foi aplicado na ocupação dos
demais cargos não foi obedecida a Constituição. Foi
um acordo. Houve uma espécie de acordo e tal e todo
mundo aceitou. Mas se existirem blocos constituídos
legitimamente, então devemos, a meu ver, observar
isso. Isso que eu queria, Sr. Relator que colocasse de
forma bem clara isso que está aqui na Constituição.
Podia até repetir e colocar no Regimento. Entendeu,
Dr. Camata? Repetir o que está aqui na Constituição
e colocar no Regimento. Eu não quero mais nada do
que isso.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nós
não temos normas atualmente, é a praxe. “O partido
que a tem a maior bancada elege o presidente”. “Atendida...” Mas é uma praxe.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Uma praxe. Agora vamos colocar no Regimento.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Tanto que o PT não tendo uma bancada tentou eleger
o presidente agora recentemente. Não é uma norma,
não está escrito isso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Observar-se-á quando possível
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Que possível e tal.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
que não representa dizer nada.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E, de fato, a Constituição fala também.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Como é que a Constituição fala?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Está aqui. Vou repetir. “Na constituição das
mesas e de cada comissão é assegurada tanto quanto
possível...” Que aí depende do acordo. “A representação

07490 Terça-feira

31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
que participem da respectiva Casa”.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então V. Exa. quer que esse artigo da Constituição vá
para o Regimento?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu gostaria que fosse repetido no Regimento, se já não tiver.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
tem. É por consuetudinário. Não é... Então passamos
para o Regimento o artigo, Presidente?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Porque o Regimento é o espelho também
da Constituição. Não pode ser mais e nem menos.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Permita-me, Presidente. Mas a Constituição oferece um
critério só, ela não determina esse critério. Ela está
oferecendo um critério para seguir ou não, ou seja,
ela não é determinante, tem que ser ou faça cumprir.
Ela é...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Tanto quanto possível.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Ela
oferece apenas uma...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ele leva em consideração partido, se o
partido não participar do bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
entra o bloco e não o partido?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): No caso aí, por exemplo, se a gente tiver
cinco partidos políticos que podem participar da mesa,
e alguns deles participem do bloco vão ser levados
em consideração dois critérios: o partido que tem um
determinado número de parlamentares isoladamente
e o bloco, e tem um determinado número de parlamentares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
geraria um interesse de fazer um bloco para aquele
momento...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas aí por isso que a gente deu o prazo
de dois anos. O prazo de dois anos é justamente para
evitar o fato de por um interesse momentâneo se querer acabar com o bloco para participar da mesa, por
exemplo, e fazer outro bloco.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E nós
já experimentamos isso. Isso é tentativa. Foi muito
tumulto para se resolver. Formação de bloco ali em
cima da hora
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então se tiver uma exigência de, no míni-

Março de

2009

mo, dois anos vai se evitar esta armadilha de partidos
mais sabidos que querem ultrapassar os outros.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Tanto
que nós não devemos esquecer que dois anos é justamente o período que intercala as eleições da mesa
e das comissões. De repente uma legislatura seria o
ideal para evitarmos esse troca-troca de bloco.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que a legislatura tem a vantagem
de melhorar o que o Boby(F) chamaria de governabilidade. Eu vejo no caso da Espanha eles estabeleceram isso, tinha aqueles partidos... Eu me lembro que
o Aznar no primeiro período governamental, ele teve
dois mandatos, ele se reelegeu e só pretendeu uma
eleição, ele no primeiro mandato ele tinha quatro partidos que o apoiavam que no total significava apoio de
12 parlamentares, eram quatro partidos que tinha
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Doze cada um.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não, tinha quatro cada um, eram doze
parlamentares. No segundo mandato, eu acompanhei
isso mais de perto, até porque eu falei com ele ao telefone na véspera da eleição do segundo, e aí disse
para ele: “Pelo que eu estou vendo nas pesquisas não
tenho dúvida que você vai fazer a maioria”. Ele disse:
“Não, eu tenho dúvida. Da outra vez eu não fiz”. “Mas
hoje você está bem melhor”. Ele fez a maioria absoluta. E continuou com os partidos que estão no bloco. E
aí mais quatro anos, ele ficou oito anos praticamente.
Agora, lá a recomendação é por legislatura. Eu acho
que isso melhora a governabilidade porque
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Melhor do que por sessão legislativa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Dá mais estabilidade.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então vamos. Eu sou favorável. Melhor
ainda, muito melhor. Dá mais estabilidade aos blocos.
Quatro anos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Isso é essencial até nos países que adotam
o parlamentarismo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, então em votação unânime à legislatura.
Constituir o bloco à legislatura. Dá estabilidade ao governo, dá confiança, dá prestígio à liderança política,
dá força ao partido.
Agora eu vou ler aqui as mudanças que nós
estamos colocando agora na formação dos blocos.
Então no art. 59 entra um § 2º que diz: “As lideranças
dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar
perdem as suas atribuições e prerrogativas regimen-
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tais”. Porque não mal passa a ser o líder do bloco. Os
líderes dos partidos não são mais líderes de partido,
tem o líder do bloco.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Na prática não vem acontecendo isso no
Senado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
já tem isso e nós estamos insistindo nisso, porque se
ele formou um bloco, ele não é mais líder do partido,
ele é líder do bloco, ele íntegra o bloco. Depois outro,
um § 5º no art. 59 ainda: “As vantagens administrativas adicionais estabelecidas para os gabinetes das
lideranças, somente serão admitidas as representações partidárias que tiverem, no mínimo, 1/27 avos da
composição do Senado Federal”. Líder, assessores e
tal. No art. 62
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): isso, a meu ver, não é um ato administrativo, decisão, um decreto legislativo, fazer parte do
regimento isso aí?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
eu ano que é fundamental isso no Regimento. Mas a
gente não fica vulnerável
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Naturalmente têm que se levar em consideração, Relator, aquela questão da eleição quantos
senadores foram eleitos. Se ele teve na legislatura a
sua bancada reduzida, isso tem que ser levado em
consideração. Como vem sendo levado em consideração pela mesa.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
levar em consideração é exatamente perder a atribuição se a bancada reduziu menos que 1/27 avos. “Ah,
mas coitado, morreu. Morreu. Saiu do Partido, foi caçado”. Não pode botar: se for caçado não representa,
se morrer não pode, se a vovô ficar doente também
não pode.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu acho que ele já foi aprovado anteriormente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Tem que ter uma regra que é uma regra para o Senado e não para o partido ou para resolver um problema
partidário ou de líder, tem que resolver o problema do
Senado.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas é que essa regra já foi aprovada com
aquela questão da diplomação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pois é.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Essa questão já foi resolvida.
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SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Permita-me, Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Essa
questão depois da posse nós vamos ter que lidar com
o que nos leva à realidade que é o corpo presente. Nós
não podemos ter o partido, de repente, elege dez, tem
suas prerrogativas na posse, estabelecida pela diplomação, e durante o mandato perde nove senadores
e fica um só representante, que eu chamo de corpo
presente, representando o partido, a liderança com
toda uma estrutura partidária. Então, eu vejo que tem
que ser regimental, Senador Antônio Carlos, porque,
de repente, ficando a critério de um ato administrativo
da mesa, o eleito hoje, a mesa eleita hoje pode ser
contrária e desfaz todo um gabinete por um ato administrativo.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu falei decreto legislativo.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Decreto legislativo que pode ser revogado, não pode? Então
eu vejo que tem que ser regimental e, de repente, a
questão do corpo presente, principalmente hoje que
a fidelidade partidária evita e muito o troca-troca de
partidos, nós estaríamos muito mais bem definidos se
nós tivéssemos isso no Regimento, sabendo-se que
lendo o Regimento nós estaremos tendo uma regra
valendo
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas acho que está havendo uma... Eu me refiro às
vantagens administrativas do gabinete, número de
funcionários, número de assessores. Não é no art. 12
que trata da remuneração dos senadores não, remuneração das assessorias que ele teria direito. Se caiu
no mínimo daquilo ele perde as vantagens administrativas, o partido perde
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): O partido perde sua liderança, sua-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): As
suas assessorias e as suas vantagens administrativas
adicionais.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Antônio Carlos, não é art. 12, é lá no 60, 61, aliás. Ok,
podemos votar, Sr. Presidente?
Agora no 62, eu estou com a cópia que está em
vermelho, está na mão do Senador Antônio Carlos Valadares, tem de todos. Entram alguns itens que: “São
competência dos líderes, além, de outras atribuições
regimentais, indicar...” O que está em vermelho. “Indicar
os representantes e as respectivas agremiações nas
comissões. Indicar ao presidente da Casa membro de
sua bancada para fazer uso da palavra em sessões
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especiais, participar dos trabalhos das comissões do
Senado de que não seja membro pessoalmente ou
por intermédio de um vice-líder, por ele formalmente indicado ao presidente da comissão sem direito
a voto, mas podendo encaminhar à votação”. Quer
dizer, o líder pode participar da sessão de qualquer
comissão técnica, não tem direito de votar se ele não
sendo membro da Comissão, mas ele tem o direito
de encaminhar à votação. “E orientar a sua bancada
quando da votação de qualquer proposição, sujeita a
deliberação do plenário, por tempo não superior a um
minuto”. Aquela instrução de votação: “O PMDB vota
sim, vota não, abstenção”. E participar das reuniões do
colégio de líderes que é normal. “Ausente ou impedido
o líder as suas atribuições serão exercidas pelo vicelíder por ordem da indicação”. E aí isso inclui um § 2º
presente o líder na forma do art. 13: “Os vice-líderes
somente poderão exercer suas prerrogativas mediante
delegação expressa do titular”, que é o normal.
No 65, ainda tratando do colégio de lideres. “O
colégio de líderes é constituído pelos líderes dos partidos políticos e os blocos parlamentares do governo
da maioria e da minoria com as seguintes atribuições:
deliberar sobre assuntos levados a sua consideração
pelo plenário, pela Mesa Diretora, por comissão, pelo
presidente. Requerer a preferência na apreciação de
matérias”. Eles passam a ter junto com o presidente
essa atribuição. “E sempre que possível as deliberações do colégio de líderes serão tomadas mediante
consenso entre os seus integrantes ou na fala deste
prevalecerá o critério da maioria, calculando-se o voto
dos líderes em função da expressão numérica de cada
bancada”. “Os líderes de partido que participe do bloco
parlamentar, o líder do governo da maioria e da minoria, terá direito a voz no colégio de líderes, mas não
a voto”. “E as reuniões do colégio de líderes poderão
ser convocadas pelo presidente ou pela maioria ponderada dos líderes”.
Eu acho que isso é explicitar melhor aquilo que
praticamente hoje já está existindo, que passa então
a valer por escrito.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Diga-me uma coisa. Aqui tem o bloco PSDB
mais DEM. Como é o nome do bloco?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Bloco da minoria.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Bloco da minoria. Muito bem. Então, atualmente, quem é o líder do bloco da minoria?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Mário Couto.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mário Couto. Então, pelo que está sendo pro-
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posto aqui, só o Mário Couto é que vai falar pelo bloco
da minoria, os demais não existem como líderes.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não, na reunião do colégio de líderes, ele fala, mas
não vota.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Nas sessões, por exemplo, o Arthur Virgílio e o...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Nas sessões o Mário Couto fala
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
art. 65 aqui está tratando só da reunião lá no colégio de
líderes. Quando os líderes vão à na mesa do presidente
decidir sobre matéria, decidir sobre tramitações.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E nas discussões plenárias? Eu quero saber nas discussões plenárias.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Nas discussões plenárias já está lá para trás, quando
o líder fala. Já passamos lá. Que ele delega, que ele
fala. Foi numa das primeiras reuniões.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Porque um dos dispositivos diz assim: que os
líderes partidários que integrarem blocos, eles perdem
a sua condição de líder. Ela é a líder de um partido, e
se participa do bloco não é mais líder.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Isso
é lá no plenário.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E agora eu pergunto: como é que o presidente agora vai agir com o nobre Senador Arthur Virgílio que fala a toda hora e com todo direito? Porque
hoje é permitido. Por aí não, ele não vai poder mais
falar, só o Mário Couto vai falar como
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
exatamente o Regimento atual que nós queremos que
ele seja obedecido, e nós estamos recolocando isso
aqui. Aquilo que eu disse no primeiro dia: o Regimento atual se obedecido seria ótimo. Nós tentamos fazer
um regimento, agora se ele não for obedecido será
tão ruim quanto o atual e tão desatualizado quanto o
atual. O grande problema
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então o melhor não seria então, já que
existe já um costume no plenário de que os líderes
continuem com suas atribuições específicas dentro
dos seus partidos, que não tirasse esse direito de os
líderes que participaram do bloco exercerem a sua atividade tal como exerceriam se os seus partidos não
participassem do bloco.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É como acontece agora.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Como acontece agora. Eu gostaria que
fosse
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Embora não esteja escrito isso no Regimento. Está
acontecendo à revelia do Regimento.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas eu gostaria de perguntar ao nobre Relator se V. Exa. é favorável que a atual situação que é
uma realidade conste do Regimento?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
entendo, ilustre Senador Antônio Carlos Valadares,
que o que está acontecendo hoje não é bom para o
Senado, e não dá funcionalidade, não dá resolutividade ao Senado. Está se falando muito, discutindo muito
e votando pouco. Os que nós temos que tentar fazer,
no meu entender, é um regimento que primeiro que
seja obedecido, se for para fazer um regimento que
não vai ser obedecido também, estão aqui perdendo
o nosso tempo
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É por isso que eu estou insistindo para
gente fazer um regimento para ser obedecido.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): --E
o Presidente vai perdendo. Então é melhor não ter regimento. Pronto. Vai lá e quem quiser fala a hora que
quiser, o que quiser
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que tenha um regimento de acordo com
a realidade hoje reinante.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
--Porque se é um regimento para não ser obedecido,
então para que fazer regimento?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): A realidade, eu expliquei até um caso concreto de três lideranças importantes, o Mário Couto
que é o líder da minoria, Arthur Virgílio, e o José Agripino, são três líderes, só que um é o líder do bloco e
os dois são líder do partido. Então nós vamos anular
que eles possam participar do debate como líderes?
Eu acho que a realidade não vai conduzir...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então teria que revogar contra o meu voto. Nós vamos
transformar a anormalidade em regra.
Eu presidindo, várias vezes observei isso. Quando
se perde “pela ordem” e é anti-regimental e eu percebo
que é, eu digo: “Olha, V. Exa. poderá falar “pela ordem”,
mas contra o Regimento. Mesmo assim V. Exa. quer
falar?” O Senador: “Quero”. Então mesmo advertindo
que ele está falando contra
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): V. Exa.
permitiu.

