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1 – ATA DA 48ª SESSÃO DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 8 DE ABRIL DE 2009
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Projetos recebidos da Câmara dos
Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 2009 (nº
2.301/2000, na Casa de origem, do Deputado Lincoln Portela), que determina a obrigatoriedade da
execução semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental.........................
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2009 (nº
3.799/2000, na Casa de origem, do Deputado Darcísio Perondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde e dá outras providências...........................
Projeto de Lei da Câmara nº 31, de 2009 (nº
7.150/2002, na Casa de origem, do Deputado Arnaldo Faria de Sá), que dispõe sobre o reconhecimento da atividade de capoeira e dás outras providências.................................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2009 (nº
7.238/2002, na Casa de origem) de iniciativa do
Presidente da República, que designa como Dia
da Inovação o dia 19 de outubro............................
Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2009 (nº
1.212/2003, na Casa de origem, do Deputado Luiz
Bittencourt), que dispõe sobre o tratamento preferencial aos idosos, aos portadores de deficiência e
às gestantes em eventos culturais, artísticos, desportivos e similares.................................................
Projeto de Lei da Câmara nº 34, de 2009 (nº
547/2007, na Casa de origem, do Deputado Lobbe
Neto), que dá nova redação ao inciso II do caput do
art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional (inclui as cooperativas educacionais na
categoria de instituição privada de ensino)............
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2009 (nº
2.125/2007, na Casa de origem, do Deputado Felipe Bornier), que obriga o fornecedor de produto
cultural pela internet a tornar disponível a venda de
meia – entrada por esse veículo.............................
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Projeto de Lei da Câmara nº 36, de 2009 (nº
2.191/2007, na Casa de origem, do Deputado Narcio
Rodrigues), que institui o dia 6 de dezembro como
Dia Nacional do Extensionista Rural......................
1.2.2 – Comunicação da Presidência
Remessa dos Projetos de Lei da Câmara nºs
29 a 31 e 33 a 36, de 2009, às Comissões Competentes, em caráter terminativo, onde poderão receber
emendas, perante a primeira ou única Comissão
de despacho; o Projeto de Lei da Câmara nº 32,
de 2009, vai à Comissão de Educação, Cultura e
Esporte...................................................................
1.2.3 – Pareceres
Nº 205, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 303, de
2007 (nº 185/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Cabedelo
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cabedelo, Estado da Paraíba...........
Nº 206, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 211, de
2008 (nº 530/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
da Rádio Comunitária Vale do Prata para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Landri Sales, Estado do Piauí................................
Nº 207, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 302, de
2008 (nº 644/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Janduís – RN
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Janduís, Estado do Rio Grande do
Norte.......................................................................
Nº 208, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de
2008 (nº 654/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Movimento Comunitário Rádio Garota FM para exe-
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cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo............
Nº 209, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de
2008 (nº 533/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Cultural Santanense – ACS para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santana
de Seridó, Estado do Rio Grande do Norte............
Nº 210, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 344, de
2008 (nº 677/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Guaraema FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Guaraniaçu, Estado do Paraná..........................
Nº 211, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de
2008 (nº 705/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
e TV Maíra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Feijó, Estado do Acre.........................................
Nº 212, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 348, de
2008 (nº 713/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Sistema
de Comunicação Frizzo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná...........
Nº 213, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 353, de
2008 (nº 634/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária dos 72 Discípulos de Cuité – PB para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cuité, Estado da Paraíba.......................
Nº 214, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 366, de
2008 (nº 681/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Acajutiba
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Acajutiba, Estado da Bahia...............
Nº 215, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 369, de
2008 (nº 698/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Comunitária Satélite Fm para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte...................
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Nº 216, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 370, de
2008 (nº 702/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Módulo para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Buri, Estado de São Paulo......................................
Nº 217, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 375, de
2008 (nº 980/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Norte Pioneira Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Jacarezinho, Estado do Paraná..............................
Nº 218, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de
2008 (nº 716/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Guaramano Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Guarani das Missões, Estado do Rio Grande do
Sul. ........................................................................
Nº 219, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de
2008 (nº 725/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Excelsior para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo..............................................
Nº 220, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 386, de
2008 (nº 746/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Princesa de Rádio Comunitária para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Juruena, Estado de Mato Grosso...........................
Nº 221, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 387, de
2008 (nº 747/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
de Radiodifusão Coronel para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná.........................
Nº 222, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 400, de
2008 (nº 196/2007, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Aurora Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Guaporé, Estado do Rio Grande do Sul.................
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Nº 223, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 402, de
2008 (nº 584/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Jardim América de Desenvolvimento e Assistência
Comunitária para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Capão do Leão, Estado
do Rio Grande do Sul.............................................
Nº 224, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de
2008 (nº 586/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária “União e Paz”
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Viamão, Estado do Rio Grande do
Sul...........................................................................
Nº 225, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de
2008 (nº 589/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Rádio Comunitária Três Rios para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Cacequi,
Estado do Rio Grande do Sul.................................
Nº 226, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 407, de
2008 (nº 605/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Diplomata Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
São Marcos, Estado do Rio Grande do Sul............
Nº 227, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 408, de
2008 (nº 649/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Moradores do Conjunto
Residencial Rubem Berta para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.................................
Nº 228, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 410, de
2008 (nº 650/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Conselho
Comunitário Todas as Artes – Coarte para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul...........
Nº 229, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 411, de
2008 (nº 674/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Nossa Senhora da Conceição
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para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Guaratinga, Estado da Bahia............
Nº 230, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 413, de
2008 (nº 715/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Empresa Bageense de Radiodifusão Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande
do Sul......................................................................
Nº 231, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 414, de
2008 (nº 739/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de Relvado
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Relvado, Estado do Rio Grande do
Sul...........................................................................
Nº 232, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de
2008 (nº 761/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Estação
Plaza Rádio FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Ajuricaba, Estado do Rio Grande do Sul...........
Nº 233, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 421, de
2008 (nº 774/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à CPR
Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Massaranduba, Estado de Santa Catarina........
Nº 234, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de
2009 (nº 542/2008, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Primavera do Leste
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Primavera do Leste, Estado do Mato
Grosso....................................................................
Nº 235, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 13, de
2009 (nº 763/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Genoa
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Siqueira
Campos, Estado do Paraná....................................
Nº 236, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de
2009 (nº 784/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Asso-
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ciação Comunitária Vale do Laranjinha de Ribeirão
do Pinhal para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão do Pinhal, Estado
do Paraná...............................................................
Nº 237, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de
2009 (nº 823/2008, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Três de Maio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Imbituva, Estado do Paraná..........................................
1.2.4 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Decreto
Legislativo nºs 303, de 2007; 211, 302, 309, 313,
344, 347, 348, 353, 366, 369, 370, 375, 376, 380,
386, 387, 400, 402, 403, 404, 407, 408, 410, 411,
413, 414, 416 e 421, de 2008; 9, 13, 20 e 27, de
2009, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
sejam apreciadas pelo Plenário, tendo em vista o
recebimento do Ofício nº 11/2009, da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, de 1º do corrente................................
1.2.5 – Mensagem do Presidente da República
Nº 51/2009 (nº 210/2009, na origem), de 3
do corrente, encaminhando ao Senado Federal a
Programação Monetária, de conformidade com a
inclusa Exposição de Motivos do Banco Central do
Brasil, destinada à Comissão de Assuntos Econômicos......................................................................
1.2.6 – Comunicação da Presidência
Envio da Mensagem nº 51, de 2009, lida anteriormente, à Comissão de Assuntos Econômicos,
em regime de urgência, para parecer, podendo o
Congresso Nacional rejeitar a programação monetária a que se refere, mediante decreto legislativo, no
prazo de dez dias a contar do seu recebimento.....
1.2.7 – Leitura de projetos
Projeto de Resolução nº 16, de 2009, de autoria do Senador Expedito Júnior, que regulamenta
as transmissões ao vivo pela Rádio Senado, das
sessões plenárias e reuniões de comissões do Senado Federal e do Congresso Nacional, e dá outras
providências............................................................
Projeto de Lei do Senado nº 134, de 2009, de
autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências,
para instituir a retenção de pagamento por parte da
Administração Pública nos casos de irregularidade
trabalhista e fiscal da empresa contratada.............
Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2009, de
autoria do Senador Demóstenes Torres, que altera
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o § 1º do art. 18, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor,
para compelir o fornecedor a disponibilizar ao consumidor produto idêntico ou similar ao defeituoso,
na hipótese de a reparação do vício de qualidade
demandar prazo superior a dois dias úteis.............
Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2009, de
autoria do Senador Roberto Cavalcanti, que dispõe
sobre a profissão de artesão e dá outras providências.........................................................................
1.2.8 – Leitura de requerimentos
Nº 391, de 2009, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando a retirada definitiva
do Requerimento nº 802, de 2003, de sua autoria.
Deferido.................................................................
Nº 392, de 2009, de autoria Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando licença para desempenho
de missão parlamentar na Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, em Roraima, no período de 20 a 30
do corrente. ...........................................................
Nº 393, de 2009, de autoria do Senador Paulo
Paim e outros Srs. Senadores, solicitando, em aditamento ao Requerimento nº 149, de 2009, seja
transferida, para a primeira hora da Sessão Não
Deliberativa do dia 4 de maio próximo, a homenagem requerida........................................................
Nº 394, de 2009, de autoria dos Senadores
Marcelo Crivella e Paulo Paim, solicitando voto de
pesar ao povo e ao Presidente da República da
Costa do Marfim.....................................................
Nº 395, de 2009, de autoria dos Senadores
Marcelo Crivella e Paulo Paim, solicitando voto de
pesar ao povo e ao Presidente da República Italiana............................................................................
1.2.9 – Comunicação
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas. (Ofício nº
260/2009, de 8 do corrente).................................
1.2.10 – Discursos do Expediente
SENADOR VALDIR RAUPP – Explanação
das dificuldades por que passa o setor cafeeiro no
Brasil e relato de reivindicações feitas ao Ministro
da Fazenda, em audiência realizada hoje. Manifestação sobre a situação da malha viária federal do
Estado de Rondônia e sobre o gasoduto Urucu –
Porto Velho..............................................................
SENADOR TIÃO VIANA – Contentamento
com a criação da Superintendência Estadual do
Banco do Brasil no Estado do Acre. Cumprimentos
ao Sr. Lima Neto por sua gestão à frente do Banco
do Brasil. Necessidade de uma intervenção urgente
em favor dos pequenos municípios........................
SENADOR FLÁVIO ARNS – Apelo em favor
do movimento escoteiro. Cumprimento ao Hospital
Pequeno Príncipe, de Curitiba/PR. Registro de recebimento conjunto, ontem, pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte e pela Comissão de Meio
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Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, da “Carta das Responsabilidades para o
Enfrentamento das Mudanças Ambientais Globais”.
Registro da aprovação, ontem, na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, do projeto que institui
o Dia Nacional do Sistema Braile...........................
SENADOR DELCÍDIO AMARAL – Relato
sobre audiência pública realizada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos para discutir a
crise financeira das prefeituras. Manifestação no
sentido de que o Legislativo e o Executivo devem
buscar solução para a dívida dos municípios com
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS..
SENADOR EDUARDO AZEREDO – Críticas
a algumas medidas adotadas pelo Governo Federal para conter a crise econômica, por provocarem
desequilíbrio fiscal. Necessidade de que o Governo
busque compensações imediatas para as Prefeituras em razão da queda nos repasses do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM)........................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
– Análise do spread bancário praticado no País
e comentários acerca de audiência pública sobre
este tema, realizada pela Comissão de Assuntos
Econômicos............................................................
1.2.11 – Leitura de requerimento
Nº 396, de 2009, da Comissão de Assuntos
Econômicos, de urgência para Projeto de Resolução nº 15, de 2009. Aprovado. A matéria constará
da Ordem do Dia da segunda sessão deliberativa
ordinária subseqüente............................................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Leitura de requerimentos
Nº 397, de 2009, da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
solicitando informações ao Ministro de Estado das
Comunicações........................................................
Nº 398, de 2009, de autoria do Senador Aloizio
Mercadante, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar, no período de 4 a
12 do corrente. ......................................................
1.4.2 – Discursos
SENADOR CÉSAR BORGES – Alerta para
que o Governo do Estado da Bahia atue politicamente junto à Companhia Hidrelétrica do São Francisco
(Chesf) e ao Governo Federal, para manter em funcionamento a empresa Novelis. Preocupação com
o anúncio da instalação de usinas termoelétricas
no Estado da Bahia................................................