Terça-feira 31

07493

SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ele
quer, eu também não vou descer lá e arrancar o microfone. Mas normalmente eu falo: “V. Exa. não pode. É
anti-regimental a sua intervenção “pela ordem” nesse
momento. Mesmo assim V. Exa. pretende usar a palavra?” “Pretendo. Quer dizer, é anti-regimental, sabe
que é, mas quer usar. O que é que o presidente vai
fazer? Ele não tem outro meio de coerção.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Permita-me.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): A prática atual. Só um minutinho. A prática atual
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Quer
dizer, é muito cacique e pouco índio.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): A prática atual é que o líder da minoria é
um regimento anual com revezamento, ora, o caso do
líder do bloco da minoria, ora o líder é do PSDB, como
aconteceu no legislativo passado, ora é do DEM. É um
rodízio. Já os líderes partidários podem ser reeleitos,
no entanto, o do DEM quanto o do PSB vem sendo
reeleitos.
SENADOR CÉSAR BORGES (PR-BA): O
PSDB.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente, o PSDB. Ambos vem sendo
reeleitos.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas pelo que existe hoje no Regimento e
está sendo ratificado, esses líderes não vão funcionar
mais como líderes, eles podem ser, no máximo, vicelíderes, mas não poderão falar mais como líder, a não
ser por determinação expressa do líder do bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Só
o líder do bloco que poderia delegar. Quando forma
um bloco, os líderes daqueles partidos que formaram
o bloco perdem as suas atribuições, porque quem assume é o líder do bloco.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Nós vamos votar, agora não vai ser obedecido.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Agora eu vou insistir. Nós temos que fazer um Regimento
para o Senado. Não podemos fazer um regimento para
o Senador A, um Regimento para o Senador B, um
Regimento para o Senador que gosta de falar muito.
Nós vamos fazer um regimento para o Senado, para
coletividade, para o Brasil até porque o Senado... Vamos fazer um Regimento para o Senador fulano que
ele gosta de falar muito, fazer um Regimento para o
cicrano que gosta de falar depois das 4h da tarde. Aí
nós temos um problema complicado. Eu acho que va-
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mos manter isso no Regimento, está no Regimento,
e vamos tentar fazer esse Regimento ser obedecido,
porque nós vamos consagrar uma anormalidade transformando em normalidade, legalizando eu não digo,
mas regimentando uma coisa arregimental.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Permita-me, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Com a palavra o nobre Senador Papaléo
Paes.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nós
estamos voltando lá atrás o que já tinha sido votado,
o que já tinha sido votado não, que já está no Regimento atual.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Pela
minha experiência de plenarista, que eu freqüento
muito o plenário, eu acho que nós estamos aperfeiçoando, modernizando o nosso Regimento, mas isso
não quer dizer que nós vamos melhorar a qualidade
dos trabalhos, porque o grande problema das sessões
é exatamente quem está presidindo a sessão. Quem
tem que fazer cumprir o Regimento não é o Senador,
porque se eu pedir a palavra ao presidente e não tiver direito, o presidente negar para mim eu vou tentar
insistir, e ele não tem que aceitar a minha palavra. Aí,
sim. Nós temos, por exemplo, cada Senador tem direito
de fazer, no máximo, dois apartes por sessão. Ontem
não tinha ninguém na sessão eu fiz quatro apartes,
eu quebrei meu recorde, quatro. Mas o Senador Mão
Santa faz 12 a 15 apartes por... Ele está no direito
dele. Ele faz isso por quê? Porque o presidente deixa
fazer. Então a situação, se for fazer realmente regimento pensando em figuras, em pessoas nós vamos
ter que fazer um regimento só para mim, um só para o
Senador Mão Santa e sem início e sem fim de sessão.
Então, o problema é quem está presidindo a sessão.
Conversar com os Senadores e dizer: “Nós temos que
dar o bom exemplo para que as pessoas que estão
nos assistindo nos respeitem, porque nós somos os
primeiros a respeitar o nosso Regimento. Se nós não
respeitamos a nossa própria lei da Casa, nós vamos
cair na desconfiança do povo. Por isso que eu insisto
que essas sessões em dias não deliberativas que vão
até 9, 10, 11h da noite servem única e exclusivamente
para desgastar o Senado Federal. Está aqui, tinha que
ser o horário como é a abertura, deveria ser o encerramento: rigoroso porque... Nós já aprovamos. Agora
nós esperamos que os presidentes que presidem a
sessão cumpram rigorosamente isso, senão nós teremos cada vez mais desgastada esta Casa. Então o
Regimento é importante, os debates não deixaram de
ser, e os líderes que fazem uso da palavra dez, quinze vezes por sessão, eles têm que entender que eles
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são líderes, mas que seus liderados e outros partidos
têm direito tanto quanto eles a fazer uso da palavra e
expressar sua opinião.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Nobre Senador Papaléo Paes, eu gostaria
de fazer uma observação sobre uma afirmação que V.
Exa. acaba de fazer. Quando disse que, na realidade,
o objetivo é atualizar e que, na realidade, atualizar
significa melhorar, na minha opinião, isso deve ser o
nosso compromisso. Agora com relação a esse § 2º
do art. 59 eu acho que talvez fosse melhor mantermos
a rotina que é adotada atualmente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Retirar o § 2º.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Por que, na verdade, esses blocos de maioria e minoria geralmente são blocos que agregam número muito significativo de legendas, e anular o líder
significaria praticamente-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não tomar conhecimento de partido.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
ficar só dois líderes praticamente que decidiriam.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Mas
também só os blocos de maioria e de minoria.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois é, por isso que eu estou dizendo dois.
Mas eu acho que restringe muito a diversidade partidária
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu proponho a exclusão desse § 2º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, eu encaminho contra, mas me submeto à
decisão da maioria. Mas eu acho que para a funcionalidade se formou o bloco, é claro que o líder vai ser
o líder do bloco, se eu tenho um bloco de minoria, o
líder é o bloco da minoria.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ele vai ser o líder do bloco, mas não anula
a existência do líder partidário, não pode anular.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Enfraquece o bloco, enfraquece o partido.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não enfraquece coisíssima nenhuma. É a
sua opinião, não enfraquece.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A proposta do Senador Marco Maciel é muito interessante,
considerando que dois blocos maioria e minoria, como
eles são extremamente representativos, eles teriam
suas lideranças dos blocos, mas não anularia as lideranças partidárias. Os demais blocos que seriam blocos, logicamente, com menos número de Senadores
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teria só liderança do líder do bloco. É a proposta do
Senador Marco Maciel e eu estou de acordo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E do Senador Antônio Carlos Valadares.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): A proposta do presidente é da exclusão ou
de alteração dessa redação do § 2º?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu optaria por retirar
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Retirar e excluir.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que isso é uma prática tão consagrada.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Voto vencido.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O relator é um democrata.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Presidente, no art. 65 seria bom uma releitura dele, porque
são introduzidos alguns parágrafos a mais.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Senador, você me desculpe, mas estávamos no art. 59
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
estava no 65, e aí voltamos
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O senhor poderia voltar para o 61? Só para
lhe dar uma sugestão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
61?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): 61. Colocaríamos um § 2º, manteríamos
o § 1º atual
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Formada a maioria, a minoria será aquela integrada pelo
maior bloco parlamentar ou apresentação partidária
que se lhe opuser.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então a minha sugestão é que coloquemos
aqui um § 2º com a seguinte redação: “Havendo bloco
parlamentar os partidos que o constituem só se representam na mesa e comissões por meio do bloco”, e não
por meio do partido como querem alguns. “Havendo
bloco parlamentar os partidos que o constituem só se
representam na mesa e comissões, por meio do bloco”.
Não é bloco? Então não pode ser representado
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
aí está o bloco, na hora de votar o bloco é de um jeito,
na hora de participar da mesa o bloco existe, na hora
depois o líder não é líder do bloco e é líder
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O que eu estou falando aqui é para obe-
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decer justamente a Constituição. Se existe o bloco ele
tem que ser representado através do bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Menos no plenário, que aí o líder continua líder do
partido, apesar de ter o líder do bloco. Agora na hora
da comissão é outra coisa.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Existe um representante do bloco que é o
líder da minoria, da maioria; ele vai falar sempre em
nome do bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
acho que a gente vai ficar com duas visões do bloco,
o bloco uma hora funciona de um jeito, e o bloco na
outra hora funciona de outra maneira.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Relator, o que eu estou falando aqui é sobre
a constituição. A constituição diz o quê? Aquilo que já
falei no art. 58 que a mesa e as comissões são constituídas através de partidos políticos ou de blocos. Para
reforçar [soa campainha] aquilo que a Constituição diz
aí eu separei partido político de bloco, para ficar mais
claro ainda, que partido político que não participa do
bloco não vai contar a proporcionalidade pelo número de parlamentares que tem no seu partido, na sua
bancada.
(soa campainha)
Inclusive, para acabar com esse impasse que
existe hoje, no futuro não vai existir. Todo mundo já
sabe que a mesa tanto quanto possível vai ser constituídas por blocos partidários ou por partidos políticos,
e também assim as comissões.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Senador
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então a minha redação, eu estou propondo
essa redação para votar, para saber se há condições
de ser aprovada essa redação. Passo para o Relator.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Na hora da... Eu não conseguir entender, na hora da
formação só das comissões técnicas, da mesa é uma
coisa, da comissão técnica é outra coisa.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não, a mesma coisa, não tem diferença
nenhuma.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu gostaria antes de prosseguir nas nossas
atividades de declarar rejeitado o § 2º do art. 59.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Correto.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então está cortado contra o meu voto.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Fica consignado em ata.
Agora eu desejo fazer uma colocação aqui. Está
havendo uma reunião no meu partido, e eu consegui
deslocar um pouco o horário para iniciar às 3h30, mas
eu agora teria que me retirar para ir à reunião do partido. Mas aí queria propor se os colegas estiverem de
acordo, nós poderíamos
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Parece-me que só existe esse assunto
que talvez seja o último a ser votado com relação aos
blocos que é essa proposta que eu estou fazendo. Eu
acho que não existe mais outra novidade.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): V.
Exa. poderia explicitar na formação da mesa participa o partido, na formação das comissões técnicas é
o bloco.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Se o partido não fizer parte do bloco. É o
seguinte: são duas situações
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Que
eu não estou conseguindo entender.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Constituição da mesa e constituição das
comissões. Correto? O que é que deve prevalecer
tanto quanto possível conforme fala a Constituição o
princípio da proporcionalidade, para ser observado
isso é que na formação da mesa...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
a representação partidária.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): --São os partidos políticos ou os blocos por
quê? Tem partido político que não participa de bloco,
então você vai levar em consideração quantos parlamentares têm aquele partidos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Lá
na formação e agora nas comissões
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então o bloco é como se fosse um partido político. Pronto. É isso que eu quero dizer. Que
na formação das mesas das comissões, o que deve
realmente ser levado em consideração são os blocos
partidários ou os partidos políticos, conforme prevê a
Constituição.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
no plenário o líder do bloco não manda nada, porque
tem o líder dos partidos também, quer dizer, nós estamos dando dois enfoques para o mesmo problema.
Ou trata sempre igual ou trata sempre desigual.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu estou falando é participar da discussão,
eu estou falando é disso aí. Num plenário um líder de
partido não ter condições de, mesmo porque participa
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de um bloco e participar do debate como líder, eu acho
que isso é um desprestígio para o partido.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que o Senador Camata quer sugerir é o seguinte
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Isso já foi aprovado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --Se adote uma similitude de tratamento.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Que eu acho que é pertinente. Pois não.
Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Essa
questão que o Senador Antônio Carlos Valadares está
falando: proporcionalidade, partido ou bloco para eleição da mesa está correta, e para as comissões têm
que ter o mesmo critério. Porque, de repente... Não,
mas espera aí. É advogado do diabo. De repente, você
compôs a mesa através do partido, como a eleição das
comissões será depois, você forma o bloco para tentar
fazer as comissões, então tem que ser o mesmo critério ou é bloco ou é partido, depois de entrar no critério eleição da mesa prorroga isso para as comissões,
porque, de repente, você pode alterar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Senador Papaléo, o senhor não está entendendo.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Estou
entendendo.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não está me entendendo.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Estou.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não está. É o seguinte: é porque existem
partidos políticos que não participam do bloco, são
isolados; mas se eles tiverem determinado número
de parlamentares eles vão ter direito pela proporcionalidade a participarem da mesa das comissões. Então, quando eu falo assim: partido político ou bloco
é porque pode acontecer que o determinado partido
político não participando de bloco tenha direito a participar da mesa.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Concordo. É isso que eu estou entendendo.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então, quando eu falo partido político ou
bloco, tanto faz um como o outro. É a mesma coisa
que fosse só partido político, fosse só partido político,
porque bloco é partido.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Vou
para a prática. De repente, meu partido tem cinco e
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me interessa para eleição da mesa ficar sozinho, primeiro elege a mesa, depois nós vamos escolher as
comissões, aí eu vou com o partido do Senador Camata e digo...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não. Mas eu não estou falando isso.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): --“Olha,
para nós, nós já elegemos a mesa”.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O bloco já foi eleito anteriormente há quatro anos.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Nós
estamos falando de nova legislatura, de uma nova legislatura, dos outros quatro anos seguintes
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
o § 3º, se me permite o Valadares diz o seguinte
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): --Os
mesmos critérios para a mesa e para as comissões.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
bloco parlamentar terá no que couber o tratamento
dispensado às organizações partidárias com representação na Casa. Ele equipara o bloco partidário com o
bloco parlamentar, como V. Exa. pretende a um partido
político, ele é um partido.
(soa campainha)
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): V.
Exa. captou?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): A confusão está feita hoje no Senado Federal, porque estão interpretando de acordo com a
vontade dos partidos na mesa, não é?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então se tivesse sido levado em consideração à questão do bloco partidário, como prevê a
Constituição e os partidos políticos não estava havendo
essa confusão na formação das comissões.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): São
as presidências.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): As
presidências não são para formação da comissão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Presidência. É isso mesmo.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É lícito
que se discuta a presidência, porque Constituição não
é determinante. Ela sugere, se todos concordarem vai
ser daquela forma...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Tanto quanto possível
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Se não
eu posso chegar aqui numa comissão e dizer: “Olha,
eu sou candidato a presidente”.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): A Constituição diz: é tanto quanto possível,
será obedecido...
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Alguém
poderia no dia da eleição de presidente dizer: “olha,
eu sou candidato a presidente, qualquer um pode ser”.
Tanto quanto possível. Então por isso essa disputa
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas esse tanto quanto possível nem isso
está sendo levado em consideração.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Mas
considerando essa democracia interna aqui essa questão da infra-estrutura, disputa de PT e PTB não se
podia deixar isso se prorrogar não, não se entendem,
então vamos votar e vamos ver quem é o presidente,
voto direto. Acabou a história. Está prejudicada a Casa
por causa de questões pequenas.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
uma outra que essa inclusão que o Senador pretende, no meu entender, engessa o artigo da Constituição, ele vai além, tanto quanto possível ele impõe.
Parece-me.
(soa campainha)
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu não sei se estou certo em insistir nessa
similitude de tratamento.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então vamos copiar a Constituição, como
está na Constituição e colocar no Regimento. Pronto.
Acaba toda e qualquer dúvida.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Ninguém pode se opor.
Agora, Sr. Presidente, o art. 62 [soa campainha]
eu acho que a gente tinha que debruçar uma leitura
sobre ele, aceito então a ponderação
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas eu gostaria de fazer uma sugestão.
Como eu tenho uma reunião do Partido agora
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
Papaléo poderia assumir a presidência ou não? Em 5
minutos nós terminarmos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Senador, porque uma outra proposta que
eu faria é a seguinte: nós marcarmos a continuação
da reunião para as 18h de hoje.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
concordo.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): De
hoje?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Sim, de hoje.
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SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E no
plenário lá vamos ter deliberativa, alguma coisa?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não vai haver sessão deliberativa hoje.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Está marcado: deliberativo e tem a medida provisória
na pauta.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então pronto.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É porque é o Mão Santa, ele dá normalmente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Presidente, eu acredito que a gente poderia então
continuar a reunião, V. Exa. iria à reunião do partido e
voltaria. Nós iríamos tocando aqui para...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Indago se o Senador Papaléo Paes poderia
assumir a presidência, porque eu não posso faltar ao
compromisso partidário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Porque eu acredito que a gente poderia até terminar
hoje aqui tudo.
Então nós temos aqui o art. 62 e depois o colégio de líder que é o 65, que eu li aqui, mas nós não
discutimos, e nem botamos em votação. Art. 62 e o
art. 65. Vamos lá.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então eu passaria a palavra ao Senador
Antônio Carlos Valadares que é o vice-presidente da
Comissão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu gostaria que o Senador assumisse hoje,
pelo menos, hoje, porque eu ainda vou discutir esse
tema do bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, eu gostaria que ficasse o Senador Antônio
Carlos Valadares, porque aí ele fica impedido de votar
contra mim. [risos].
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu fico aqui nesse lugar mesmo e o Papaléo, Presidente, assume para que eu ficar discutindo
aqui com o nobre Relator.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
continuando aqui. Sr. presidente, nós temos, na verdade, dois artigos para discutir, três. Podemos passar
para o 62 então Antônio Carlos Valadares?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): A questão da redação do bloco?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Vai
repetir o artigo da Constituição.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Vai repetir? Ótimo.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
62 então?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então vamos votar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
Presidente põe em votação.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Como é que ficará?
[troca de presidência].
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): A redação da Constituição. Srs. Senadores
que... V. Exa. poderia fazer menção ao artigo?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Vai
constar aqui.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Vai constar...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Art. 58, § 1º.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): A mesma redação que temos na Constituição.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Já está.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Já está?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Já está. É repetir.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pronto. Art. 62. Vamos acompanhar aqui a leitura para
gente votar isso. “São competência dos líderes das representações partidárias, além, de outras atribuições
regimentais, indicar os representantes das respectivas
agremiações nas comissões”. Acho que é normal. “Indicar ao presidente da Casa, membros e sua bancada
para fazer uso da palavra em sessões especiais do
Senador, participar dos trabalhos e comissões do Senado de que não seja membro, pessoalmente, ou por
intermédio de um vice-líder por ele, formalmente indicado ao Presidente da Comissão sem direito a voto”.
Quer dizer o líder vai ou um vice-líder que ele manda,
ele participa, encaminha, mas não pode votar, ele não
for membro daquela comissão. “Orientar sua bancada
quando da votação de qualquer proposição sujeita à
deliberação do plenário por tempo não superior a um
minuto”, aquela indicação rápida de como a bancada
vai participar. Participar da reunião dos colégios de líderes, claro que se ele é líder. “Ausente ou impedido
o líder, as suas atribuições serão exercidas pelo vicelíder na hora da indicação”. E um § 2º incluído aqui que
é: “Presente o líder na forma do art. 13 os vice-líderes
somente poderão exercer suas prerrogativas mediante delegação expressa do líder”. Eu acho que é muito
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normal. “O Presidente da República poderá indicar o
líder que já consta. Agora no 65 vai se regulamentar
a atribuição de líderes no colégio de líderes, não é
mais em plenário. “O colégio de líderes é constituído
pelos líderes dos partidos políticos dos blocos parlamentares do governo e da maioria e da minoria com
as seguintes atribuições: deliberar sobre os assuntos
levados à sua consideração pelo plenário, pela mesa,
pela comissão técnica e pelo presidente. E requerer
preferência na apreciação de matérias. Sempre que
possível as deliberações do colégio de líderes serão
tomadas mediante consenso, entre seus integrantes
ou na falta deste. “Prevalecerá o critério da maioria
calculando o voto dos líderes em função da expressão
numérica de cada bancada”. Já existe e está sendo
apenas consagrado isso no Regimento. Os líderes do
partido que participaram do bloco parlamentar, o líder
do governo da maioria e da minoria terão direito a voz
do colégio de líderes, mas não a voto.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): O que vale são os partidos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
“Às reuniões do colégio de líderes poderão ser convocadas pelo presidente ou pela maioria ponderada
dos líderes”. Eu acho que podia botar também por 1/3
dos senadores para dar um pouco mais de voz ao
plenário, às vezes, pedindo uma reunião de líder para
determinado assunto. O que é que você acha Antônio
Carlos Valadares?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Importante.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): A
convocação do líder só pelo presidente e pelos líderes, mas pode também 1/3 do plenário convocar uma
reunião das lideranças.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Interessante. 1/3?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
1/3.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): 27.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Correto.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
As reuniões do colégio poderão ser convocadas pelo
presidente
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Prestigiar o plenário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
--Pela maioria ponderada dos líderes ou por um 1/3 do
plenário. Porque, às vezes, é um assunto que a gente
queira que o líder leve à pauta, leve à consideração,
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discuta, dá um pouco de poder. No caso, concordam
todos?
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Correto.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
os demais artigos, Srs. Senadores? Presidente, vamos
botar em votação.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Em votação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ou
em discussão primeiro.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Mas do que nós já tivemos Sr. Relator?
Acredito que nós já discutimos exaustivamente. O que
foi passado foi o aprovado não é isso? Ou aceito pelos
Srs. Senadores. O que nós vamos fazer agora é oficializar a votação. Certo Senador César Borges? Então
nós vamos agora oficializar a votação, porque o que
foi passado foi aceito, discutido e aceito.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu gostaria de fazer uma observação, porque isso aí depois vai haver uma... Ainda vai passar
na Comissão de Justiça, deverá passar no plenário
e tal.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
vai para a mesa, depois da mesa o plenário.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Deverá ir para a Comissão de Justiça, não
é Cláudia? É o seguinte: essa questão aqui do § 5º
deveria ter
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): §
5º de qual artigo?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Do art. 61.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Voltamos para lá.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Deveria colocar assim: “Observado o disposto no artigo tal”. Aquilo que nós aprovamos com
relação aos eleitos pelo partido. Observado o disposto no artigo tal.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não,
mas aí anula esse artigo.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não anual.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Anula porque o partido-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Para aí está observando.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
--Daí a pouco ele está com um membro, com um líder, com todo aquele apêndice, com um custo administrativo caro.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então porque a prestigia a agremiação
partidária e não o troca-troca.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
troca-troca não existe mais. Não tem mais troca-troca,
não existe.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas pode acontecer.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas não existe.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Vai haver brecha.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nós
podemos fazer um regimento na hipótese
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O senhor não sabe que vai ter brecha não?
A porta aberta da infidelidade já na Câmara já tem
proposta nesse sentido.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Quando mudar aí nós podemos fazer, mas por enquanto não vamos preparar um regimento e no futuro
vai mudar
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O regimento interno é feito para a vida
toda, inclusive, a gente prevendo o que pode acontecer no futuro.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Três, vai acabar um senador lide com todo aquele
apêndice.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Vai acontecer isso. Se abrir uma brecha
aqui os senhores vão ver isso.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Três
não pode, Excelência.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Tem senador aí que só está esperando
uma brecha, tem deputado que está fazendo a mesma coisa.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Voltando a minha consideração, Senador
Antônio Carlos, a questão do corpo presente. Eu vejo
que os votos serão-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O que vale é o corpo presente, não é o
partido, o partido político vai lá para baixo.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Então vou fazer um exemplo prático: voto