SENADOR MARCELO CRIVELLA, como Líder – Registro da apresentação de mais uma emenda à Medida Provisória que trata do Programa “Minha Casa, Minha Vida”. Apelo em favor da votação
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do requerimento de autoria de S. Exa., propondo
um debate com relação ao pacto federativo...........
SENADOR VALTER PEREIRA – Aplausos
ao Presidente Lula pela demissão do Presidente
do Banco do Brasil..................................................
SENADOR AUGUSTO BOTELHO – Preocupação com a desocupação da Reserva Indígena
Raposa Serra do Sol, em Roraima.........................
SENADORA LÚCIA VÂNIA, como Líder –
Homenagem ao Arcebispo Emérito de Goiânia,
Dom Antonio Ribeiro de Oliveira, pelo transcurso,
no último dia 2, dos 60 anos de sua ordenação sacerdotal...................................................................
SENADOR RENATO CASAGRANDE – Referência à demissão do Presidente do Banco do
Brasil. Registro da importância política e econômica
do Encontro do G20, realizado em Londres...........
SENADOR JAYME CAMPOS, como Líder
– Homenagem pelo transcurso dos 290 anos da
cidade de Cuiabá, Mato Grosso.............................
SENADOR MARCO MACIEL – Associação à
defesa dos municípios, que estão com suas receitas extremamente afetadas, em razão de algumas
medidas adotadas pelo Governo Federal, entre as
quais a redução do IPI. Apelo ao relator da Medida
Provisória nº 457/2009, para que atenda a emendas de autoria de S. Exa., que procuram minimizar
o impacto da redução da arrecadação dos municípios.........................................................................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Leitura de artigo do jornal Valor Econômico de
hoje, intitulado “Conflito leva índios à periferia de
Boa Vista”, de autoria do jornalista Mauro Zanatta.
Referências aos artigos jornalistícos: “Indio não
quer apito; quer acesso ao conforto”, publicado no
Jornal Gazeta Mercantil; e “Força – tarefa aponta
irregularidades em Ongs”, da Folha Web..............
1.4.3 – Comunicação da Presidência
Assinatura, no próximo dia 13 do corrente,
às 11 horas e 30 minutos, no Palácio do Buriti, do
II Pacto Republicano de Estado, em continuidade
ao I Pacto, firmado pelos chefes de poderes em
dezembro de 2004..................................................
1.4.4 – Discurso (continuação)
SENADOR ADELMIR SANTANA – Manifestação sobre o uso de cartões de crédito e débito
no país. Registro de relatório realizado pelo Banco
Central, sobre os cartões.......................................
1.4.5 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 392, de 2009, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado...................
1.4.6 – Discursos (continuação)
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Comentários a respeito de três projetos sancionados
pelo Presidente da República e a projetos que se
encontram em andamento, de autoria de S. Exª....
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SENADOR JOÃO VICENTE CLAUDINO –
Considerações sobre o pagamento de royalties e
questionamento sobre a maneira como os municípios estão aplicando os recursos obtidos. . ...........
SENADOR PAULO PAIM – Registro do recebimento da visita no gabinete de S. Exa. do Diretor
da OI, em decorrência de pronunciamento de S. Exª
sobre a fusão das empresas Oi e Brasil Telecom.
Referência ao andamento do pleito dos servidores
e pensionistas da Aerus. Tristeza com a situação de
104 municípios gaúchos, em estado de emergência
em razão da estiagem. Esclarecimentos a respeito
do fim do fator previdenciário. Registro de reunião
do presidente Lula com as centrais de trabalhadores, hoje, a fim de discutir a redução da jornada de
trabalho...................................................................
1.4.7 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 398, de 2009, lido anteriormente. Aprovado...................................................
1.4.8 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR PAPALÉO PAES – Registro da
matéria intitulada “Verbas e Mortes”, publicada na
revista IstoÉ, edição de 04 de março último. ........
SENADOR MARCONI PERILLO – Registro
da matéria intitulada “Crise fez cair 5% repasse de
fundo para municípios”, publicada no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 01 de março último...
SENADOR ALVARO DIAS – Registro da matéria intitulada “O QUE AINDA NÃO SE SABIA SOBRE ELE”, publicada na revista Veja, edição de 28
de janeiro último.....................................................