de liderança. Eu era líder quando o meu partido tinha
dez Senadores. Eu perdi nove senadores, o meu partido perdeu. Aí a liderança, eu digo voto a favor vai se
contar os dez que foram eleitos?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não, isso não existe.
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SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Então é corpo presente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Claro que não vai contar. Eu estou falando
é a questão
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): A mesma forma eu vou ter uma estrutura
de liderança, permanecendo com uma estrutura-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O partido não se prejudicar por causa da
infidelidade, da sabedoria de parlamentares que não
têm nenhuma lealdade ao partido.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Mas hoje isso aí já está contido. Eu vejo
que isso aí
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
foi votado esse artigo.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Nós já aprovamos. Discutimos e aprovamos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Discutimos e aprovamos. Foi votado. Nós já estávamos no art. 64, 65.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu acho que essa não é uma comissão
tão formal assim, aqui é uma comissão para melhorar
o Regimento. Por exemplo, hoje nós podemos aprovar tudo isso, quando chegar na próxima reunião eu
posso fazer uma sugestão e a gente voltar atrás num
determinado dispositivo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Claro. Absolutamente. Mas é para melhorar, não é
para piorar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Para melhorar. Isso. Na verdade, estou preocupado é com essa brecha que vem aí.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nós
não temos. Nós temos que fazer uma lei atual, um regimento para o Senado.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E como se a gente tivesse vivendo na Suíça.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
No dia que houver, se houver, porque o outro problema tem que se considerar fora do problema, nós não
podemos fazer uma reforma partidária ao contrário, o
Supremo... Porque nós falhamos avançou numa reforma estabelecendo a fidelidade.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu vou votar contra essa brecha. Eu vou
votar contra.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
E eu também. E nós vamos fazer uma reforma par-
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tidária ao contrário, quer dizer, abrindo a porteira de
novo? Não.
Vamos lá então para... O art. 65 alguma contestação, nobre Senador? Já foram lidas, as atribuições
dos líderes a mudança que foi proposta foi por 1/3 do
Senado convocar reuniões do colégio de líderes.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Então, Srs. Senadores, considerando as
matérias que ainda não foram votadas, nós vamos
fazer exatamente a votação dessas matérias. Os Srs.
Senadores que concordam pela aprovação do que já
foi discutido, permaneçam como se encontram. Então
está aprovada por unanimidade.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, o próximo assunto é representação externa
do Senado, e está mantido todo o art. 66, 67, 68 e 69.
A leitura, se alguém tiver alguma mudança para fazer.
“O Senador poderá se fizer representar em ato ou solenidade de cunho internacional, nacional ou regional,
mediante deliberação do plenário por proposta do presidente ou atendendo a convite, a requerimento de qualquer senador ou comissão. A representação externa
far-se-á por comissão ou por um senador. É lícito ao
presidente avocar a representação do Senado quando
se trata de ato de excepcional relevo. Na impossibilidade
de o plenário deliberar sobre a matéria será facultada
ao presidente autorizar a representação externa para
chegada o partido de personalidade e destaque da
vida pública nacional ou internacional, solenidade de
relevante expressão nacional ou internacional, funeral
ou cerimônia fúnebre em que regimentalmente caiba
essa representação”. § único desse art. 69: “O presidente dará conhecimento ao Senado da providência
adotada na primeira sessão quando ele designar de
ofício por não ter”... Por exemplo, aconteceu depois
da sessão, ou num recesso ele, na primeira sessão,
presta contas da delegação. Mantém-se o que tinha,
o que está no Regimento.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Então em votação. Senadores...
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Presidente, “solenidade e relevante expressão nacional ou internacional”. Nós representamos aqui
os Estados. Suponhamos que no Estado do Espírito
Santo tenha uma grande solenidade onde o Senador
Camata tenha que estar presente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
nacional.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas é de caráter regional.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Destaque da vida pública nacional ou...”
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Pode ser estadual.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Solenidade de relevante expressão nacional ou internacional”.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Por que não colocaríamos o estadual aí no
meio? Nacional, estadual ou internacional.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Regional para não tirar o Distrito Federal. Solenidade
regional, nacional ou internacional.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Regional.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Concordo. Regional, nacional ou internacional.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Regional, em primeiro lugar. Ótimo. E aí
a gente representa os Estados. Pode acontecer num
determinado momento.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, em votação.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Em votação. Senadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Está aprovado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Muito bem.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Pronto. Terminou a parte que interessa.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): A nossa pauta... Não havendo
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Espera aí, Presidente. Nós achamos que temos aqui
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): O Sr. Relator pede...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Art.
1º e 3º que é logo aqui. Nós chegamos a discutir, mas
não houve votação. Onde que é a sede do Senado em
caso de guerra e tal.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Sim, documentos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mantém o que está. Eu acho que quando a gente
mantém o que está não precisa haver uma discussão
mais aprofundada.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Não, não precisa haver, está tudo escrito,
todos têm o material e documentos em mãos. Então
em votação. Os Senadores que concordam com a permanência do já disposto, que permaneçam como se
encontram. Está aprovado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Isso aqui já foi.
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SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Então não havendo nada mais a tratar, eu
agradeço a presença de todos convidando-os para a
próxima reunião a realizar-se com a proposta
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Dependendo da ordem do dia será as 18h.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Seria às 18h. Vamos entrar num acordo.
Sr. Senador César Borges, V. Exa. concorda que
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Teria que haver um preparo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Hoje às 18.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Hoje às 18? Senador Antônio Carlos Valadares muito inteligentemente propõe que tem que
haver um preparo para nós
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Tem que haver um preparo das matérias
para gente estudar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): 10h
da manhã. Então amanhã
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Inclusive, a secretária tem que distribuir
com a gente, com a assessoria.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): Então, como esse assunto nós decidimos
por unanimidade, não havendo unanimidade para hoje
às 18h, nós poderíamos fazer amanhã às 14h pela
preferência do Senador Valadares
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não,
não, às 10h. Amanhã não tem comissão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Amanhã não tem comissão.
SR. PRESIDENTE SENADOR PAPALÉO PAES
(PSDB-AP): O que nós temos conhecimento é que o
presidente da Casa vai determinar que as comissões
todas de amanhã sejam instaladas.
A decisão será comunicada de acordo com a
decisão da presidência, e no caso o Senador Marco
Maciel. Muito obrigado a todos.
Sessão encerrada às 15h57m.
Senador Marco Maciel, Presidente.
ATA DA 7ª REUNIÃO DE 2009
Ata Circunstanciada da 7ª Reunião de 2009, realizada em 10 de março de 2009, às onze horas e quatorze minutos, na Sala nº 03 da Ala Senador Alexandre
Costa, na oportunidade houve o debate de propostas
para revisão do Regimento Interno do Senado Federal, com a presença dos (as) Senadores (as): Gerson
Camata (PMDB), César Borges (PR), Papaléo Paes
(PSDB), Antonio Carlos Valadares (PSB), Marco
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Maciel (DEM) e Inácio Arruda (PC do B). Esteve
presente ainda a Presidente da Comissão Especial de Assessoramento à Reforma do Regimento
Interno do Senado Federal e Secretária-Geral da
Mesa, Sra. Claudia Lyra.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Havendo número regimental, declaro aberta
a 7ª Reunião da Comissão Temporária Interna, criada
pelo Requerimento 208/2008, aprovada em 5 de março
de 2008, destinada a apresentar no prazo de 90 dias
projeto de resolução para reforma do Regimento Interno do Senado Federal.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho, como é praxe na Casa, a dispensa da leitura
e aprovação da ata da 6º Reunião da Comissão. Os
Srs. Senadores que concordam, queiram permanecer
como se encontram. Pelo silêncio considero a ata devidamente aprovada.
Conforme convocação a presente reunião destinase a debater propostas para reforma do Regimento Interno do Senado Federal nos seguintes temas: sessões
plenárias, tipos e fases, art. 154 a 210 das sessões,
comissões, tipos de organização, competência, emendamento, relatoria e CPIs. Título 6º art. 71 a-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Está
ao contrário, Presidente. Esse artigo aqui que cita é do
primeiro item e o artigo do primeiro item é do último.
Ele não tem na ressalva, a convocação...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Certo. Exato. Art. 71 a 153. Então, eu concederia agora a palavra ao Relator da matéria para
fazer as suas considerações.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Primeiro, Sr. Presidente, uma consideração rápida, por
que o que nós estamos fazendo agora? No art. 153 e
o 154 que começa... O que é que sãos as comissões?
Como é que elas funcionam? E como é que elas devem funcionar? E nós começamos com a primeira comissão que é a Comissão Parlamentar de Inquérito no
item 1 do art. 154.
Aqui nós estamos colocando escrito... A Cláudia
está chegando ali. Cláudia, por favor, aqui. Tudo aquilo
que a Comissão Mista já fazia...
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A Cláudia Leite é cantora.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
falei Cláudia Leite? Mas a Cláudia Leite é aquela que
é cantora. Mas é muito parecida.
Então, o 154 vai definindo o que é uma Comissão
Parlamentar de Inquérito. Os companheiros podem ler
aqui. Não vou ler todas as... Não são mudanças que
estão sendo introduzidas, são coisas que já acontecem nas Comissões Parlamentares de Inquérito que
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não estavam definidas no Regimento Interno, e que
agora passam a ficar definidas. Para quê? Para se
evitar que alguém levante e não está escrito aqui, não
está ali. Então o que é que ela pode fazer? “Convocar
o Ministro de Estado, tomar depoimento de qualquer
autoridade federal, estadual, municipal, de qualquer
pessoa, inclusive, estrangeira; requisitar de órgão de
administração pública ou requerer do Ministério Público ou do Poder Judiciário informações ou documentos
de qualquer natureza, desde que vinculados ao fato
determinado que originou a criação da Comissão. Requerer por intermédio do órgão competente do Poder
Executivo de autoridade estrangeira informações ou
documentos. Requerer ao Tribunal de Contas da União
realização de inspeções e auditorias. Realizar diligências que julgar necessário”. Então, tudo aquilo que a
Comissão de Inquérito já faz, que não estava previsto
em todos os itens do regimento... Não estão previstos
no Regimento atual, e que agora estão previstos... Se
for aprovado, passa a ser previsto no Regimento Interno e dando mais personalidade e mais força à atuação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
E aí vamos embora. Até no § 10 vai dizendo lá
a reunião reservada, quando algum Senador pode
pedir. “Se for do interesse da investigação o presidente poderá determinar que os depoentes convocados
para o mesmo dia, sejam separados e permanecem
incomunicáveis”. Coisa que já acontece hoje, que não
está no Regimento, mas que entra. E aí vamos embora
pelo 155. Todos os companheiros podem ler aqui que
explicita melhor como é que deve atuar uma Comissão
Parlamentar de Inquérito. Vai até o art. 157. Mas antes, desde o § 5º em diante, começa a definir como é
que aprova o relatório final, como é que esse relatório
é aprovado, o relator, se ele for rejeitado, o que é que
acontece. Têm os relatórios alternativos que também
entram em deliberação. E aí entra no 157. Então define com abrangência, com mais detalhes toda a atuação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que
precisa, estava precisando dessas mudanças que nós
estamos introduzindo.
Aí vem o 157 normal que diz: “A Comissão Parlamentar de Inquérito por intermédio do presidente de
Senado encaminhará suas conclusões, se for o caso,
ao Ministério Público, podendo sugerir indiciamentos
conforme conclusões e tal”... Que já existe no Regimento de hoje.
Então aí, Sr. Presidente, nós passamos então
para o art. 160 que regulamenta... Do art. 160 que regulamenta o que são as sessões preparatórias que não
tinham, e agora têm sessões deliberativas, ordinárias,
extraordinárias, não deliberativas especiais. Aí define
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o que é uma sessão preparatória, define o que é que
é uma sessão deliberativa e quando ela se realiza.
Aqui eu tinha solicitado para gente colocar que a
sessão não deliberativa não pode ser prorrogada sob
espécie alguma. Ela não é deliberativa? E, atualmente,
elas estão indo até 11h da noite dia sexta, dia de sexta
não, porque ela é na parte da manhã, principalmente,
dia de segunda-feira. De modo que eu vou solicitar
só aqui que seja colocada a sessão não deliberativa,
segunda-feira, sexta-feira às 9h e comunicações e serão improrrogáveis. Que até houve consentimento dos
demais membros naquele dia.
E aí tem normal, quando é que ela não se realiza,
quando não há número conforme o Regimento Interno.
Depois nós vamos para... O que é que acontece no
período de expediente. Não tem lá grande mudança,
que é o art. 162: “Não será lido nem constituirá objeto
de comunicação em sessão pública, conteúdo de documento sigiloso observando-se quanto ao expediente dessa natureza nas seguintes normas”. Já tem no
Regimento de hoje e é repetido. “Aplica-se o disposto
do caput no que couberem aos demais casos em que
o Senado receber documento de caráter sigiloso”.
Define então o que é que é um documento sigiloso, e
como é que o sigilo é ressalvado. E aí vai. “Havendo
na ordem do dia matéria urgente compreendidas não
são oradores no período do expediente. “Ressalvado
o disposto desse artigo não haverá prorrogação do
período do expediente”.
Lá no art. 172 nós então temos outra mudança.
“Ao ser designada a ordem do dia, qualquer Senador
poderá sugerir ao presidente a inclusão de matérias em
condições de nela figurar”. “Nenhuma matéria poderá
ser incluída na ordem do dia, sem que lhe tenha sido
dada a ampla publicidade”. É normal, embora, hoje, às
vezes, não aconteça isso, principalmente, Medida Provisória, às vezes, elas entram em cima da hora. “E não
será designada a ordem do dia para a primeira sessão
de cada sessão legislativa ordinária”. Então, aquela
primeira sessão já é também normal e não vai.
Art. 170... Passou. 175: “A matéria dependente
de exame das comissões só será incluída em ordem
depois de emitidos os pareceres, lidos em sessão e
publicados no Diário do Senado e distribuídos em agosto, observado o interstício regimental”. Que já estão
previstos lá nos outros artigos também.
Proposições com prazo. Aí vai disciplinar, Sr.
Presidente. Por ato do presidente, por deliberação do
plenário. Como é que uma matéria entra na ordem do
dia? Então, “Ela pode entrar em rito normal, por deliberação do plenário, se a única ou a última comissão que
estiver distribuindo o seu parecer no prazo regimental,
por ato do presidente quando se tratar”. E especifica
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e entra no item C algumas modificações. “Proposições com prazo se faltarem 20 dias para o término do
prazo”. § 1º: “Na hipótese do inciso I a matéria será
incluída na ordem do dia da 3ª Sessão Deliberativa
Ordinária que se seguir à aprovação do requerimento
para a instrução”.
Nas hipóteses do inciso II B e Com: “O projeto
emendado voltará à ordem do dia da 2ª Sessão Deliberativa Ordinária, subseqüente, salvo se o encerramento
da discussão se der no penúltimo dia do prazo da sessão legislativa hipótese em que a matéria será a mesma
tramitação prevista”. Isso aí sabem que não acontece
isso, de vez em quando o plenário delibera de outra
maneira, matéria entra na hora que chega, não tem
interstícios, se elimina os interstícios. Eu achava que
isso aqui tinha que ser um pouco mais flexível, porque
já é. Flexibilizar essas regras, porque o desempenho da
ação legislativa, às vezes, fica muito amarrado dentro
desses prazos de interstícios e tal. Porque acontecia,
eu acho que antigamente isso, porque o Diário Oficial
demorava a chegar num lugar, ia de navio, a cavalo;
e as pessoas tinham que ter um prazo para votar o
segundo artigo, votar o segundo turno. Hoje tem a TV
Senado o cara já vê na hora, tem o jornal é naquele
minuto, as rádios na mesma hora. Eu acho que esses
interstícios deveriam ser de horas assim, como já está
acontecendo, o senhor sabe que está acontecendo. Nós
eliminamos interstícios aí, outro dia votamos um monte
de emendas aí, foram cinco sessões em dez minutos
e votou. Então, isso aqui, Cláudia, podia flexibilizar um
pouco para acontecer. O plenário vai deliberar como é
que ele vai agir com relação aos interstícios. Delibera na
hora, faz na hora. Porque isso aqui, no meu entender,
amarra um pouco, não é Presidente? “Ah, não pode”.
“Pode”. Quando o plenário decide pode. E os meios
de comunicação hoje mudaram muito com relação ao
que era antigamente essa demora.
Vejam, por exemplo, que na época, eu até trabalhei muito para mudar quando na Constituinte. O Presidente da República, antigamente, para sair do Brasil
ele tinha que comunicar e pedir licença, o Congresso
dava uma licença para ele sair. Porque, realmente, na
época, no início da República e também no tempo do
Império mal, mal tinha um telégrafo, se houvesse um
problema e tal, o presidente para ser consultado. Hoje
ele tem celular, tem satélite, tem o diabo a quatro em
tudo enquanto e parte. Isso aí ele pode fazer o que
ele quer, de onde ele quer, não precisa nem mais ter
licença. E acho até que futuramente, como acontece
nos Estados Unidos, quando o presidente sai o vice
não assume, porque ele sai exercendo, efetivamente, o
poder, porque ele está fora do país, mas... Tem país aí
que ele estando fora, está até mais seguro do que ele
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estando dentro. Então, ele sai ali com um celular, um
telefone e tal, e ele sai governando e governa a todo
momento, com a imprensa, com tudo. Então, hoje se
for por 15 dias é preciso, pela Constituição, que o vice
assuma, não que ele peça licença, porque ele pode
pedir licença por mais de 15 e sumir. Mas aqui o vice
assume. Saiu o vice assume. Não precisava disso. Mas
senão o vice vai fazer o que, não é Presidente? Você
foi vice também e tinha que assumir. Porque antigamente vamos dar o vácuo de poder.
Bem, então acho que isso aqui nós vamos fazer,
na próxima sessão, voltar isso aqui, flexibilizando um
pouco do art. 176 ao 179, tentando fazer uma flexibilização dos interstícios, do segundo turno e também
das Emendas Constitucionais, para não ter que fazer
uma coisa que ficou aquele dia assim tão... Seis sessões em 15 minutos porque tinha que esperar. Faz-se
uma sessão e o plenário decide na hora, nós vamos
votar, vamos dispensar os interstícios todos, vamos
dispensar o segundo turno ou vamos votar o segundo turno daqui a 10 minutos. Agora ficar fazendo seis
sessões: “Outra sessão...” Às vezes, as pessoas que
estão acompanhando na televisão nem sabe por que
é que fizeram aquele troço lá. Era uma coisa muito
antiquada que estamos refazendo aqui.
“Esgotado o tempo da sessão ultimados da ordem do dia os discursos posteriores o presidente a
encerrará”. Se o término do tempo da sessão ocorrer
quando iniciada uma votação, será e isso já tem. “Estando em apreciação matéria em regime de urgência
a sessão só poderá ser encerrada quando ultimada a
deliberação”, que é para reafirmar praticamente aquilo
que está no art. 182. “Se houver um orador na tribuna
o presidente ou interromperá para prorrogar a sessão,
de ofício para consulta ao plenário sobre requerimento”.
Que já acontece isso também. Não é lá uma grande
mudança introduzi-lo.
E aqui foi introduzida uma mudança que foi introduzida, na verdade, pelo Supremo: “Que os deputados federais poderão assistir às sessões secretas
que não tratarem de matéria da competência privativa
do Senado Federal”. Lembra, V. Exa.? Tivemos aquela intromissão... Foi qual assunto que nós estávamos
discutindo na época? A intromissão do... O problema
do Renan Calheiros. Exatamente.
Aí o 198 já está aqui também. Aqui no artigo...
Enquanto você não estava aqui, nós aproveitamos,
avançamos bem. No bom sentido.
Então aqui introduzido um novo artigo, o 198
renumerando-se o seu seguinte que, diz: “Antes de
encerrar uma sessão secreta o plenário resolverá por
simples votação e sem debate se deverão ser publicados ou conservados em sigilo o resultado, o nome dos
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que requereram a convocação, eventuais documentos
apresentados ou produzidos”. E nos casos do art. 141
os pareceres e documentos constantes no processo.
Aí disciplina no 203 uma novidade: “O Senado poderá
interromper sessão ou realizar sessão especial para
comemoração ou recepção de altas personalidades, a
juízo do presidente por deliberação da mesa ou requerimento de seis Senadores”. Então acontece muito.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Pois
é. E a outra sugestão... Não havia mais aquele período
de expediente de homenagem. “Ah, o expediente do dia
tal vai ser dedicado ao senador homenageado e tal”.
Encerrar, acabar com isso. Isso atravanca a sessão,
o Senador se inscreveu, está aguardando para falar,
escreveu o discurso, prepara: “Ah, não o expediente de
hoje ele não pode falar não, porque é dedicado para homenagear o 8º aniversário do presidente da Petrobras”.
Não pode. Então, acabar com isso. Têm as sessões
próprias para isso, têm os votos de congratulações,
têm os votos de pesar quando não é o caso.
“A sessão especial independente do número para
sua realização e nela usarão da palavra os oradores
previamente designados pelo líder”. Atualmente, nós
tivemos aí há pouco tempo uma sessão dedicada aos
aposentados. Quase que morreram os três. A sessão
começou às 10h, Presidente, e foi até as 5h da tarde.
Um Senador ia lá e começava a falar e os aposentados não tinham alimentação, que não se esperava que
fosse assim uma coisa demorada, até que alguém teve
aquela coisa de uma luz de caridade que brilhou sobre ele, e foi lá naquele cafezinho e pediu para fazer
ali um sanduichezinho para aqueles aposentados que
estavam com hipoglicemia diante do tempo demorado.
Então, eu acho que tinha que ser o número: “A sessão
especial independente de número para sua realização.
E nela usarão da palavra...” Quantos partidos têm com
assento hoje? Uns 10 oradores. Eu acho que seria interessante, Presidente, seis oradores designados pelos
seus líderes? Acho que primeiro, Presidente, é limitar
o número de sessão especial por mês.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Coloca uma alternativa aí, nosso relator.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Por favor.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): “Oradores previamente designados pelo
líder ou no máximo dois senadores por partido”. No
máximo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
estou pensando 16 oradores. É muito.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sr.
Presidente...
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Tem sessão que falam 50.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Pois
é, mas vamos limitar isso.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): No máximo, limitando, no máximo, dois
por partido.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Têm
13 partidos, 26 oradores.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Pela
ordem.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Vamos botar. Vamos colocar um por partido designado pelo líder.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Pela
ordem, Sr. Presidente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Assim não vai passar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): 26
oradores.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Nós
não temos assim previamente para cada legislatura o
número de partido, para cada legislatura... De quatro em
quatro anos nós temos alteração no número de partido,
início de legislatura. Então nós não sabemos...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
ainda tem o líder da maioria e da minoria aqui dá 14.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Hoje
são 14. Então, eu vejo que uma solução para limitar...
Tem que limitar senão fica muito cansativo para todos,
para a Casa-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Menos para o orador. Ele vai lá e faz a discurso e vai
embora, chega o outro faz um discurso e vai embora,
e o cara que está lá tem que agüentar aquela xaropada todo o tempo.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Considerar o máximo seis, alternativa para alcançarmos
isso. Sem ferir o direito dos partidos poderíamos ter
uma boa redução através do representante dos blocos, poderia ter um representante do bloco da maioria,
bloco da minoria-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Isso seria o ideal.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): --Porque senão nós vamos ter senão aí 14 oradores. Um
absurdo. Cansativo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
uma sessão por mês só. Não pode ter mais de uma
sessão. E já tramita também um projeto de resolução
que nos últimos 30 dias. Em julho e dezembro não
pode ter sessão especial. Não é isso?
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SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Tem
que ver, senão vamos ter sessões com 14. E se na
próxima legislatura nós tivermos em vez de 14, 30
partidos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): 60
oradores.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): 60
oradores. No máximo seis eu acho que é um limite
muito bom.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Seis por sessão.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Por
sessão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
acho que seis por sessão designados pelos respectivos líderes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Que
ninguém obedece orador.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
vai inscrever. “Olha você já é o sétimo. Se alguém decidir você entra”.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): E aí estão incluídos os líderes de bloco?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não. Seis oradores.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Ou só líder partidário?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Seis oradores.
Porque tem partido que não tem bloco.
Botar seis oradores por sessão por ordem de
inscrição. Pronto. Tira o líder.
Se a gente pudesse limitar o tempo, não pode
ultrapassar duas horas, também seria bom. O delas
estão montando em cima da ordem do dia da sessão
seguinte, quando é 10h da manhã.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Começando 10h meio dia termina.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu
quero então concordar, Sr. Presidente...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então botar aqui duas horas no máximo, [soa campainha],
mas não pode ultrapassar duas horas.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu
quero concordar que o fator [soa campainha]-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): 120 minutos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Obrigado. Boa sugestão.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): --Mais
importante então para que se limite o tempo, é o número de oradores. Eu concordo com no máximo seis
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pela ordem de inscrição, e o limite de duas horas seria
proforme(F) porque...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Entram as duas, seis oradores e duas horas.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E duas
horas. Colocar as duas alternativas.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
uma sessão por mês só. O que é que você acha uma
por mês? Porque está ficando uma coisa muito...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não sei se... Não é melhor colocar duas
por mês?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Duas por mês para enfrentar a realidade.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Duas por mês. Cláudia, duas sessões por mês.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Agora coloca a palavra bloco aqui, líder.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Aonde?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): O bloco partidário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Designados pelo líder ou bloco. Ok. Está bom.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Líder partidário ou bloco.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Pelo
líder partidário ou o líder do bloco partidário.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Do líder ou de líder de bloco partidário?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Líder de bloco.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Podemos passar... Coloca dois por mês.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
205: “Não havendo sessão nos casos do art. 160, será
publicada a ata da reunião que conterá os nomes dos
presidentes, dos secretários e dos senadores presentes
e o expediente despachado. Quando o discurso requisitado para revisão não for restituída a taquigrafia até
o meia dia do dia seguinte deixará de ser incluído na
ata da sessão respectiva, onde figurará nota explicativa a respeito no lugar a ele correspondido”. Porque,
às vezes, a pessoa trava a ata e trava a publicação,
porque apanha um discurso para fazer uma correção,
qualquer coisa, segura ele lá e prende a ata. Então, se
ele não entregar até no outro dia meio dia, o discurso,
é publicado com a nota dizendo que o discurso dele foi
retirado e não foi publicado, porque ele não entregou
até meio dia. Isso é bom para dar um pouco mais de...
Evitar que se trave a publicação da taquigrafia de uma
sessão, porque foi retirado um discurso.

Março

de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): § 4º: “Não sendo possível adotar os procedimentos do § 1º o fato será ratificado pela secretaria
geral da mesa”.
Passar para o art. 214.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Lá
no 214, Sr. Presidente: “O trabalhos das sessões serão organizados em anais por ordem cronológica para
distribuição aos Senadores. A transcrição do documento no diário do Senado Federal para que conste nos
anais é permitida quando constituir parte integrante
do discurso do Senador quando deferida pela mesa
requerimento de qualquer Senador ou comissão. Se o
documento corresponder a mais de cinco páginas no
diário do Senado Federal o espaço excedente desse
limite será custeado pelo orador ou requente”. Já está
lá no Regimento atual também.
E aí então nós chegamos no 214. Agora nós temos que...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não.
Já foi aprovado tudo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL (DEM-PE): Apenas o relator ficou de apresentar um...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
estou deixando aqui que eu queria que você incluísse
para depois a gente... Botando em vermelho essas
sugestões aqui para gente debater, tipo um horário do
funcionamento das comissões. O 108 sobre as reuniões e audiências públicas...”
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas isso não foi-–
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
foi não, não deliberamos ainda não.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não foi apreciado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ele
vai entrar em vermelho para gente deliberar. Ou se foi
assunto que nós já passamos você põe em azul. Tem
jeito de por? O computador tem. Põe em azul para
gente diferenciar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não.
108. São emendas que ainda não entrar, elas não estão
ainda para debater não, ela vai entrar. Se foi assunto
que nós já passamos põe em azul.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então, eu ia propor, eu ia fazer duas propostas aqui à Comissão. A primeira é a seguinte: com
o início da sessão legislativa, então nós vamos ter que
fazer alteração talvez no nosso horário de reunião,
porque, na verdade, agora as comissões permanentes começam a funcionar e são muitas. Então, talvez,
nós não consigamos mais fazer a reunião no perío-
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do da manhã. Então, eu ia propor à Comissão se ela
anuir, se achava que era um caminho que já estaria
para cumprirmos o prazo que nos foi assinado, era o
seguinte: era que nós fizéssemos a reunião da Comissão a partir das 14h e interromperíamos o início
da ordem do dia.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): 14h30.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então 14h30 até o início da ordem do dia,
porque aí nós conseguimos avançar. Porque não teremos-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Se não iniciar a gente continua até...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente. Se não houver ordem do dia
melhor ainda.
Então, eu indagaria se há algo ainda a tratar? Se
estão todos de acordo, eu vou então... A Dra. Cláudia
Lira está dizendo que pode fazer um esforço com a
sua equipe, e tentar oferecer uma pauta para a reunião de amanhã à tarde, ou seja, às 14h30 aqui no
mesmo local, na Comissão de Constituição, Justiça
e cidadania.
Então, eu desejo agradecer a presença de todos.
E antes de declarar encerrada a presente reunião,
convocar, reitero, uma nova reunião para amanhã às
14h30 horas.
Está encerrada a reunião. Muito obrigado pela
presença.
Nada mais havendo a tratar, eu vou declarar encerrada a presente reunião, convocando uma próxima
reunião para amanhã às 14h30.
Está encerrada a sessão.
Sessão encerrada às 12h.
Senador Marco Maciel, Presidente.
ATA DA 8ª REUNIÃO DE 2009
Ata Circunstanciada da 8ª Reunião de 2009, realizada em 17 de março de 2009, às quatorze horas e
cinqüenta e um minutos, na Sala nº 03 da Ala Senador Alexandre Costa, na oportunidade houve o debate
de propostas para revisão do Regimento Interno do
Senado Federal, com a presença dos (as) Senadores
(as): Gerson Camata (PMDB), César Borges (PR),
Papaléo Paes (PSDB), Antonio Carlos Valadares
(PSB), Marco Maciel (DEM) e Inácio Arruda (PC do
B). Esteve presente ainda a Presidente da Comissão Especial de Assessoramento à Reforma do
Regimento Interno do Senado Federal e SecretáriaGeral da Mesa, Sra. Claudia Lyra.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Declaro aberta a 8ª Reunião da Comissão
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Temporária Interna, criada pelo Requerimento nº 208,
de 2008, aprovada em 5 de março de 2008, destinada a apresentar, no prazo de noventa dias, Projeto de
Resolução para a reforma do Regimento Interno do
Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho como é, aliás, praxe na Reunião das
Comissões, a dispensa da leitura e a aprovação da Ata
da 7ª Reunião da Comissão. Os Srs. Senadores que
concordam queiram permanecer como se encontram.
A Ata está aprovada.
Conforme convocação, a presente Reunião destina-se a debate de propostas para a reforma do Regimento Interno do Senado Federal no seguinte tema:
Comissões – Tipos e Organização – Competência –
Emendamento e Relatoria. Título VI, Arts. 70 a 150.
Eu concedo a palavra ao nobre Relator, Senador
Gerson Camata, para fazer as observações que julgar
pertinentes sobre o tema objeto da Reunião de hoje.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, primeiro muito obrigado. Embora a pauta
de hoje deva começar pelo art. 70, lá no art. 65, que
nós discutimos, já passamos por ele, algumas modificações que nós introduzimos naquelas discussões. A
principal delas nas atribuições do colégio de líder, quais
os líderes que formam o colégio de líderes, sobre o
que é que eles devem deliberar, aquela sugestão que
foi feita no dia de que, não só os líderes ou o Presidente da Mesa pode colocar matérias na pauta, mas
1/3 de Senadores, quer dizer, 27 Senadores podem
também solicitar que seja incluída matéria na pauta
para democratizar um pouco a feitura da pauta de votações. Então eu acho que a principal mudança está
ali na pág. 10, no art. 65, nós já passamos por ele, eu
apenas estou ressaltando essas mudanças que foram
colocadas e já haviam sido aprovadas.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 65.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então “As reuniões do colégio de líderes poderão ser
convocadas pelo Presidente, por 1/3 dos Senadores
que compõem o Plenário ou líderes que representem
esse número”, porque às vezes 27 Senadores querem
uma reunião de líderes para colocar uma matéria na
pauta e tal, então eles têm o direito e também o poder de convocação dos seus líderes para deliberarem
sobre essas matérias.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu não vejo nenhum obstáculo em acolher
a Emenda. Eu não sei se o Senador Antonio Carlos
Valadares tem alguma observação a fazer. É o art.
65, § 3º.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu gostaria de apenas uma rápida expli-

Março de

2009

cação do nobre Relator no § 1º: “Sempre que possível
as deliberações do colégio de líderes serão tomadas
mediante consenso entre seus integrantes ou, na falta
deste, prevalecerá o critério da maioria, calculando-se
o voto dos líderes em função da expressão numérica
de cada bancada”, quer dizer, tem líder de primeira
categoria e líder de segunda categoria.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
no Plenário, Excelência, também é assim.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não, eu quero saber nas reuniões de líderes, porque reunião de líder é reunião de líder.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Se ele apresenta mais parlamentares é justo que, na
tomada do voto que ele dê, represente o número de
parlamentares que ele representa, porque senão seria uma injustiça o líder de dois e o líder de vinte ter o
mesmo peso, é uma injustiça.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Me permita, Sr. Relator. Nas reuniões plenárias, tudo bem que as votações tenham uma representatividade do colégio de 81 Senadores. Aí sim, eu
acho que essa proporcionalidade deve prevalecer, até
como já está decidido na formação das Comissões,
na escolha dos membros das Comissões. Agora não
é reunião de líderes que, a meu ver, um Colegiado
praticamente... Eu não digo informal porque vai ser
formalizado agora, mas o que deveria prevalecer é, em
primeiro lugar, o consenso, não prevalecendo o consenso o voto da maioria. Agora se se estabelece um
quantitativo em função do número de Senadores de
cada partido, aí nós vamos fazer uma reunião onde há
uma discriminação contra líderes de partidos menores,
quando na realidade são líderes, todos são líderes. As
decisões de colégio de líderes, quais são as decisões
que nós vamos tomar, Sr. Relator?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Matéria de pauta, pauta do Congresso.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Pois é, eu acho que não precisava essa
exigência tão grande de colocar a proporcionalidade
até numa reunião de colégio de líderes.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas me preocupa o líder ter dois pesos, quer dizer, no
Plenário ele vale vinte votos e lá ele vale um. O outro
vale dois, lá ele vale vinte. Eu acho que o critério que
define o líder tem que ser um. Ali naquela reunião ele
vale um, naquela reunião ele vale vinte, na outra ele
vale três. Não pode. Ele é um líder. Se um partido tem
vinte membros e um partido tem dois, é um fato, é um
número, é matemático, não pode discutir que é igual.
Números são números.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Nós estamos falando numa reunião assim
de líderes para tomada de decisão até em apoio ao
Plenário, em apoio à Mesa, não se trata aí uma coisa
tão formal. É uma reunião que nós estamos colocando
no Regimento que não existia, até louvo a iniciativa de
V. Exª. e também do nosso Presidente em institucionalizar a questão da reunião dos líderes que já vem
acontecendo há anos e anos e sem nenhuma, vamos
dizer assim, observância no nosso Regimento, observação no nosso regimento. Eu sugiro, aí depende da
maioria, que se leve em conta não o fator proporcional,
mas o voto de cada líder, porque afinal de contas todos
ali são líderes que estão representando os seus partidos. Então V. Exª. é líder de vinte Senadores e ele é
líder de três Senadores. O senhor só vale por três, eu
valho por vinte. Então começa a divergência daí. Talvez
isso seja um motivo até de divergência na reunião de
colégio de líderes, quando deveria ser um ambiente
de harmonia, de congraçamento de líderes que se reúnem, todos tendo realmente o peso da sua bancada,
mas que naquela hora todos são iguais.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Pela
ordem, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não, com a palavra o nobre Senador
Papaléo Paes para discutir a matéria.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu estou entendendo muito bem o que o Senador Antonio
Carlos Valadares está dizendo. Então aí se têm duas
situações. A primeira é a consenso. Então no momento
do consenso eu concordo plenamente com V. Exª., no
momento do consenso que eu digo nas conversas, no
aprofundamento da discussão, tudo bem. Mas quando
se vai para voto, aí já passa a ser uma disputa e os
líderes ali significam, cada líder, significa que por trás
teve uma conversa com os seus Senadores e esses
Senadores são representados por um. Quantos são?
São dez Senadores? Então ele fala em nome de dez,
o outro fala em nome de vinte, o outro fala em nome de
cinco. Então no momento em que os líderes sentam-se
à mesa, a igualdade da palavra, todos os direitos são
iguais, mas quando passa para uma decisão em que
não há o consenso, aí vai ter que ser disputa e nessa
disputa eu vejo que é a maioria e a maioria não significa
o número de líderes, significa o número de Senadores
representados. Então é essa a minha opinião.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Me desculpe, eu acho que essa é uma
opinião um tanto discriminatória.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Não,
não, quer ver, é só fazer matemática.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu acho que os grandes partidos merecem o seu espaço que já tem nas Comissões, já tem
no Plenário. Agora se os líderes são convocados, por
exemplo, pelo Plenário, pela Mesa, por uma Comissão
ou pelo próprio Presidente do Senado para darem uma
opinião sobre um determinado assunto que está em
pauta, não só um projeto como uma crise interna do
Senado, uma crise internacional, crise nacional, quer
dizer, a opinião do líder ali, quer dizer, sopesada de
acordo com a proporcionalidade de sua bancada, não
faria sentido se ouvir, já que o Plenário poderia resolver esse assunto. Por que então convocar líderes? O
Plenário pode convocar os líderes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Para
evitar realmente a grande reunião-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então convoca os líderes e os líderes lá
vão decidir em nome do Plenário. Eu acho isso totalmente em desconformidade com o objetivo da reunião
dos líderes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É, mas
deixa eu lhe dizer. Tem outra situação-–
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O que são líderes? São pessoas experientes, pessoas que têm opinião a dar, que têm ideias a
apresentar, que têm poder de decisão em nome da
sua bancada. Então não há que considerar proporcionalidade numa simples reunião para deliberar sobre assuntos para o qual esse colégio de líderes foi
convocado, quer dizer, eu estou ali no Plenário, então
eu no Plenário sou líder de três Senadores, digamos,
realmente ali no Plenário eu vou representar três Senadores. E V. Exª., se for líder de vinte Senadores, vai
representar vinte Senadores. Então por que convocar líderes para uma reunião se nós já estamos lá no
Plenário e podemos decidir essa questão? Então nós
estamos convocando os líderes porque nós sabemos
que eles têm experiência, têm vivência-–
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eles
estão falando em nome do grupo.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): --e poderão ajudar a Mesa, o próprio Plenário a tomar uma decisão.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sei.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É uma decisão... Eles não vão tomar nenhuma decisão, eles vão dar uma opinião, quem vai
decidir é o Plenário em última instância.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Me
permite, Sr. Presidente?
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não, com a palavra o Senador Gerson Camata.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Lá
na Câmara há muito tempo já é assim e nunca teve
problema nenhum. Diz lá: “Sempre que possível as deliberações – na Câmara – do colégio de líderes serão
tomadas mediante consenso entre seus integrantes.
Quando isso não for possível, prevalecerá o critério da
maioria absoluta, ponderados os votos dos líderes em
função da expressão numérica de cada bancada”, porque não é um problema político, é um problema matemático. Se um líder é de vinte, ele tem que representar
vinte, ele não pode chegar lá representando um, até
porque a bancada não vai nem aceitá-lo como líder
se ele for lá e submeter os vinte votos que ele tem no
valor de um voto.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Sabe que lá é uma Casa-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
matemática.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): A Câmara dos Deputados é composta de
513 Deputados, 513 parlamentares, e eles têm uma
representatividade diferente da nossa. Nós representamos Estados, enquanto eles representam o povo, como
está lá na Constituição, apesar de nós representarmos
o povo também dos nossos Estados.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Me desculpe, me desculpe. O líder quando ele está
lá, ele não está representando o Estado, ele está representando a bancada dele na reunião da bancada.
Ele é um representante do Estado dele, mas quando
ele sai lá do-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu estou falando em termos de Senado,
eu estou falando em termos de Senado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Mas lá na reunião de líderes ele representa a bancada, não representa o Estado não. Eu acho que eles
representam-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Bom, a minha opinião é que a gente podia
dar uma lição na Câmara dos Deputados em termos
democráticos, mas já que não é possível eu aceito o
voto da maioria porque eu sou democrático.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora, nobre Deputado Antonio Carlos
Valadares-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu sou um Democrata.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Muito bem. Eu quero dizer ao nobre líder

Março de

2009

Antonio Carlos Valadares o seguinte: que o resultado
da reunião de líderes, do colégio de líderes, vai ser
submetido a uma deliberação do Plenário. Então eu
acredito que a matéria então se transfere de fórum,
deixa de ser decidida no colégio de líderes, mas o
Plenário é que dá a última palavra. Então eu tenho a
impressão que há uma instância recursal, se assim
pode se dizer, que é o recurso para o Plenário, que
realmente é o que dá a última palavra nesses casos.
Daí que se extrairá o resultado em função dos projetos que vierem em discussão. E pode ser que até no
Plenário haja condições de um entendimento, como
nós assistimos isso com freqüência, um entendimento
entre os líderes que, de alguma forma, superam uma
eventual dificuldade de deliberação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Se
a gente observar... Quem observou, por exemplo, há
pouco tempo o pacote do Obama, então ele foi para o
Plenário do Senado dos Estados Unidos e do Plenário,
lá eles têm tipo uma Comissão que chama In Holding
in Grossing Comile(F), que é uma Comissão que dá
a redação final. Quando sai dali, os líderes todos têm
assento, aliás, dois líderes, mas nessa Comissão estão
os técnicos, vão os assessores e as grandes lideranças do Senado americano. Aprontou a redação final,
ela foi para o Plenário. O Plenário não aceitou aquela
redação final que os líderes levaram. Então, lá é tão
importante o colégio de líderes que é uma Comissão
Permanente Técnica. Voltou e essa Comissão teve que
refazer e mandar para o Plenário. Aí o Plenário aceitou
a nova redação, porque eles não podem emendá-la
no Plenário. Volta para essa Comissão e essa Comissão volta novamente à redação final para o Plenário,
porque é muito interessante dar objetividade, dar rapidez, dar resolutividade. Mas o que eu acho que nós
estamos fazendo aqui é tornando regimental um fato
que já existe. As nossas pautas são feitas lá na sala
do Presidente pelos líderes que vão para lá às quatro
horas da tarde e vêm com a pauta para a gente votar
às cinco. Está acontecendo, então nós estamos consagrando isso. Eu até acho que nisso aqui tinha que
ter uma deliberação de antecedência para a pauta que
eles vão levar para a votação dos assuntos. Não está
sendo colocado aqui, às vezes há uma certa urgência.
Mas eu acho que o que está se fazendo aqui, voltando à vaca-fria, é que o líder, matematicamente se ele
representa vinte, ele não pode chegar lá e dizer: “Eu
sou um voto só”. Ele representa vinte, é matemática.
Então volto a esse assunto que Sr. Presidente poderia
botar em votação então.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu insisto apenas no ponto que já expus,
que acho que a Lei, em última análise, quem fala é
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o Plenário. Havendo impasse na reunião de líderes,
obviamente o assunto vai se deslocar para o Plenário
e o Plenário, na sua soberania, vai deliberar. E nesse
entretempo pode haver uma negociação entre a reunião do colégio de líderes e a votação do Plenário, que
é muito comum nas Casas Legislativas.
Então não havendo mais quem queira discutir a
matéria, eu vou submetê-la à votação. Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com a proposta do Relator
queiram permanecer como se encontram. Aprovado.
Qual seria o próximo?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Bom, aí o próximo, nós vamos entrar no art. 70, que é
exatamente a pauta de hoje.
No art. 70 define quais são as Comissões Permanentes e as Comissões Temporárias, permanece
como está hoje.
No art. 72 é que a gente diz: “Ressalvada a Comissão Diretora – quer dizer, a Mesa, cabe às Comissões
Permanentes, no âmbito das respectivas competências,
criar Subcomissões Permanentes ou Temporárias, até
o máximo de duas no total, mediante proposta de no
mínimo três de seus membros”, quer dizer, a Comissão de Educação pode criar duas Subcomissões, a
Comissão de Assuntos Econômicos ou de Educação
e Cultura pode criar duas Subcomissões. A minha
idéia seria uma, mas há o perigo do pessoal tentar
criar Subcomissões lá dentro do Plenário, aí fica mais
complicado e mais burocratizado. Então duas Subcomissões funcionando ao mesmo tempo, não pode ser
três em cada uma dessas Comissões. É uma mudança
que faço, pois hoje são quatro.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu tenho uma sugestão a dar. Pode ser
agora?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ao invés de ser no mínimo três-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não, no mínimo duas.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não, no mínimo três Senadores a propor
a Subcomissão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Sim.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Que sejam três, porque uma Comissão
que já tem o compromisso, por exemplo, de cinco ou
sete Senadores, é uma Subcomissão que vai funcionar razoavelmente, mas só com três Senadores pode
acontecer de ela não funcionar de forma adequada.
Que colocasse aí um 1/3--
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não, é a proposta, o número de Senadores não está
definido na proposta.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Exato, nós colocaríamos, ao invés de três
Senadores-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Que
podem requerer, três.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Exato, porque aí é um compromisso, os
que assinam já têm um compromisso-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): De
participar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): --antecipado de participarem da Subcomissão. É interessante isso.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
qual o número? Seria 1/3 dos membros?
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu acho que 1/3 dos membros.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
acho que é boa a sugestão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Está acolhida a proposta. O Senador Papaléo Paes está de acordo?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): De
acordo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então aprovado por unanimidade a sugestão do Senador Antonio Carlos Valadares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
aí, Senhor Presidente, o § 2º, do art. 73 em diante,
permanece como está, que vai regulando conforme
como a matéria tramita como a Comissão funciona,
como é que se extinguem as Temporárias, as Subcomissões, etc. e tal.
Aí nós introduzimos um § 3º no art. 75: “O prazo das Comissões Temporárias é contado a partir da
realização da sua primeira reunião, suspendendo-se
nos períodos de recesso do Congresso Nacional”, que
foi até objeto de uma decisão do Supremo uma vez.
Lembram-se? Então não é a partir do momento que o
requerimento é aprovado, não é a partir do momento
que os líderes indicam seus membros, mas o prazo
passa a contar a partir do momento que ela fez a sua
primeira reunião. Eu acho que define marca para evitar sempre dúvidas da época da renovação de prazo,
na época de prorrogação. Então só conta a partir momento em que ela fez a primeira reunião.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Há alguma observação? Senador Antonio
Carlos Valadares? O Senador Papaléo Paes deseja-SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Não.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então não havendo nenhuma divergência,
vou considerar aprovada por unanimidade a proposta
do Relator, o Senador Gerson Camata.
Art. 76.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
praticamente com poucas mudanças: “A Comissão
Diretora é constituída dos membros da Mesa”, normal, claro, e, depois, em cada Comissão o número de
membros que permanece como está hoje: Assuntos
Econômicos, 27; Assuntos Sociais, 21; Justiça, 23. Aí
nós temos todas as Comissões com um número correspondente de membros em cada Comissão.
Lá no art. 77 é que foi introduzido um Parágrafo
Único com dois itens: “Para fins de proporcionalidade
as representações partidárias são fixadas pelos seus
quantitativos; I – para Comissões Permanentes no
início da legislatura e da terceira sessão legislativa
ordinária; II – para Comissões Temporárias no início
de cada sessão legislativa ordinária”, porque ela é
temporária e a definição dela tem que ser mais cedo.
Hoje está na data da diplomação, como nós mantivemos lá atrás. A alternativa é a data da diplomação
e a alternativa é no início da legislatura e na terceira
sessão legislativa ordinária, que é na renovação da
Mesa e das Comissões. Aí cabe agora a discussão e
a votação dos termos.
SENHOR PRESIDENTE SENADOR MARCO
MACIEL (DEM-PE): Eu indago se há alguém-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Que
aí ficaria as Comissões casado com a proporcionalidade da Mesa Diretora.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então vai ser respeitada aquela questão
da diplomação por aqui?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não,
pela redação aqui, não, mas eu não me oponho que
seja. Eu acho apenas que como as Temporárias, por
exemplo, que são Comissões que podem começar a
funcionar do meio para a frente, talvez não ficassem
agarradas lá.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não se adapte.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ficasse no início de cada sessão legislativa ordinária,
porque ela é Temporária, vai funcionar só naquele período. Mas, talvez, as Permanentes pudessem também
ficarem amarradas lá na diplomação.

Março de

2009

SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Isso, conforme nós já aprovamos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
para a Mesa. Então muda aqui.
SENHOR PRESIDENTE SENADOR MARCO
MACIEL (DEM-PE): Então em votação. Não havendo
divergência com relação à matéria, considero aprovada
a redação do Parágrafo Único do art. 77.
Eu só gostaria de fazer um comentário. É que eu
acho isso é algo que nós não vamos conseguir modificar, mas eu considero que o Senado está com muitas
Comissões Permanentes-–
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Muito.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --e isso termina dificultando um pouco a
fluidez do nosso tratamento.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exatamente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que qualquer um de nós aqui
está em pelo menos cinco, seis ou sete Comissões
como titulares geralmente, mas será muito difícil uma
reforma-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ah,
quando eu cheguei aqui tinha sete, agora tem umas
quinze.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP):
Onze.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Onze fora as Temporárias, Subcomissões. Isso tudo
torna muito-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Subcomissões.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O número de Senadores permanece o
mesmo e as Comissões-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Quatro Comissões Permanentes seria ao ideal.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Isso me faz lembrar o tempo que eu era
Deputado Federal isso no século passado [risos]. É o
seguinte: eu saía de manhã, ia de sala em sala.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): De Comissão em Comissão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É aí parava num lugar, depois chamavam
“Volte para aqui”. Agora eu estou assim também andando, que é para não esquecer [risos], entendeu,
porque são muitas Comissões. Mas a reação é muito
forte para fazer qualquer alteração.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E Comissões que funcionam sempre ao
mesmo tempo, no mesmo dia e ao mesmo tempo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E aí não pode obliqüidade(F), bilocação,
ninguém pode estar em dois lugares.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ao mesmo tempo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Agora a Cláudia me chama a atenção, voltando aqui
um pouquinho, nós ficamos que, nas Permanentes,
obedece à diplomação. Nas Temporárias, obedece
ao início da Sessão. Vai ficar uma proporcionalidade
desorganizada. Eu acho que é bom estabelecer um
padrão tudo na diplomação.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Cria um padrão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho boa a idéia.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Para não desproporcionalizar a composição das Temporárias.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mesmo porque se é Temporária, acaba logo
três ou quatro meses depois, não tem problema.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então vamos agora para o § 2º do art.
79.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
é uma mudança só que determina para não acontecer
esse vacatio... Como é que é?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Vacatio líder [risos].
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Vacatio commissione que teve aí. “Se as lideranças
partidárias ou dos blocos parlamentares não fizerem
as indicações no prazo fixado no caput desse artigo,
o Presidente do Senado fará a designação”. No caso
das Comissões Técnicas que demoram a indicação e
tal, “O lugar na comissão pertence ao partido ou bloco
parlamentar, competindo ao líder respectivo pedir, em
documento escrito, a substituição de titular ou suplente
da respectiva bancada em qualquer circunstância ou
oportunidade”.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Aliás, esse dispositivo, Relator, surgiu em
face do impasse criado recentemente na formação
das Comissões.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exatamente.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É muito bom que esse artigo tenha sido
aceito, porque se em dois dias úteis subseqüentes
a indicação dos titulares não acontecer, aí o Presidente assume a responsabilidade, o Presidente do
Senado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato. Agora aí foi acrescentado, Sr. Presidente, um §
3º no art. 80. Então o líder... “O lugar na comissão pertence ao partido ou bloco parlamentar, competindo ao
líder respectivo pedir, em documento escrito, a substituição de titular ou suplente da respectiva bancada
em qualquer circunstância ou oportunidade”. Agora no
§ 3º, “O disposto não se aplica nos colegiados cujos
integrantes tenham sido eleitos”, como na Comissão
de Ética eles foram eleitos, o líder não pode sacar um
membro de lá que foi eleito, porque passa por cima
de uma eleição que se realizou democraticamente.
Então nas Comissões Permanentes ou Temporárias,
ele pode; nas Comissões onde ocorreu uma eleição,
o líder não pode sacar um membro do partido dele da
Mesa Diretora, não pode sacar da Comissão de Ética,
porque lá ocorreu uma eleição.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. Agora passemos ao art. 83.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Um
esclarecimento.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não, com a palavra o Senador Papaléo
Paes. Tem a palavra S. Exª.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Quanto à direção das Comissões, não é isso? Presidente,
Vice-Presidente, Relator?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Os
eleitos para esses postos?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Quanto
aos demais membros, podem ser-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pode, porque quando for eleito, como é que vai sacar
um eleito?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É claro, não pode não.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Está esclarecida a questão?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Está
esclarecida.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. Então passemos ao art. 83, inciso
I: “Eventualmente--“
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Tudo
normal, nas suas ausências e impedimentos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Passemos, então, para o art. 87.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aqui
então nós temos nesse Capítulo V a Direção das Comissões. “No início da legislatura, nos cinco dias úteis
que se seguirem à designação de seus membros, e
na terceira sessão legislativa, nos cinco dias úteis que
se seguirem à indicação dos líderes, cada comissão
reunir-se-á para instalar seus trabalhos e eleger, em
escrutínio secreto, o seu Presidente e o Vice-Presidente”. Aí fica: “Em casa do não-cumprimento do disposto,
ficarão investidos nos cargos os dois titulares mais idosos, até que se realize a eleição; ocorrendo o empate,
a eleição será repetida no dia seguinte, ficando então
o mais idoso”. Agora: “Ausentes ou impedidos o Presidente e o Vice da comissão, exercerá temporariamente
a presidência do Colegiado o membro mais idoso do
mesmo partido do Presidente”, porque às vezes o mais
idoso pode não ser do mesmo partido e aí descompensa a formação. Então se fixou que, no impedimento do
Presidente ou Vice, o mais idoso assume o mais idoso
do mesmo partido do Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Isso aconteceu de alguma forma na instalação das Comissões este ano.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É,
exatamente.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sr.
Presidente, me permita, pela ordem.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. Com a palavra o nobre Senador
Papaléo Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A presidência de uma Comissão é conseqüente a uma eleição, não é? Esta eleição é um acordo que se faz para
se ter o Presidente, é acordo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Mas da
feita que o Presidente perca o mandato dele, aí esse
acordo vai para o cabide. Então eu digo que o Presidente seria o mais antigo da Comissão até se fazer
outra eleição, não?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E não
do mesmo partido.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Impedido do quê? De assumir, por exemplo, ouSENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Se faz
outra eleição, não?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
Vice não está, o Presidente não apareceu para uma
Reunião, está impedido.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Ah,
na hora?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É,
não é assim?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Aí eu
digo o mais idoso da Comissão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Isso é temporária.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É temporária, mas eu digo-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É só naquele instante-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Só naquele momento.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --que vai eleger o novo Presidente.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Tá,
mas eu digo-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ao invés de ser impedido, impossibilitado
de comparecer.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É, impossibilitado, mas mesmo assim-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ausente ou impossibilitado de comparecer,
porque impedido têm dois sentidos.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Tá,
ele pode serSENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Tem um duplo sentido.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Lembra-se que houve aqui impedimento de participar
da Mesa, houve impedimento de [ininteligível] da Mesa,
impedimento para presidir.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Ele
pode estar impedido por uma doença, impedido por
não ter chegado na hora.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pode acontecer, impedido por uma doença.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Mas
eu digo que nesses momentos aí nós não vamos,
não seria boa lógica, obedecer. O Presidente ausente
volta-se(F) antes da eleição. Quem presidiria seria o
mais idoso.
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Do
mesmo partido.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Não,
aí eu digo da Comissão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É, e do partido do Presidente da Comissão, no caso.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu tiraria “do Presidente da comissão”.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Do
mesmo partido do Presidente?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Do
mesmo partido.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É que diz respeito à proporcionalidade.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É, mas
essa proporcionalidade seria feita por acordo e não regimentalmente. Então se fosse regimental a proporcionalidade, aí sim nós marcaríamos firme com o mesmo
partido. Mas não sendo regimental a proporcionalidade,
como é temporário, nós podemos colocar-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Senador Papaléo, olha, lendo o § 4º: “Em
caso de vaga...” Não é o caso de vaga.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Não,
não é o caso de vaga.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Nós não estamos analisando vaga, estamos analisando-SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): A ausência naquela reunião.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ausência ou impedimento.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): ”Em caso de vaga dos cargos de Presidente
ou de Vice-Presidente, far-se-á o preenchimento por
meio de eleição”.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eleição.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
daí vaga é definitivo e impedimento é temporário.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Temporário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Pode acontecer numa Sessão, em outra.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Mas
eu acho que no caso de impedimento temporário, eu
acho que o Vice poderia assumir tranquilamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
no caso do impedimento do Vice e do Presidente, dos
dois, o mais idoso do mesmo partido do Presidente.
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SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Tá, aí
o senhor apóia mais ainda o meu pensamento, voltase como se não tivesse havido eleição ainda, o mais
idoso, entendeu?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
acho que V. Exª... No impedimento temporário o Presidente não chegou e o Vice está acamado e tal. Ele
está impedido temporariamente. É normal que o mais
idoso, do mesmo partido do Presidente, dirija, porque
ele é do mesmo partido. Obedece a proporção do
acordo que foi feito proporcional aos partidos naquelas Comissões, porque aí a presidência iria para um
membro de outro partido.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Já que ele não vai ficar em definitivo, eu
acho justo que isso aconteça.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
é definitivo, ele vai ficar assumir naquele dia, naquela
hora ou em duas Sessões. Agora se houver vacância,
aí não, aí elege, se a vacância for definitiva.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu
não quero ser impertinente, porque a ausência, a impossibilidade por qualquer motivo do Vice e do Presidente, nos levaria à mesma condição de que se não
houvesse ainda a votação para a escolha desses dois
membros. Então nós voltaríamos e daríamos ao mais
idoso, como é temporário, ao mais idoso. Se fosse
permanente, tudo bem, do acordo partidário. Como é
temporário, ao mais idoso. Mas eu aceito a maioria, a
maioria é sábia.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Obrigado, Excelência.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): V. Exª.,
só, já é a grande maioria, imagina bem acompanhado.
Então me rendo à maioria.
(soa a campainha)
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Por favor.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Só para insistir naquilo que já falamos antes.
Na realidade isso ocorre excepcionalmente e, sobretudo, na instalação de Comissões, porque às vezes o
Presidente e nem o Vice-Presidente está presente. Com
a palavra o nobre Senador Relator Gerson Camata.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Bem, aí nós vamos então para o art. 87, também no
§ 5º: “Importa em renúncia ao cargo de Presidente ou
Vice-Presidente de comissão aceitar função prevista
no art. 35”. No artigo: “Assumir cargo de Ministro de
Estado, de Governador de Território, de Secretário de
Estado, do Distrito Federal, de Prefeitura de Capital ou
de chefe de missão diplomática temporária”. Então é
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normal ele não estar mais no Senado, se ele assumir
um Ministério, uma Secretaria de Estado, uma Prefeitura, uma função daquelas que a Constituição permite ao Senador assumir, ao se retirar ele renunciou ao
cargo de Presidente ou Vice-Presidente da Comissão,
como também se licenciou do cargo de Senador, não
pode levar o cargo de Presidente ou Vice com ele. Isso
subentende-se, mas agora fica expresso. “Ao mandato de Presidente e de Vice-Presidente das comissões
permanentes e de suas subcomissões, aplica-se o disposto no caput de art. 56”. O caput do art. 56, vamos
atrás dele aqui. Caput do art. 56: “Os membros da Mesa
serão eleitos para o mandado de dois anos, vedada a
reeleição para o período imediatamente subseqüente”.
Então aplica-se a esse também e pronto.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Está certo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E aí
nós vamos então, Sr. Presidente, agora lá para-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Disposições gerais.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Disposições gerais.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 89.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então no artigo: “Às comissões em razão das matérias de
sua competência cabe...” Então aqui nós vamos dizendo
todas as competências das comissões e introduz-se
um item IV: “Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos
ou omissões das autoridades ou entidades públicas”,
o que já acontece. Fica escrito agora. “Acompanhar a
elaboração da proposta orçamentária, bem como sua
execução, nas competências das comissões; acompanhar, fiscalizar e controlar políticas governamentais”.
E aqui no art. 90 é que vai entrar uma mudança,
assim, um pouco profunda, que eu vou pedir muita
atenção dos membros da Comissão. “Às comissões
no âmbito de suas atribuições cabe, dispensada a
competência do Plenário, discutir e votar projeto de lei
ordinária de autoria de Senador, projetos de resolução
que versam sobre suspensão de execução no todo ou
em parte de lei declarada inconstitucional por definitiva
ao Supremo Tribunal Federal, requerimentos e tratados de acordo...” Então aqui aumenta a competência
dos terminativos, quer dizer, a própria comissão pode
decidir: “Isso daqui é terminativo”, que é para dar mais
fluidez para projetos dos Senadores, que começa e
tal, aí até ir ao Plenário, o Plenário está com a pauta
trancada, às vezes são projetos interessantes. Então
passou aqui, a comissão pode ampliar a competência
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dos projetos terminativos. E, daí, eles já encaminham
para a Câmara, aumenta a resolutividade-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Como de outorga, por exemplo, de concessão, já está acontecendo assim na Comissão de
Educação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
na Comissão de Educação está acontecendo isso.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): E agora vai para outra Comissão, agora
é outra.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): A
Comissão decide.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): De Informática, agora é a Comissão de
Informática.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
de Informática. Ela já decidiu, lá virou tudo terminativo.
Lembra que antigamente iam para o Plenário, aquelas
votações que não eram tão importantes e que travavam muito o Plenário. “Projetos de decreto legislativo
para outorga ou renovação de concessão, permissão
ou autorização para radiodifusão sonora”, que não
estava, foi feito consuetudinariamente. “Projeto de lei
da Câmara que tiverem sido aprovados antes de decisão terminativa por comissão daquela Casa, tratados
ou acordos internacionais, ressalvados o disposto no
§ 3º, do art. 5º, da Constituição”. Então são aquelas
coisas que-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Senador Camata, me diga uma coisa: requerimentos-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Está
só ampliando, amplia.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Requerimento, por exemplo, de pesar, eu
gostaria de saber o seguinte: se eu apresento um requerimento de pesar no Plenário, como agora ele será
deliberado? Pela Comissão ou pelo Plenário, sem a
ouvida ou a audiência da Comissão?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Nesse caso-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Vamos dizer que eu apresente em Plenário
um voto de pesar, suponhamos. O que vai acontecer
com a tramitação desse requerimento?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
encaminhado lá.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que o Plenário, nesse caso de
pesar, já o Plenário aprova.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
encaminha lá, não vem mais em Comissão não.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Correto, mas isso já está dito no regimento?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não, a minha idéia é que não seria nem... Porque
normalmente o ideal seria votos de congratulações e
condolências, seria assim-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Aplausos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): A
Mesa informa: “Informo que o Senador Papaléo Paes
apresentou um voto de pesar”. Não precisa ser: “Foi
aprovado no Plenário um voto de pesar”. Ele apresentou um voto de pesar, pronto, pelo falecimento do Sr.
Fulano de tal. “Congratulações com a Prefeitura pelo
20º aniversário de criação desse Município”. Não precisa entrar. Foi, votou, foi aprovado no Plenário. Porque
às vezes eu observo até-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Um desconforto.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É,
então o Senador apresentou, é responsabilidade dele,
ele sabe por que é que ele apresentou, foi apresentado
o voto e a Mesa comunica a família, comunica o Município, comunica aquela instituição que naquela data
o Senador apresentou o voto. Não precisa por “Apresentou e foi aprovado por maioria”. Eu acho que seria
muito melhor se nós encaminhássemos desse jeito.
Está assim aqui: “O requerimento de voto de aplauso,
regozijo, louvor, solidariedade, congratulações ou semelhantes só será admitido quando diz respeito a ato
público ou acontecimento de alta significação nacional
ou internacional”, o que não vem acontecendo. “Lido
em Sessão, o requerimento será remetido à Comissão
de maior pertinência temática e tal”. A minha idéia é
acabar com isso. Apresentou um voto de regozijo pelo
aniversário do Município. O Senador Papaléo Paes
apresentou um voto de pesar. Comunica que apresentou, pronto. Porque vai à deliberação, vai para as
Comissões, nós temos votos aí tramitando-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Muitos, muitos.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Não, o ideal é que apresentasse e o próprio Plenário-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Agora eles passam a ser terminativos na Comissão.
Tudo lá.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): -– decidisse lá sem precisar ouvir a Comissão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
teria que vir para a Comissão.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Aliás, eu já apresentei essa sugestão no
início.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Já
foi apresentada lá. Eu acho que o ideal seria mudar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Só o Plenário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Apresentou o voto no Plenário, pronto.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Acabou.
(soa a campainha)
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): De
tudo, regozijo, pesar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Como se trata de requerimento, ele tem
que ser votado. Lógico que a votação geralmente é
simbólica.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É simbólica, agora eu acho-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ninguém vai se opor a um voto de pesar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não, não.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora eu acho o seguinte: essa questão
de votos-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Porque tem esse problema: voto de censura, voto de
aplauso.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): No voto de censura o pessoal vai prestar
atenção.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Esse
é um problema sério. Aplausos para certas coisas.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): A minha opinião é a seguinte, eu não sei se
eu estou sendo muito rigoroso, mas eu acho o seguinte:
a Casa devia ter o voto de pesar. Eu acho que-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Claro.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Se eu não me engano, Machado de Assis,
em Memória Póstumas de Braz Cubas, ele diz assim:
“O louvor aos mortos é uma forma de oração”. É uma
maneira de a gente reconhecer alguém ilustre que
faleceu, etc.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
tem um provérbio latino: “Dos mortos não se fala, se
não bem”.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente. Pois bem, então o que eu acho
é o seguinte: eu fico impressionado com o número de
proposições de voto de aplausos nas Comissões.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL (DEM-PE): Na Comissão de Justiça são mais
de cem.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Há anos.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Que vem do Plenário.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Vem do Plenário, mas vem também apresentado na própria Comissão, etc. Eu fico pensando
que isso não é atribuição do Congresso, quer dizer, às
vezes em Câmara Municipal até tem um certo sentido,
ali na Câmara Municipal, o Município “X” se reúne, tem
a sensibilidade para um tema “X”, para fazer congratulações com A ou B porque fez uma obra, porque tomou
tal providência, mas eu acho que se nós formos apreciar
tudo isso nós vamos tomar um tempo enorme.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Bom, no Plenário, Presidente, raramente
é apresentado requerimento de pesar. Eu acho que
um requerimento de pesar-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): No
Plenário, de pesar, é uma imensidão, muitos, muitos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Em Plenário, eu, pelo menos, apresento
em Plenário.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Eu acho que no Plenário é bom apresentar
e não vir para a Comissão, porque vai tomar tempo
da Comissão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Presidente?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E do Plenário não vem para a Comissão.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ou voto de aplausos também. Para que
vir?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exemplificando, eu vou citar o que aconteceu a pouco
tempo. Foi eleito Raul Castro Presidente de Cuba.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eleito?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Eleito, até aquela noite eu nem dormi com aquela emoção da disputa, ele ganhou de 480 a 0, uma disputa
extraordinária. Aí vem um colega nosso, Senador, me
aparece com um requerimento, ele diz: “Congratula-
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ções com o povo cubano pela eleição”. Eu falei: “Mas
o povo nem votou nele”. Mas tudo bem, cada um tem
o direito. Agora pensou se um requerimento desse é
rejeitado? Se for aprovado, eu sou contra, mas tudo
bem. Então o Senado brasileiro rejeitou um requerimento de congratulações com a eleição do Presidente de Cuba. Então eu acho que o ideal seria assim:
“O Senado brasileiro informa ao senhor governante
cubano e tal que o Senador Fulano de tal apresentou
um voto de congratulações”. Ele apresentou, mas o
Senado não aprovou, porque o risco não é quando é
aprovado, o risco é se ocorrer uma rejeição.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É que a proposição tem um nome e o nome
é requerimento. Então todo requerimento tem que ser
aceito ou não.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não,
ao invés de botar requerimento, apresentou um voto de
pesar, apresentou um voto de congratulações.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então ele faz um ofício à Mesa, ao Plenário.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
requereu, ele apresentou.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Ele faz uma comunicação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Porque o meu temor é rejeitar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Tem que ter um requerimento – eu acho.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
um perigo. Então eu acho que o ideal seria apresentou um voto. O Senador Fulano de tal apresentou um
voto, não requereu, ele apresentou.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho boa essa idéia, apresentou o
voto.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Concordo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ele
que é o responsável pelo voto, ele que apresentou. Se
a entidade com quem ele se congratulou tem algum
senão lá, pesa sobre o Senador que apresentou. Não
depois o Plenário: “Ah, o Plenário aprovou um voto de
congratulações num negócio desse”.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Até dentro da sua idéia poderia sair na Ata
assim: “A seguir o nobre Senador Gerson Camata ou
o Senador Antonio Carlos Valadares ou Papaléo Paes
apresentou voto de congratulações pela eleição de
Cuba”. Pronto, ali fica na Ata, apresentou voto.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
o perigo é não aprovar.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): De qualquer maneira, recai sobre a Mesa
a responsabilidade de ter aceito, sobra para a Mesa,
porque o próprio regimento diz-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Só
que a responsabilidade fica para o Senador que apresentou. Ele apresentou, não foi aprovado pelo Plenário,
ele apresentou.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É, foi uma manifestação dele.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
É, dele.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E a Mesa, quer dizer, e na Ata consta-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): A
Mesa encaminha aquilo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
que você acha dessa posição?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu
vejo que essa uma decisão extremamente importante
porque não compromete a Casa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É, fica registrado.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): E ao
mesmo tempo em que não compromete a Casa valoriza o apresentador do voto.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É essa
a intenção, porque de repente-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É por isso que o regimento atual manda
para a Comissão o voto de aplausos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Isso,
se tem algum senão, se aquela entidade-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): É uma instância para julgar se aquele requerimento tem sentido, tem adequação às normas
éticas e políticas do país. Agora eu acho que-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Isso
é uma coisa tão sem importância, quer dizer, para a
família é importante, mas para-SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Relativamente sem importância.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): --a
entidade, para a instituição tem muita pouca.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas o pesar não precisa, é lógico que não
precisa.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Passa direto.
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SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Passa direto.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E ninguém vai negar um voto de pesar.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Mas, um aplauso, que tal passar na Mesa?
Manda passar em algum lugar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Apresentou, passou na cabeça de quem apresentou.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Reduz a burocracia.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): O Senado oficializa que o Senador-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Homenageou, aplaudiu.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): É, e
se for pertinente-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E alguns, pela demora, perdem o objeto,
perdem o objeto. Coisas já foram ultrapassados assim
pelo tempo, pelos fatos novos. Então passemos a-SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Então é uma moção de aplauso sem necessidade de aprovação do Plenário, porque a responsabilidade é do Senador. É uma moção de aplauso sem
necessidade de apresentação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
Senador Papaléo Paes apresentou uma moção de
aplauso ao Sr. Fulano.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Consta da Ata.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Isso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): A qualquer momento ele pode tirar uma
cópia da Ata.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): O Senador tem direito a apresentar, sem
necessidade de aprovação do Plenário, qualquer moção sobre-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): De
regozijo e tal.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): De regozijo ou de aplauso-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
De pesar.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): --sobre atos ou autoridades e tal.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
mais ou menos por aí.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Vamos botar em votação. Não havendo manifestação em contrário, considero aprovado.
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O Senador Papaléo Paes está com um problema
de Plenário, é isso?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Eu vou
lá e volto imediatamente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Só um pouco mais.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Fico,
fico. S. Exª. é o Presidente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Presidente, precisava colocar em votação aqui, no art. 90
ainda, se mantém, por exemplo, “projetos de lei ordinária de autoria de Senador, mantém como terminativo;
projetos de resolução que versam sobre a suspensão
e execução de todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo; requerimentos que tratam os arts. 231 a 239 – esse já
sai, já foi embora; tratados ou acordos internacionais,
ressalvados no § 3º, do art. 5º – que eu acho que é
declaração de guerra ou qualquer coisa; projetos de
lei da Câmara que tiverem sido aprovados em decisão
terminativa por Comissão daquela Casa, projetos e
decretos legislativos para outorga ou renovação, concessão, permissão ou autorização para radiodifusão
sonora de sons e imagem”. Então todos esses assuntos
passam a ser terminativos nas Comissões.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Nas respectivas Comissões.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nas
respectivas Comissões.
Sobre acordos de direitos humanos, então eu
vou corrigir aqui, “acordos internacionais, ressalvados
o disposto no § 3º, do art. 5º, sobre direitos humanos
e tal”, esse vai para o Plenário, aqui no Item 4. Porque
eu vejo, às vezes, esses Presidentes, eles vão de um
lugar para o outro, aí não tem muita coisa para fazer,
eles fazem um acordo qualquer lá e depois manda
para cá aqueles acordos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então vamos agora para qual artigo?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Agora, Sr. Presidente, continuando então no art. 90,
vamos lá para I(F), § 2º, que foi introduzido depois do
Item II. “O disposto no caput desse artigo não se aplica
nos casos...” Então o caput do artigo, vamos voltar lá
no caput, o caráter terminativo do art. 90. Então não
se aplica, “Não se aplica o caput do artigo ao projeto
de resolução que altere o Regimento Interno, projeto
de resolução que se referem os artigos da Constituição sobre matéria financeira, proposta de emenda à
Constituição, projeto de código, projeto de lei complementar”, quer dizer, esses não podem ser terminativos.
São as exceções que são aplicadas.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Confirma a regra.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): “No
prazo de cinco dias úteis, contados a partir da publicação da comunicação do § 3º, no avulso da Ordem do
Dia da Sessão seguinte, poderá ser interposto recurso
para apreciação da matéria em Plenário”. Naquele que
já existe, se algum Senador... “O recurso será assinado
por 1/10 dos membros do Senado e será dirigido ao
Presidente da Casa. § 6º: Esgotado o prazo previsto
no § 4º, sem interposição de recurso, o projeto será,
conforme o caso, encaminhado à sanção, promulgado,
remetido à Câmara ou arquivado”. Se ele for rejeitado,
vai ser arquivado. Se for aprovado, é lei do Senado, vai
para a Câmara, se for da Câmara vai para a sanção,
ou, no caso de ato legislativo, o reconhecimento de
sentença do Supremo vai para promulgação. “Aplicamse à tramitação dos projetos e demais proposições
submetidas à deliberação terminativa das Comissões
as disposições relativas a turnos, prazos, emendas e
demais formalidades e ritos exigidos para as matérias
submetidas à apreciação do Plenário”.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Vamos agora ao inciso V, do art. 93.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Art. 93.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): “À Comissão Diretora compete: V – Elaborar-“
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Elaborar a redação final das proposições aprovadas
pelo Plenário, escoimando-as dos vícios de linguagem,
das impropriedades de expressão, defeitos de técnica
legislativa, cláusulas de justificação e palavras; apreciar
requerimento de tramitação em conjunto de proposição
regulando a mesma matéria, exceto se a proposição
constar da Ordem do Dia e for objeto de parecer aprovado em Comissão; apreciar requerimento de realização de Sessão especial, observado o disposto no art.
160”. Esse nós já tínhamos decidido lá atrás, que era
para o Plenário. “Parágrafo Único: Os esclarecimentos
ao Plenário sobre atos de competência da Comissão
Diretora serão prestados, oralmente, por relator ou
pelo Primeiro-Secretário”, que já está acontecendo,
só não estava escrito.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora vem o art. 94, inciso VII.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então aí têm as competênciasSR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Da Comissão de Assuntos Econômicos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Da
Comissão de Assuntos Econômicos. Tudo normal, ava-
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liação periódica do Sistema Tributário Nacional, que hoje
é o grande problema do país, a carga tributária, tem
que fazer uma avaliação periódica e publicar isso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): A Comissão, no art. 96, CCJ, agora veio o
item “i”, que é a “Escolha do Ministro de Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, de membro do
Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do
Ministério Público e de Governador de Território -, que,
aliás, não existe mais, mas pode a qualquer momento
ser criado -, escolha e destituição do Procurador-Geral
da República (Art. 52 da Constituição”).
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
É, acrescentou o Conselho Nacional de Justiça e do
Ministério Público, que não tinha quando o regimento
foi redigido.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Pela
ordem, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora vamos para o art. 100.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sr.
Presidente, nós não poderíamos-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 100, inciso IV: “A comissão permanente
que tenha maior pertinência com a matéria”.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Isso
é para o envio de matérias, não é Cláudia? As matérias
são enviadas sempre para a que seja mais pertinente
àquele assunto de que trata a matéria.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora o art. 103: “A Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional deverá opinar sobre...”
Aí vem as suas atribuições.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É,
aí é opinar, porque quase todas as atribuições da Comissão são de competência do Executivo e ela pode
opinar.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sr.
Presidente?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não, com a palavra o nobre Senador
Papaléo Paes.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Já que
nós encerramos este Capítulo, eu solicitaria a V. Exª.
se fosse possível, de nós fazermos já a votação dessa
matéria porque todos concordaram.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Bom, então, atendendo a uma proposta do
Senador Papaléo Paes, eu poria em votação para re-
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ferendarmos as nossas decisões das proposições que
foram aqui discutidas e votadas. Eu consulto ao Relator
Senador Gerson Camata, como Vice-Presidente o Senador Antonio Carlos Valadares e também o Senador
Papaléo Paes. Se estiverem de acordo nós poderemos
acolher sem nenhuma dificuldade a proposta do Senador Papaléo Paes.
Iniciaremos então a próxima Reunião... Será que
daria para fazer quinta-feira à tarde?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Quinta
eu não estarei aqui à tarde, é Dia de São José lá no
meu Estado.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE): Sessão amanhã à tarde.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Amanhã à tarde, se não houver Ordem do
Dia, talvez não haja, porque o Presidente Sarney vai
viajar, ele vai fazer uma viagem curta, mas vai fazer
uma viagem. Se não houver Ordem do Dia... Bom, eu
tenho um problema, que é a entrega do dicionário da
Academia Brasileira de Letras, então a cerimônia, que
vai ser uma coisa muito curta, dez minutos, vai ocorrer no Plenário do Senado às 14h30. Após eu estou
liberado, eu estou liberado, porque isso tem prazo e
o dicionário será entregue no dia seguinte ao Poder
Executivo, que é o último dia do prazo que foi assinado
para que se concluísse o trabalho, que foi, aliás, um
trabalho feito pela Academia Brasileira de Letras sem
nenhum ônus para o Governo Federal ou os Governos
ou Prefeituras. Então nós vamos-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Chegamos no art. 109.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Paramos no art. 110, portanto, que no art.
109 não tem nenhuma mudança, nenhuma proposta de
mudança, e eu gostaria de aproveitar a ocasião para
agradecer a presença de todos e deixar convocada a
próxima Reunião para amanhã. Às 15h00 talvez possamos começar, que será bem antes da Ordem do
Dia. Se não houver Ordem do Dia nós avançamos e,
se não for possível, pelo menos alguma coisa, algum
andamento conseguiremos dar.
Também gostaria de dizer que recebemos um expediente da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização
e Controle, assinado pelo Consultor-Geral, o Dr. Fábio
Gondim, relativo à participação de dois membros da
Comissão nessa Comissão Temporária, que seriam
os Drs. Fernando Veiga Barros e Silva e Orlando de
Sá Cavalcante Neto. A matéria terá que ser submetida ao Presidente do Senado, mas eu penso que,
independentemente da aprovação do Presidente do
Senado, será muito bem vinda à presença deles aqui,
não é Dra. Cláudia e demais membros da Comissão,
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porque isso certamente ajudará ao bom encaminhamento das matérias, sobretudo nesse território específico da Comissão de Orçamento que envolve enorme
complexidade.
Então nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Reunião, ficando convocada a próxima
Reunião para amanhã, às 15 horas. Está encerrada
a Reunião.
Sessão encerrada às 15h49.
Senador Marco Maciel,Presidente.
ATA DA 9ª REUNIÃO DE 2009
Ata Circunstanciada da 9ª Reunião de 2009, realizada em 24 de março de 2009, às quatorze horas e
cinqüenta e um minutos, na Sala nº 03 da Ala Senador
Alexandre Costa, na oportunidade houve o debate de
propostas para revisão do Regimento Interno do Senado Federal, com a presença dos (as) Senadores (as):
Gerson Camata (PMDB), Papaléo Paes (PSDB), Antonio Carlos Valadares (PSB), Marco Maciel (DEM)
e Inácio Arruda (PC do B).
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Declaro aberta a 9ª Reunião da Comissão
Temporária Interna, criada pelo Requerimento nº 208,
de 2008, aprovada em 5 de março de 2008, destinada a apresentar, no prazo de noventa dias, Projeto de
Resolução para a reforma do Regimento Interno do
Senado Federal. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho como é, aliás, praxe na Reunião das
Comissões, a dispensa da leitura e a aprovação da Ata
da 8ª Reunião da Comissão. Os Srs. Senadores que
concordam queiram permanecer como se encontram.
A Ata está aprovada.
Conforme convocação, a presente Reunião destina-se a debate de propostas para a reforma do Regimento Interno do Senado Federal no seguinte tema:
Comissões: tipos e organização, competência, emendamento, relatoria e CPIs. Título VI (arts. 109 a 159)
Eu concedo a palavra ao nobre Relator, Senador
Gerson Camata, para fazer as observações que julgar
pertinentes sobre o tema objeto da Reunião de hoje.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu queria, antes de começarmos exatamente no
art. 109, propor aqui, porque ele não está aqui nas mudanças que nós estamos pretendendo um tipo de uma
punição, não digo uma punição, mas uma reprimenda
ao relator que não cumpre os prazos para relatar projetos. Eu digo isso, porque eu tive um projeto meu que
ficou quatro anos e meio com o relator e ele não relatou.
Eu acho que não é lógico e não é normal. Eu queria
propor o seguinte: o relator que recebe um projeto para
relatar, o Senador que recebe, ele não relatando, ele
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não pode receber outro projeto enquanto não relatar
aquele, a não ser que ele devolva aquele que ele não
quer relatar para poder receber outro. Mas não pode
ficar recebendo três, quatro, cinco e engavetando cinco, seis, sete, oito projetos e relatando aqueles a quem
interessa. Isso é até bom para livrar de qualquer eiva,
de qualquer apontamento, por que é que ele esse relatou, aquele ele guardou. Então, recebeu, não relatou,
não pode mais receber nenhum projeto para relatar.
Se ele achar: “Não, eu quero receber outro”, devolve
aquele e pode receber outro, mas nunca acumulando,
permitindo que se faça-SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP):
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exatamente.
Eu queria propor isso então, primeiro. Que vai
entrar depois num desses artigos das instituições que
nós estamos tratando hoje.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E é o tempo que também se formalize.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Exato, depois ela vai entrar para lá.
A outra seria, eu conversei com o Presidente Sarney, ele concorda, sempre que acumula três ou mais
medidas provisórias na pauta a sessão começa pela
ordem do dia, começa votando, para ir desimpedido a
pauta. Ele acha que é interessante porque mobiliza, dá
mais dinamismo à votação. Enquanto não se encontra
uma saída com a Emenda Constitucional que parece
que está sendo preparada na Câmara e que já teve
uma aprovada que já foi para lá também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Foi até o primeiro subscritor, penso que foi
o Senador Antonio Carlos Magalhães aprovada aqui
no Senado com alterações no plenário, penso, e foi
remetido à Câmara, mas a Câmara ainda-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não deliberou.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --Sobre o assunto ainda não se manifestou.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então eu queria propor também essa que V. Exa. colocasse em votação sempre que acumular três ou mais
medidas provisórias na pauta a sessão começa pela
ordem do dia.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não. A proposta de V. Exa.-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Aprovada vai entrar depois aqui como proposição...
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Será devidamente formalizada para que
possamos votar.
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Então, vamos passar agora novamente a palavra
ao relator para que fale sobre o § 1º do art. 110 que é
justamente a primeira matéria. É lógico que tem uma
parte em azul que é a sugestão-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Das mudanças.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --dos horários. Essa aí eu acho que não
tem muito o que discutir, porque está se fazendo um
esforço grande de permitir fazer com que as diferentes
comissões permanentes possam se reunir em horários
que estão compatíveis com a agenda parlamentar.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Nem precisa fazer a leitura, porque está aqui, qualquer um pede ali.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
o que nós estamos tentando, V. Exa. tem razão, Sr.
Presidente, é fazer com que haja menor coincidência
possível entre as sessões, porque vários Senadores
são membros de várias Comissões e para que eles
possam freqüentar, discutir e votar matérias nas comissões, e diminuir a coincidência.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu até lamento, não posso deixar, mas eu
vou dizer isso, que nós não temos conseguido reduzir
o número de Comissões, o ideal seria isso, eu acho
que a Casa produziria melhor se houvesse um número
menos... Exatamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): A
minha proposta, Sr. Presidente, é reduzir para sete. Eu
sei que é uma glória, uma luta em glória, mas se nós
tivéssemos sete Comissões, como era aqui no Senado,
no início, seriam muito mais funcionais e muito mais
objetivas. Eu vou até colocar uma dessas [ininteligível]
para gente colocar em votação no dia que a gente tiver
terminando aqui, reduzindo para sete, não nesse mandato, porque nesse mandato é impossível, mas talvez
fazer para entrar em vigor na próxima legislatura-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Na próxima legislatura.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): --Aí
o pessoal já chega sem ser presidente-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): 11.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
2011.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): E, aliás, são onze Comissões Permanentes.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
São onze, e aí reduz para sete, para entrar em vigor...
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Atenção, para botar depois aí na... Entrando em vigor
no dia 1º de fevereiro de 2011.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora então vem o § 1º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Também é em qualquer hipótese a reunião da Comissão Permanente ou Temporária não poderá coincidir
com o tempo reservado à ordem do dia das sessões
deliberativas. O Senador já é. Depois as Subcomissões
e as Comissões Temporárias, funcionarão, preferencialmente, às terças-feiras às 9h ou em qualquer dia
da semana após a ordem do dia no plenário. Também
para a Subcomissão não montar horário em cima das
Comissões. Os trabalhos das Comissões somente
serão iniciados com a presença-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 111.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
--111. Mínima do terço de sua composição. Isso eu
faço uma observação aqui, é para facilitar a abertura
das sessões. “Salvo em caso de urgência será disponibilizada com antecedência mínima de dois dias
úteis aos titulares e suplentes”. Porque, normalmente, a gente só recebe a pauta na hora. Eu acho que
a antecipação da pauta se tornaria mais, o Senador
chegaria à comissão técnica em melhor condição de
discutir e de votar.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Aliás, eu quero dizer que quando eu presidia a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
eu sempre liberava a pauta na quinta-feira da semana
anterior-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
já era consignada.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Sete
dias antes.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --Exatamente. E fazia aí, mandava via email, mas também fazia chegar aos gabinetes, porque
quando o Senador fosse viajar para o seu Estado já
levaria a pauta e sabendo o que ia discutir-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Sabendo o que é que ele vai votar e o que ele vai discutir também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): -– O que ele vai discutir e se preparava
também para a discussão. E penso que o Senador Demóstenes Torres está mantendo igual procedimento,
o mesmo procedimento.
Mas voltemos, então ao art. 111, § 1º. Eu não sei
se o nobre relator tem alguma observação a fazer.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
isso exatamente. No § 1º a pauta do trabalho das Co-
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missões, salvo em caso de urgência será disponibilizada
com antecedência. Porque tem que ter salvo, porque
pode ter uma matéria que entrou urgente, e aí o Presidente não tem condição de remeter dois dias antes.
Veja que V. Exa. remetia uma semana antes.
Aí algumas mudanças: “Na apreciação da proposição em caráter terminativo concluída a fase de
discussão serão tomados oralmente os votos dos Senadores presentes”. “Concluída a tomada oral de voto
que se refere ao art. 12 será disponibilizada a folha de
votação para que qualquer membro da Comissão que
não se encontrava presente possa por o seu voto por
meio de rubrica, o que poderá ser feito enquanto não
encerrada a respectiva sessão”. Coisa que já existe atualmente e não estava no regimento. “Ao final de cada
sessão será declarado o resultado da votação”. Isso é
protocolado. “As reuniões destinadas exclusivamente
em audiências públicas poderão ser realizadas com
a presença mínima de dois membros da respectiva
Comissão”. Nós temos tido ai, algumas vezes, problema quanto ao problema das audiências. “A ordem dos
processos das pautas de Comissões se iniciará pelos
projetos cuja deliberação tenha natureza terminativa”.
“As deliberações nas Comissões ocorrerão por maioria de voto, sendo que as terminativas serão tomadas
pelo processo nominal”. Claro como já é. “As reuniões
serão públicas, a não ser que a Comissão delibere,
salvo deliberação em contrário os presentes respeitado o quorum que se refere o art. 111, os trabalhos
nas reuniões das Comissões ocorrerão da seguinte
ordem: leitura e discussão, apreciação e votação das
proposições, audiências públicas”. Então, sempre a
proposição precede à audiência pública. “Sempre que
a reunião se destinar apenas à audiência pública, a leitura da ata da reunião anterior será postergada para a
deliberativa seguinte”. “A ordem dos trabalhos prevista
no caput do legislativo poderá ser alterada mediante a
maioria dos votos dos presentes”. Na respectiva reunião, claro, o plenário tem esse poder.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora o art. 115 é facultado.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então, diz aqui que é facultado a qualquer Senador
assistir às reuniões, discutir assunto pelo prazo por ela
explicitado, enviar por escrito informações ou esclarecimentos que serão disponibilizados com os pareceres
se o autor requerer e a Comissão deferir. Pode anexar
um documento, anexar um estudo sobre aquela determinada matéria, se o Senador requerer e o plenário
consentir poderá ser anexado o relatório.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora vamos ao--
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SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): 116.
Então o 116 é todo como ele é atualmente, apenas
com a inclusão de um item que diz assim: “A reunião
deverá ser aberta com a presença de, no mínimo, 1/3
dos membros da cada Comissão”. Vamos então para
o 117.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora tem um parágrafo... Então vamos
para o 117.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): “As
comissões permanentes temporárias serão secretariadas por servidores do Senado e terá o assessoramento
próprio, constituído de até três assessores designadas
pelo respectivo Presidente, ouvida a consultaria legislativa ou a de orçamento”. Conforme o caso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que nenhum obstáculo nisso aí,
ao acolhimento dessas mudanças.
Agora o Parágrafo Único do art. 117.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ele
vai normal até o § 4º. E o que é compete, as competências do secretário da Comissão. Aí acrescentada: “Assessorar o Presidente da Comissão, organizar agendas
de trabalho, coordenar recebimento em meio eletrônico impresso das emendas, pareceres, proposições;
preparar o texto final das proposições aprovadas em
caráter terminativo, consolidando as alterações aprovadas pela Comissão e corrigindo vícios de linguagem,
defeito, erro manifesto, observado no disposto da Lei
Complementar 95/98. Minutar a decisão da Comissão
que assinada necessariamente pelo presidente, pelo
relator, constituirá juntamente com as partes elencadas no art. 134 o parecer do colegiado, dela também
devendo constar os nomes dos votantes e os respectivos votos”. Hoje eu tive até um caso desse que eu
votei contra uma proposição, e na hora de assinar a
gente não pode declarar ali que votou contra. Então,
votou. O bom que o senador e até para que as pessoas possam saber o voto dele, que ele possa registrar
que votou contra.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 118.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): “As
reuniões das comissões lavrar-se-ão atas que serão
rubricadas pelo presidente, o registro das reuniões das
comissões constituirá ata circunstanciada” claro. Hoje
já esta em prática e está sendo incluído agora.
E aí lá tem um § 3º que diz: “As atas serão disponibilizadas em meio eletrônico”. É só registrar um
avanço que não estava no regimento, que no tempo
dele não tinha isso. “Imediatamente após a sua revisão
e publicada no diário do Senado Federal nos 30 dias
em que se seguirem a reunião”.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora vamos para o 119, nenhuma-–
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Nenhuma alteração.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): O 120 têm o § 1º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): É
apenas se acrescenta aí, coisa que é já costumeira
hoje. “O presidente poderá admitir na reunião, a seu
juízo, a presença dos servidores que julgar necessário”. Às vezes uma determinada matéria mais complexa
ele pode convocar outro consultor ou outros servidores para assistir.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Volta àquele artigo discursivo que os deputados federais poderão assistir reuniões secretas que
não tratarem de matéria de competência privativa do
Senado Federal. Eu acho que esclarece uma-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Uma
questão que foi julgada até no Supremo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --Exatamente.
Agora vêm as audiências públicas.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Das
audiências públicas permanece tudo como está hoje.
O 111. “Concluída a tomada oral de voz será disponibilizada a folha de votação para qualquer membro
da Comissão que não se encontrava presente possa
por o seu voto em meio de rubrica”. Porque se ele assinou no início, ele pode depois concluir a votação, se
ele não tem assinado na lista de presença, ele pode
colocar os votos.
Sr. Presidente, então tem razão, esse § 3º do art.
111 tem que ser retirado, porque senão as votações
não terminam.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Estamos indo para o 117.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Nós
já estávamos indo para o 124.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não, mas já tínhamos feito o 117.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Porque o 121 já foi, não tem mudança nenhuma. O
próximo seria o 124.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): 124. Então com o relator para falar sobre
o art. 124 e seus § 1º e 2º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí,
Presidente, são algumas modificações. Tem que ler o
caput para saber por que é que mudou lá. “O exame
das Comissões sobre as proposições excetuadas as
emendas e os casos em que esse regimento determine
em contrário, obedecerão aos seguintes prazos: vinte
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dias úteis para a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania”. Entra um projeto lá, ela tem vinte dias.
“Quinze dias úteis para as demais comissões”. § “1º:
‘Sobre as emendas o prazo é de 15 dias úteis”. § 2º:
“Se a comissão não puder proferir o parecer no prazo
tê-lo-á prorrogado por igual período desde que o seu
presidente envie à mesa antes de seu término comunicação escrita que será lida em sessão e publicada
no diário do Senado Federal. “Posterior prorrogação
só poderá ser concedida por prazo determinado e
mediante deliberação do Senado”. Isso objetiva os
trabalhos funcionarem com mais rapidez, mais fluidez,
mais resolutividade.
Depois nós temos lá-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): O art. 125.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Quando a matéria for despachada a mais de uma
comissão e qualquer dela, salvo a última, esgotar o
prazo sem sobre ela se manifestar, poderá ser dispensado o seu parecer por deliberação do plenário a
requerimento de qualquer Senador”. Foi uma matéria
para a comissão, ela não obedeceu ao prazo, um senador poderá requerer que o plenário deixe de ouvir
aquela comissão porque ela não se interessou, passou
o prazo. Eu acho que é bom também para-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Evita que procrastine-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
--Procrastinar, demorar e atrasar os trabalhos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Agora o § 3º do art. 128.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aqui
disciplina apenas os prazos para fornecimento de. “Perante as comissões poderão se apresentar emendas”,
no caso. Aí tem § 3º: “No caso do inciso I que é qualquer
dos seus membros em todos os casos, os membros
da comissão em que tiver tramitando matéria poderão
oferecer emendas até o encerramento da discussão
daquele órgão”. Quer dizer, quem não é membro tem
que oferecer antes, quem é membro da comissão, até
na hora de encerrar a discussão naquela comissão,
ele tem prazo para apresentar emenda. Sessões que
é muito normal isso, às vezes, uma emenda de última
hora até num acordo que é feito no plenário aqui.
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-ES): Presidente, eu peço vênia a V. Exa. e aos
demais amigos Senadores, e eu pediria licença para
participar de uma reunião das lideranças, dos líderes, como líder do PSDB, não posso deixar de estar
presente, porque é assunto relacionado com a pauta
desta semana. Agradeço e já deixo o meu voto con-
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signado nas matérias aqui relacionadas. Favorável.
Obrigado a V. Exa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença.
(soa campainha)
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Agora estamos indo para o 132, Sr. Presidente.
(soa campainha)
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não, pode ir.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então, vou fazer a leitura da mudança que está ocorrendo
aqui. “A designação de relator, independentemente, da
matéria e de reunião da comissão obedecerá a proporção das representações partidárias ou dos blocos
parlamentares nela existentes, será alternada entre
seus membros e far-se-á em dois dias úteis após o
recebimento do projeto, salvo, nos casos em que esse
regimento fixe outro prazo”. § 1º: “O relator do projeto
será o das emendas, e a este oferecidas em plenário
ou perante à mesa, salvo ausência, recusa ou hipótese
prevista no § 2º”, que é esse aqui: “Quando se tratar
de emenda oferecida em plenário perante à mesa por
Senador que haja relatada a matéria, o presidente da
comissão designará outro senador para relatá-la sendo
essa circunstância consignada no parecer”. Se o relator
votou a emenda dele, outro senador é designado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): O art. 135 agora.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então diz aqui: “O presidente poderá, excepcionalmente,
funcionar como relator, caso em que cederá a presidência a seu substitutivo”. Já existe, só não estava escrito.
Parágrafo Único: “Não estando presente à reunião da
comissão o relator anteriormente designado, poderá o
presidente do órgão retirar a matéria de pauta ou designar um relator ad hoc”. Já ocorre isso também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): 138 os incisos I e II do § 2º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
Sr. Presidente, eu vou ter que ler o caput para poder
entender para as duas mudanças.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Para ficar claro.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): “Lido
o relatório desde que a maioria se manifeste de acordo
com o relator, passará ele a constituir parecer”. § 1º: “O
pedido de vista do processo somente poderá ser aceito
por uma única vez e pelo prazo máximo improrrogável
de cinco dias, devendo ser formulado na oportunidade em que for conhecido o voto proferido pelo relator,
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obedecido o disposto no art. 4º”. § 2º: “Estando a matéria em regime de urgência a vista somente poderá
ser concedida por meia hora”, no caso do art. 344 nós
vamos ver lá na frente. “Por duas horas no 344, inciso
II, por 24 horas no caso do art. 344, § 3º”, que nós vamos ver depois lá na frente com esses incisos.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Incisos.
Agora passamos para o 139.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Leio o caput.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Todo o parecer deve ser conclusivo em relação à
matéria que se referiu podendo a conclusão ser pela
aprovação total ou parcial, pela rejeição, pelo arquivamento, pelo destaque, pela proposição em separado
de parte da proposição principal quando originado do
Senado ou de emenda”. 5º: “Pela apresentação de projeto, requerimento, emenda ou subemenda, orientação
a seguir em relação à matéria, ou pela prejudicialidade”
observado o art. 342 que nós vamos ver lá na frente.
Aqui, Sr. Presidente, eu vou pedir à assessoria
também para examinar o problema do que é um substitutivo. Eu recebo inúmeras reclamações de senadores
e já aconteceu comigo, muda uma palavra, faz uma
correção gramatical e entra como substitutivo, e o autor
do projeto que estudou perde a autoria. Eu acho que
substitutivo, tem que se definir bem o que é um substitutivo. Eu, para mim, tinha que desaparecer, mas eu
acho que se a gente conseguir definir bem o que é um
substitutivo seria o ideal, não é Sr. Presidente?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Perde a autoria. Principalmente lá na Câmara é comum se
perder autoria por causa de uma correção até de-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Eu acho que a alteração tem que ser uma
atração substancial.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Substancial que mude o sentido.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É. Que altere, pelo menos, parte da proposição.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Sr.
Presidente, está aqui no nosso plenário para ser votado já o projeto que regulamenta as cooperativas, cooperativas de crédito, cooperativa de consumo; projeto
importantíssimo. Esse projeto eu o apresentei já há
seis anos, rodou, passou aqui, voltou, veio ao Ministério, fez audiência pública, preparou, foi para a Câ-
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mara. Mudaram a data que ele entra em vigor porque
atrasou. Virou substitutivo. Então, eu acho que tinha
que se definir o que é um substitutivo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Perfeito.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Então, nós vamos agora-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Talvez até convenha que nós voltemos ao
tema.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
nós vamos ver o pedido para gente redigir, porque está,
mais ou menos, isso aqui, o que é um substitutivo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Para ficar bem claro, ou, pelo menos, não
tão suscetível-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Não tão suscetível-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --De um questionamento.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Pela
prejudicialidade observada... Aí o que é que o relator
pode fazer? “As emendas apresentadas em plenário
ou perante à mesa, independentemente, do parecer da
comissão serão submetidas ao plenário”. Já foi lá. E o §
9º “Na hipótese de um inciso IV será também possível
o destaque para constituir proposição em separado,
quando se tratar de proposta à emenda à constituição
proveniente da Câmara dos Deputados que já existe
hoje e não estava”. “O parecer conterá a emenda indicativa da matéria que se referir relatório, análise, voto
do relator e decisão da Comissão”. Parágrafo Único:
“O parecer da matéria sujeita à votação secreta não
conterá análise e voto do relator”. Está preservada.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 142 agora.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
142. “Uma vez assinado pelo presidente, pelo relator
e pelos demais membros da Comissão que participaram da deliberação, o parecer será enviado à mesa
juntamente com as emendas relatadas, declarações
de votos e votos em separado”. Aqui sugere por meio
dessa modificação que cada parecer seja publicado
após aprovado na comissão, assim suprime-se a necessidade de publicar simultaneamente os pareceres
das distintas comissões.
Art. 143. “O parecer será lido em sessão, publicado no Diário Oficial do Senado Federal, disponibilizado em avulso por meio eletrônico ou impresso”.
Parágrafo Único: “Considerando a publicação, o texto
das emendas, os votos em separado, as informações
prestadas sobre a matéria pelos órgãos consultados,
os relatórios e demais documentos referido no 274”.
Nós vamos ver lá. Isso é exatamente para que quando
o Senador for se preparar para votar uma matéria ele
vai ter os prós, os contras, os pareceres, por que da
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emenda, por que a emenda foi rejeitada, de modo que
ele possa fazer um juízo para exarar o voto a favor da
matéria, ou contra a matéria ou abstenção.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Art. 146 agora.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
caput diz aqui. Já está no regimento: “Os pareceres
poderão ser proferidos oralmente em plenário por relator designado pelo presidente da mesa. Um: nas matérias em regime de urgência, nas matérias incluídas
na ordem do dia, nas demais matérias em que esse
regimento expressamente o permita”. § 1º: “Se ao ser
chamado a emitir parecer nos casos do art. 176, § 1º e
2º alíneas A, B e C o relator requerer diligência, sendo
essa aprovada o seu pronunciamento dar-se-á em plenário após o cumprimento do requerido respeitados os
prazos das matérias a que se refere”. Isso acontece,
muitas vezes, no plenário, um relator pede um prazo,
então ele tem aqui, já está enunciado aquilo que já
acontece, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Alguma observação? Então passemos ao
caput do art. 149 que corresponde ao capítulo 13 da
apreciação de documentos enviados às comissões.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Então, apreciação dos documentos enviados às comissões. “A comissão receberá petições, reclamações,
representações ou queixas de qualquer pessoa contra
ato, omissão de autoridade ou entidade pública sobre
assunto de sua competência”. § 1º: “Os expedientes
referidos nesse artigo deverão ser encaminhados por
escrito com identificação do autor e serão distribuídos a
um relator que os apreciará e apresentará relatório a ser
discutido e votado na comissão com sugestões quanto
às providências a serem tomadas pela comissão, pela
mesa ou pelo Ministério Público”. Abre-se então aqui
um envio também para o Ministério Público. “Quando a
comissão julgar que a petição memorial, representação,
outro documento não deva ter andamento manda aluar
que vá por proposta de qualquer dos seus membros
comunicando o fato à mesa. A comunicação será lida
em sessão, publicada no diário do Senado Federal e
encaminhada ao arquivo com o documento que lhe
deu origem”. Para ficar ali fazendo história.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Saiu o futuro mesoclítico.
Agora vamos passar agora para o art. 154.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): O
154 há uma mudança apenas num dos parágrafos...
Não, temos aqui-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): É na página 24 e 25.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Aí
é sobre as comissões parlamentares de inquérito. “No
exercício de suas atribuições a comissão parlamentar
de inquérito terá poderes de investigação próprios das
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autoridades judiciais podendo...” E aí vai se colocando
tudo que ela pode e se acrescenta um item décimo:
“Realizar busca e apreensão de documentos públicos
e informações em poder de órgãos públicos ressalvados os protegidos pelo artigo da Constituição”. Então,
aumenta um pouco o poder das comissões parlamentares de inquérito.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): E
é a comissão, e não um membro da comissão. Que
fique registrado isso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Depois vem o § 7º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Se
acrescenta aqui aquilo que já está acontecendo nas
CPIs “Que os convocados para depor prestarão depoimento oralmente não sendo permitido trazer por escrito,
sendo admitidas breves consultas e apontamentos”.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Apontamentos.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): “Os
convocados para depor poderão ser assistidos com
advogado normal constitucional”. Depois tem lá no §
11 que segue da comissão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): 156. Aí vem o § 2º.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não,
ainda tem lá uma mudança, ainda no-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): 155?
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
156.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): 156. Aí tem uma emenda, tem umas alterações no § 2º no inciso-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
VII.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Exatamente.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
“Apresentar relatório final alternativo ou proposta de
alteração ao relator final...”. Quer dizer que pode haver
um relatório-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Alternativo.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
--Como já acontece. “A questão de ordem será decidida pelo presidente com recurso para o plenário da
comissão de ofício ou mediante requerimento, podendo a presidência solicitar audiência da Comissão de
Constituição e Justiça analisar sobre a matéria o que
acontece”, mas não está escrito. “Na apreciação do
relatório parcial, final será observado o seguinte: será
procedida a leitura do relatório iniciada a sua discussão; encerrada a discussão o relatório será submetido
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à votação e se aprovado passa a constituir-se em relatório parcial ou relatório final da comissão, conforme o
caso”. 3º: “Poderá ser concedida vista uma única vez
pelo prazo máximo e improrrogável de cinco dias úteis”.
4º: “Poderão ser apresentados votos em separado até
o fim da discussão. Vencido o relator serão votados os
votos em separado na ordem de sua apresentação,
salvo deliberação em contrário da comissão”. Normal,
já acontece nas comissões permanentes. “Na hipótese
do inciso V desse parágrafo o presidente da comissão
designará um dos membros, em maioria, para suceder
o relator anteriormente designado”, que é também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então passamos para o art. 160.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Não
está na de hoje não, Presidente. É até o 159. Só se V.
Exa. deliberar nós vamos prosseguir.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não sei se haveria porque... Não sei se daria para prosseguirmos um pouco mais.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Vamos até aqui das sessões especiais da ordem do
dia.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Porque, de fato, às 3h30 eu vou ter que interromper porque eu vou ter uma reunião da Comissão
da Crise, aí vou ter que sair.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
vamos prosseguir até lá.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas vamos prosseguir até assim que puder.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): “As
sessões não deliberativas realizar-se-ão de segundafeira à quinta-feira às 14h e às sextas-feiras às 9h destinada a discursos, comunicações, leituras de proposição
e outros assuntos de interesse político e parlamentar
quando não houver ordem do dia designado”. § 6º: “As
sessões especiais realizar-se-ão exclusivamente para
comemoração ou homenagem dependendo de decisão
da mesa em número não superior a duas por mês”. E
aquela proposição que já andou sendo discutida aqui,
“Não serão realizadas sessões especiais nos meses
de julho e dezembro”. Nós tivemos a experiência no
final do ano passado que não foi muito boa para o andamento dos trabalhos da Casa.
Daqui para frente, Sr. Presidente, nós não temos
mais, temos que encerrar.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então eu...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Termina no art. 161 que entra na próxima sessão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então nós vamos encerrar a presente reunião, agradecendo a presença dos Srs. Senadores Antonio Carlos Valadares, vice-presidente da Comissão;
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o Senador Gerson Camata, nobre relator da matéria;
e o estimado ilustre Senador Papaléo Paes, e significa
dizer que nós, praticamente, fizemos a reunião com a
presença de 2/3 da Comissão.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Mas
eu queria pedir a V. Exa. ainda, Sr. presidente-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Pois não.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): --Se
pudesse também a assessoria anotar. Eu acho que
seria muito interessante nas discussões de plenário,
não nas comissões, mas no plenário o parlamentar
que não tem emenda não pode discutir aquela matéria, porque ele não quer mudar, não votou emenda
por que é que ele vai discutir? Então, nas discussões
da ordem no dia da matéria. Então, se eu tenho uma
emenda eu posso discuti-la. Se eu não tenho emenda
eu não quero mudar, não quero fazer nada, o meu líder é que vai encaminhar a favor ou contra. Agora, se
eu tenho emenda eu posso discutir o porquê da minha
emenda. Seria interessante para dinamizar mais as
discussões que, às vezes, se prolongam e vai prorrogando. Eu acho que seria interessante colocar. Eu sei
que vai ser difícil que ela possa passar, mas para a
melhoria dos trabalhos organizados seria dinamizar,
seria muito boa essa emenda. Porque se eu não tenho
emenda para mudar uma proposição, por que é que
eu vou discutir?
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): tem que dar um prazo também.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Colocando a partir da próxima legislatura porque nessa-SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Não, é assim, aí também um prazo para
manifestação, cinco minutos, sei lá.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Ah,
sim, o prazo já está determinado.
Eu acho que a discussão, por exemplo, dez minutos está muito cumprida, o encaminhamento é cinco. Então, veja V. Exa., o senador fala encaminhando,
depois fala... Não, fala discutindo e depois fala encaminhando. Eu acho que temos também outra coisa para se
anotar. O Senador que discutiu não pode encaminhar
mais. Ele já falou. Então, acho seria bem para também
dar mais andamento aos trabalhos.
E a outra o Senador não tem emenda à proposição, ele não discute a proposição, se ele tem emenda
ele discute a emenda dele, não tem, não quis mudar.
“Ah, mas como é que ele vai votar?” O líder dele vai
encaminhar e ele vai votar com o líder, porque ele não
quis mudar nada. Eu acho que seria muito
bom se a gente conseguisse. Vamos colocar, eu
sei que não vai passar, mas a gente tem que ter, pelo
menos, vontade para mudar.
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SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Mas eu acho que é viável.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Eu
acho que passa aqui na Comissão de Justiça. Obrigado, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Desde que se assine um prazo curto para
manifestação.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Estabelecendo cinco minutos, tanto para encaminhamento quanto para discussão. Está ótimo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então, nada mais havendo a tratar vou
declarar encerrada a presente reunião, ficando convocada a próxima para quinta-feira. Agora na quintafeira tem-SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Relações Exteriores.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): --E tem mais uma vez essa reunião da Crise
que vai ser realizada às 15h30, se não estou equivocado. De minha parte nada a opor. Amanhã é quarta.
Será que daria...
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES):
Amanhã às 14h.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Amanhã é quarta, tem condição sim.
SENADOR GERSON CAMATA (PMDB-ES): Às
14h. Dá tempo para... Tem que saber.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Apelo
formal. Eles têm que responder sim, Senador. As perguntas são boas, porque sempre a resposta é sim.
SR. PRESIDENTE SENADOR MARCO MACIEL
(DEM-PE): Então, está encerrada a presente reunião,
ficando convocada a próxima reunião... A próxima
reunião será realizada amanhã às 14h no plenário da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Agradecendo a presença de todos, está encerrada, repito,
a presente reunião.
Sessão encerrada às 15h49.
Senador Marco Maciel, Presidente .
Agenda do Presidente José Sarney
30-3-2009 – segunda-feira
Aniversários: Cantidia Soares, Paula Franssinete
Parga (Sra. Bello Parga)
•15:00 Participa da cerimônia de comemoração dos
20 anos da criação do IBAMA
Auditório do IBAMA, Setor de Clubes Esportivos
Norte tr. 02, Ed. Sede.

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)
Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: Período 2007/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8)

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(14)

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

(1)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(11)

(4,7)

(5)

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

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

1. Eduardo Suplicy (PT-SP)

(13)

2. Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

(3,6)

(2,12,17)

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

1. Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(16)

PDT/PSOL

(10)

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

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

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1.

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, 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).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CARTÃO CORPORATIVO
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, com o
objetivo de investigar, no prazo de 180 dias, todos os gastos efetuados com a utilização do Cartão de Crédito
Corporativo do Governo Federal, desde a sua criação em 2001.
(Requerimento nº 387, de 2008, lido em 08.04.2008)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
Leitura: 08/04/2008

TITULARES

SUPLENTES

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

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

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.

PTB
1.

PDT

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

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/04/2009

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).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3311-3511
Fax: 3311-1176
E-mail: ems@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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2) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
ELABORAR PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Finalidade: Elaborar, no prazo de 180 dias, projeto de Código de Processo Penal.
(Requerimento nº 227, de 2008, aprovado em 25.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 751, de 2008, aprovado em 10.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 794, de 2008, aprovado em 18.06.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.602, de 2008, aprovado em 9.12.2008)
Número de membros: 9
COORDENADOR: Hamilton Carvalhido
RELATOR-GERAL: Eugenio Pacelli de Oliveira
Leitura: 25/03/2008
Designação: 01/07/2008
Prazo final: 20/02/2009
Prazo final prorrogado: 02/09/2009

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

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

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

1. Senador Gilberto Goellner (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Senador Mário Couto (PSDB)

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

1. Senadora Serys Slhessarenko (PT)

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

1. Senador Leomar Quintanilha (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

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

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

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

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

1. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,3)

1. Senador João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA - IDENTIFICAR DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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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, PC DO B, PRB ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(29)

Delcídio Amaral (PT)

(37)

Aloizio Mercadante (PT)
Tião Viana (PT)

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

(32)

3. João Pedro (PT)

(31)
(30)

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

(11,35)

4. Ideli Salvatti (PT)

Marcelo Crivella (PRB)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(34)

6. Expedito Júnior (PR)

(40)

(28)

(39)

7. João Ribeiro (PR)

(38,72)

(4,33)

(41)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(57,66)

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

(55,68)

(54,71)

Pedro Simon (PMDB)

(53,67)

2. Gilvam Borges (PMDB)

(56,59)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(61)

Neuto De Conto (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(8,15,63,65)

(60,62)

(64)

5. Lobão Filho (PMDB)

(9,58,70)

6. Paulo Duque (PMDB)

(1,69)

7. VAGO

(2,69)

(64)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(50)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

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

(18,46)

(52)
(49)

(14,16,42)

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

(46)

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

(26)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(48)
(5,45)
(25)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,23,73)
(22)

Arthur Virgílio (PSDB)

(26,74)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(26)

10. Papaléo Paes (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(51)

(51)
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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 Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
23. 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.
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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
26. 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).
27. 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.
28. 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.
29. 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).
30. 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.
31. 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.
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32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
36. Em 16.02.2009, 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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).
52. 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.
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. 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).
63. 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).
64. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
65. 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).
66. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
67. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
68. 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).
69. 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).
70. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
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, PC DO B, PRB ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

2. VAGO

(6)

Expedito Júnior (PR)

(9)

3. João Vicente Claudino (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Mão Santa (PMDB)

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(2)

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

1. VAGO

(5)

(7)

Sérgio Guerra (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. VAGO

PDT PSDB PMDB
Cícero Lucena (PSDB)

(8)
(1)

1.

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Finalidade: Debater e examinar a situação da Previdência Social
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

1.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REFORMA TRIBUTÁRIA
Finalidade: Avaliar a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional na forma do inciso XV do art. 52 da
Constituição Federal, assim como tratar de matérias referentes à Reforma Tributária
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

1. Renato Casagrande (PSB)

VAGO

2. Ideli Salvatti (PT)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

1.

Neuto De Conto (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Osmar Dias (PDT)

(1)

Tasso Jereissati (PSDB)

(4)

1. João Tenório (PSDB)
2. Cícero Lucena (PSDB)

(2)
(2)

3. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Vaga cedida ao PDT
2. Vaga cedida ao PSDB
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 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.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de o Senador não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - REGULAMENTAÇÃO DOS MARCOS
REGULATÓRIOS
Finalidade: Debater e estudar a regulamentação dos Marcos Regulatórios nos diversos setores de
atividades que compreendem serviços concedidos pelo Governo, como telecomunicações, aviação civil,
rodovias, saneamento, ferrovias, portos, mercado de gás natural, geração de energia elétrica, parcerias
público-privadas, etc.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

1. VAGO

(5)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

VAGO

2. Valter Pereira (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(3,4)

1. José Agripino (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

2. VAGO

(5)

Sérgio Guerra (PSDB)

3. Tasso Jereissati (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. Vago, em virtude de a Senadora Kátia Abreu encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de
30.6.2008 a 28.10.2008, e ter sido substituída pelo Senador Marco Antônio Costa, na Comissão de Assuntos Econômicos. (Of. nº 62/08-GLDEM)
4. A Senadora Kátia Abreu retornou ao mandato em 29.10.2008. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB ) (5)
Flávio Arns (PT)

(3,17,26)

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(35)

(36)

1. Fátima Cleide (PT)

(32)

2. César Borges (PR)

(31)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Expedito Júnior (PR)

(34)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(29)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(27,60)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(27,59,64)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(28,30)

(27)
(27,62,63)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(56,67)

1. Lobão Filho (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(9,52)

(6,49)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Mão Santa (PMDB)

(51)

(48)

(50)

2. Romero Jucá (PMDB)

(57)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(53)

5. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(55)

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

(40)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

Efraim Morais (DEM)

(46)

(21,44)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

2. Jayme Campos (DEM)

(12,15,42)

Raimundo Colombo (DEM)
Lúcia Vânia (PSDB)

1. Heráclito Fortes (DEM)

(20,65)

(24)

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

(7,11,58)

(10,41)

(4,43)

5. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(38)
(37)

(25,66)

(23)
(22,45)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,61)

PDT
João Durval

(19,47)

1. VAGO

(18)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Fátima Cleide (PT)

Paulo Paim (PT)

2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO

(2)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Papaléo Paes (PSDB)
2. Marisa Serrano (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

Flávio Arns (PT)

2.

(3)

Maioria (PMDB, PP) e PDT
João Durval (PDT)

1. Adelmir Santana (DEM)

(2)

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

1. VAGO

(3)

Papaléo Paes (PSDB)

2. VAGO

(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. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

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

(37,71)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Eduardo Suplicy (PT)

(10,39)

(37)
(35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(37)

Expedito Júnior (PR)

(1,15,17,36)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)

2. Augusto Botelho (PT)

(17,32)

5. César Borges (PR)

(31,52)

(16,17,34,74)

(30,52)

6. Serys Slhessarenko (PT)

(19,38,77)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(54,63)

Almeida Lima (PMDB)

(58,63)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(55,64)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

(61,67)

(59,63)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(62,63)

4. Lobão Filho (PMDB)

(2,63)

(5,69,76)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(9,18,56,68)

(60,66,78)

(40,57,65)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,63)

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

(45)

1. Efraim Morais (DEM)

Demóstenes Torres (DEM)

(42)

Jayme Campos (DEM)

(51)

Marco Maciel (DEM)

(14,20)

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

4. José Agripino (DEM)
(44)

(29,75)
(25)

Tasso Jereissati (PSDB)

2. Adelmir Santana (DEM)

(25)

(48)

(43)

(4,47)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,46)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(24)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(49)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(25,72)

Sérgio Guerra (PSDB)

(50)

(28,73)

(7)

1. Gim Argello

(41)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53)

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

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

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

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

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

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

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

(35)

1. João Pedro (PT)

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

(35)

2. Ideli Salvatti (PT)

(35)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)

(32)

(12,31)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(33)

Expedito Júnior (PR)

(37)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(35,44,65)

Marina Silva (PT)

(1,38)

(30)

6. VAGO

(34)

7. VAGO

(34)

(34,66)

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

(57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(8,16,63,69)

(59)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

3. Pedro Simon (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(61)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(62)

Gerson Camata (PMDB)

(60)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(5,9,54)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(56,64)

(59)

(55)

7. Lobão Filho (PMDB)

(15,17,58)

(53)

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

(4,45)

(50)

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

(39)

(11,47)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,49)

3. Jayme Campos (DEM)

(48)

Heráclito Fortes (DEM)

(41)

4. Efraim Morais (DEM)

(40)

José Agripino (DEM)

(13,51)

Adelmir Santana (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(43)

(24)

Cícero Lucena (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(23)

(29,68)

Marisa Serrano (PSDB)

(25)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,52)

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

(26,67)
(27)

(28)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(22)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,42)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(42)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

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

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

(7)

1. VAGO

(7)

Flávio Arns (PT)

2. Ideli Salvatti (PT)

Sérgio Zambiasi (PTB)

3. VAGO

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3)

1. VAGO

(7)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

3. Valter Pereira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. VAGO

(1,6)

Romeu Tuma (PTB)

2. Marco Maciel (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Eduardo Azeredo (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

5. VAGO

(5)

(7)

PDT
VAGO

(7)

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

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

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

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

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

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

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

(26)

(7,26)

(20)

João Ribeiro (PR)

1. Fátima Cleide (PT)

(22)

2. César Borges (PR)

(24)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(23)

4. Delcídio Amaral (PT)

(25)

(21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(38)

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

(38)

(39)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(38)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

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

(29)

(31)

(34)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(16)

(1,35)
(3,27)

(9,30)

(4,14)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,28)

1. Sérgio Zambiasi

(28)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,41)

1. Cristovam Buarque

(12,37,42)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - AQUECIMENTO GLOBAL
Finalidade: Estudar as mudanças climáticas em conseqüência do aquecimento global
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

1. VAGO

(4)

Inácio Arruda (PC DO B)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

(4)

VAGO

(3)

2. Marisa Serrano (PSDB)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)
(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

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

(1)

1. Fátima Cleide (PT)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

(1)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

(3)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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 DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery (PSOL-PA)

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

(22)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(22)

(22)

(19)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(20)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,24,29)

Magno Malta (PR)

(2,23)

4. VAGO

(24)

José Nery (PSOL)

(21)

5. VAGO

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(38,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(37)

2. Romero Jucá (PMDB)

(33,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(36)

4. Mão Santa (PMDB)

(10,12,42)

(40)

(39)
(41)

(35)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(34)

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

(3,32)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(26)

Eliseu Resende (DEM)

(4,30)

Gilberto Goellner (DEM)

(8)

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

(28)
(27)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. Lúcia Vânia (PSDB)

(16)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

VAGO

(1,5)

PTB

(31)

(9,13,25)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
26. 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.
27. 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.
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
30. 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.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
40. 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).
41. 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).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.

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

6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Flávio Arns (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

2.

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1,5)

1.

Heráclito Fortes (DEM)

2.

Lúcia Vânia (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

6.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Prazo final: 22/03/2009

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

(6)

José Nery (PSOL)

1. Flávio Arns (PT)
(2)

2. VAGO

(6)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(1,5)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

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

Lúcia Vânia (PSDB)

(4)

2. Cícero Lucena (PSDB)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao PSOL.
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. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
6. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(5)

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(2,5)

Maioria ( PMDB, PP )
Roseana Sarney (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(3,4)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
3. 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).
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.

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, PC DO B, PRB ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

(42)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)

(38,73)

(43,66)

1. Flávio Arns (PT)

(40,72)

2. Marina Silva (PT)

(45)

3. Renato Casagrande (PSB)

João Pedro (PT)

(47)

4. Magno Malta (PR)

Tião Viana (PT)

(41,58,70)

5. Augusto Botelho (PT)

(46,74)

(44)
(22,39,52,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(62)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Leomar Quintanilha (PMDB)
(64)

(6)

3. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(3,69,75)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(2)

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

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

(50)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,48)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,68)
(33)

(34)

PTB
Fernando Collor

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

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,55)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,57)

3. José Agripino (DEM)

(8,56)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(49)

(23,27,53)

4. Kátia Abreu (DEM)

(54)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(36)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,37,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(35)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(51)

PDT
Patrícia Saboya

(31,60)

1. Cristovam Buarque

(20,32,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
14. 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).
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 Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
35. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
36. Em 12.02.2009, 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 João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
38. 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.
39. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
40. Em 16.02.2009, o Senador 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.
41. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
42. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
43. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
44. Em 16.02.2009, 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.
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45. 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.
46. 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.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
49. 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.
50. 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.
51. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador 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.
53. 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.
54. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
55. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
56. 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.
57. 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.
58. 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.
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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
69. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador 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).
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 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).
75. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa (PMDB)

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

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

(1,4)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(5)

1. Marco Maciel (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(3)

1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

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

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
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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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

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

(22)

(22,28,60)

2. Paulo Paim (PT)

(22)

Fátima Cleide (PT)

(25)
(23,28,58)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PT)

(19)

4. Expedito Júnior (PR)

(17)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(18)

6. João Pedro (PT)

(20)

(24)
(21)

(16)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB)

(46)

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

1. Neuto De Conto (PMDB)

(47)

2. Lobão Filho (PMDB)

(52)

Valdir Raupp (PMDB)

(34,44)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,48)

(8,10,11,51)

4. Valter Pereira (PMDB)

(43,56)

(3,6,53)

(50)

5. Francisco Dornelles (PP)

Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

(54)

6. VAGO

(49)

(45,55)

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

(33)

(30)

Heráclito Fortes (DEM)

(36)
(27)

Jayme Campos (DEM)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(38)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

Kátia Abreu (DEM)

(7,32)

5. Demóstenes Torres (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)

(41)

(1,26)

6. Cícero Lucena (PSDB)

(15)

João Tenório (PSDB)

(40,59)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

(14,57)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(15)

8. Mário Couto (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(29)

(31)

(35)

(15)
(13)

(4)

1. Gim Argello

(29)

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, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
15. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
16. Em 16.02.2009, o Senador 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.
17. 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.
18. 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.
19. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. 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.
22. 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).
23. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
24. Em 16.02.2009, o Senador 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, 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.
26. 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.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, 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.
29. 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.
30. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. 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.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
35. 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.
36. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado 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 Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. 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).
53. 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).
54. 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).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
57. Em 10/03/2009, o Senador 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 Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
59. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. 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).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 14:00 HS - Plenário nº 13 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calhao
Telefone(s): 3311-4607
Fax: 3311-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

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

(24)

1. Delcídio Amaral (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

(2,28)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

(26)

(25)

3. VAGO

(23)

4. VAGO

(23)

(23,50)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

(33,41)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(1,48)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

(43)

4. Gerson Camata (PMDB)

(44)

(46,49,51)

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

(30)

Marco Maciel (DEM)

(36)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(37)

Adelmir Santana (DEM)

(31)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(19)

(21)

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

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

(35)

(9,12,34)

(6,14,32)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(22)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

(10,13,17)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(29)

(38)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

PDT
Jefferson Praia

(8,15,40)

1. João Durval

(16,39)

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

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

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

(22)

1. Paulo Paim (PT)

(18)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
Magno Malta (PR)

(22)

(20,26,49)

(4,6,17)

3. Expedito Júnior (PR)

(19)

4. VAGO

(21)

(23)

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

(2,11,34,37)

(35,44)
(36,38)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,47)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(39,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(42,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(43,46)

(40,45)

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

(24)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(32)

(30)
(8,10,33)

Jayme Campos (DEM)

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

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(25)

Lúcia Vânia (PSDB)

(15)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(12)

Mário Couto (PSDB)

(13)

6. João Tenório (PSDB)

(14)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,27)

(3,31)

(29)

(16)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(27,51)

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 Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
17. 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).
18. 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.
19. Em 16.02.2009, o Senador Magno Maltaé designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
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. 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.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (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 Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
27. 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).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
30. 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).
31. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
32. 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).
33. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. 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).
36. 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).
37. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
39. 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).
40. 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).
41. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 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).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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).

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

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

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

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

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

(20)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

2. Flávio Arns (PT)

(21)

(18)

(20)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(19,41,45)

4. João Ribeiro (PR)

(19,42)

(19,46)

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

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(35)

(39)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(7,10,37)

(36)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(38,47)

(8,9,40,43,48)

4. Leomar Quintanilha (PMDB)

(2)

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

(29)

(3,31)

(6,12,24)
(27)

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

(30)

(16)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(17,28)

6. Sérgio Guerra (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(15)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
(25)

(23)
(1)

Cícero Lucena (PSDB)

Sérgio Zambiasi

(26)

(17,28)

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

(5)

1. Fernando Collor

(25)

PDT
Patrícia Saboya

(13,33)

1. Cristovam Buarque

(32)

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

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

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

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

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

(3)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(5)

VAGO

(1)

VAGO

(2,5)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(4)

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

Cícero Lucena (PSDB)

(5)

2. Eduardo Azeredo (PSDB)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO

Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CORREGEDOR

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

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
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

João Pedro (PT-AM)

2. Fátima Cleide (PT-RO)

(6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

3. Ideli Salvatti (PT-SC)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

(1)

(5)
(2)

4.

Eduardo Suplicy (PT-SP)

5.

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Gerson Camata (PMDB-ES)

(7)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Romero Jucá (PMDB-RR)

Leomar Quintanilha (PMDB-TO)

4. VAGO

(14)

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

1. VAGO

Heráclito Fortes (DEM-PI)

2. César Borges (PR-BA)

Adelmir Santana (DEM-DF)

3. Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

Marconi Perillo (PSDB-GO)
Marisa Serrano (PSDB-MS)

(11)
(12)

4. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(9)

5. Sérgio Guerra (PSDB-PE)

(10)

PDT
VAGO

1.

(13)

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

(8)

Atualização: 18/02/2009
Notas:
1. Eleito na Sessão de 29.05.2007 para a vaga anteriormente ocupada pela Senadora Serys Slhessarenko (PT/MT), que renunciou ao mandato de
titular de acordo com o Ofício GSSS nº 346, lido nessa mesma Sessão, Senador Epitácio Cafeteira renunciou ao mandato de titular, conforme Ofício
106/2007-GSECAF, lido na sessão do Senado de 26.09.2007. Senador João Vicente Claudino foi eleito em 16.10.2007 (Ofício nº 158/2007 - GLDBAG)
(DSF 18.10.2007).
2. Eleitos na Sessão de 29.05.2007.
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. Eleito em 30.05.2007, na 1ª Reunião de 2007 do CEDP
4. Eleito em 27.06.2007, na 5ª Reunião de 2007 do CEDP
5. Eleita na Sessão de 27.06.2007.
6. Eleito na Sessão de 16.08.2007.
7. Eleito na sessão de 27.06.2007, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Valter Pereira, que renunciou em 25.06.2007.
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007).
9. Senador Arthur Virgílio renunciou ao cargo de membro suplente, conforme Ofício nº 135/07, e foi eleito, nessa mesma data, como titular. Em
04.07.2007 renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício nº 142/2007 - GLPSDB, e foi eleito, na mesma data, como membro suplente.
10. Senadora Marisa Serrano renunciou ao cargo de membro titular, conforme Ofício datado de 27.06.2007, e foi eleita, nessa mesma data, como suplente.
Em 04.07.2007 renunciou ao cargo de membro suplente e foi eleita, na mesma data, como membro titular.
11. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro, ocorrido em 19.02.2008.
12. Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e filiou-se ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º.10.2007.
13. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Péres, ocorrido em 23.05.2008.
14. Em virtude de renúncia ao mandato do Senador José Maranhão em 18.02.2009.

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

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

SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos e Conselhos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

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

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

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

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

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

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

PRESIDENTE
Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE
Deputado Marco Maia (PT-RS)

1º VICE-PRESIDENTE
Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

2º VICE-PRESIDENTE
Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO
Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO
Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO
Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

2º SECRETÁRIO
Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO
Deputado Odair Cunha (PT-MG)

3º SECRETÁRIO
Senador Mão Santa (PMDB-PI)

4º SECRETÁRIO
Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

4º SECRETÁRIO
Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA
Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

LÍDER DA MAIORIA
Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA
Deputado Waldir Neves (PSDB-MS)

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Senador Mário Couto (PSDB-PA)

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

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

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 17.03.2009)
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

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Severiano Alves (PDT-BA)

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

TITULARES

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

(inciso

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

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

COMISSÕES DE TRABALHO

2

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

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

2

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

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

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

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

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

CÂMARA DOS DEPUTADOS
LÍDER DA MAIORIA

SENADO FEDERAL
LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

WALDIR NEVES
PSDB-MS

MÁRIO COUTO
PSDB-PA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

SEVERIANO ALVES
PDT-BA

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 09.03.2009)

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
R$ 0,50
R$ 3,70

Valor do Número Avulso
Porte Avulso
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

Legislações
Brasileiras
Coletânea de publicações, com
atualização periódica, sobre
temas diversos da legislação
brasileira.

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

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

EDIÇÃO DE HOJE: 426 PÁGINAS