SENADOR SÉRGIO GUERRA – Registro da
matéria intitulada “União devolve ao BID US$ 57 mi
de saneamento”, publicada no jornal O Estado de
S. Paulo, edição de 11 de março último.................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Registro da
matéria intitulada “Mendes orienta tribunais a priorizar questão fundiária”, publicada no jornal Folha
de S. Paulo, edição de 05 de março último............
SENADOR MÁRIO COUTO – Registro da
matéria intitulada “Sem concorrência é fácil”, publicada na revista Época, edição de 19 de janeiro
último......................................................................
SENADOR GERSON CAMATA – Considerações sobre a trajetória que o Brasil está seguindo nas negociações com o Paraguai a respeito da
Usina de Itaipu. . ....................................................
1.4.9 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária,
na próxima terça – feira, dia 14, às 14 horas, com
Ordem do Dia designada........................................
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1.5 – ENCERRAMENTO
2 – DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADAS À PUBLICAÇÃO
Termo de reunião referente a Medida Provisória nº 460, de 2009.............................................
SENADO FEDERAL
3 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
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4 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
5 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
6 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
CE – Comissão de Educação
CMA – Comissão de Meio Ambiente e Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
CI – Comissão de Serviços de Infra – Estrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
7 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993)
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995)
Conselho do Diploma Mulher – Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)
CONGRESSO NACIONAL
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8 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 2, de 1992)
Comissão Mista de Controle das Atividades
de Inteligência (CCAI) (Lei nº 9.883, de 1999)
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Ata da 48ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 8 de Abril de 2009
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Serys Slhessarenko,
e dos Srs. João Vicente Claudino, Augusto Botelho, Mozarildo Cavalcanti,
Romeu Tuma, Paulo Paim e Cristovam Buarque
(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encerra-se às 19 horas e 43 minutos)

É o seguinte o registro de Comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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Sobre a mesa, projetos recebidos da Câmara dos
Deputados que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, § 1º, IV, do Regimento Interno, e conforme decisão da reunião de Líderes do
dia 24 de março de 2009, os Projetos nºs 29 a 31
e 33 a 36, de 2009, que acabam de ser lidos serão
apreciados terminativamente pelas Comissões competentes, onde poderão receber emendas, perante a
primeira ou única Comissão do despacho, pelo prazo
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de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da
referida Norma Interna.
O Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2009, vai
à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, pareceres que passo
a ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº 011,
de 2009, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, comunicando a aprovação
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 303, de 2007; 211, 302, 309, 313, 344,
347, 348, 353, 366, 369, 370, 375, 376, 380, 386, 387,
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400, 402, 403, 404, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 416
e 421, de 2008; 9, 13, 20 e 27, de 2009.
Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Interno, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, aprovado
pelo Plenário em 25 de março de 2003, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
É o seguinte o ofício recebido:
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Of. nº 11/2009 – CCT
Brasília, 1º de abril de 2009
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nºs 303, de 2007 e 211, 302, 309, 313, 344, 347,
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348, 353, 366, 369, 370, 375, 376, 380, 386, 387, 400,
402, 403, 404, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 416, 421,
de 2008 e 9, 13, 20 e 27, de 2009. – Senador Flexa
Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, mensagem do Presidente
da República que passo a ler.
É lida a seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com referência à Mensagem nº 51, de
2009, que acaba de ser lida, a Presidência comunica
ao Plenário que a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em regime de urgência, tendo em
vista o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de junho
de 1995, que preceitua: “O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da Comissão de Assuntos
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Econômicos do Senado Federal, rejeitar a programação monetária a que se refere o caput deste artigo,
mediante decreto legislativo, no prazo de dez dias a
contar do seu recebimento.”
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, projetos que passo a
ler.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os projetos lidos vão às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
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4 de maio do presente ano, a homenagem ao trabalhador brasileiro, por oportunidade do transcurso do
dia do trabalho em 1º de maio de 2009.
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 391, DE 2009
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 256, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a retirada definitiva
do Requerimento n.º 802, de 2003, de minha autoria,
que “Requer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja formulado voto de
aplauso ao Presidente da República pela edição de
Decreto de 1º de setembro de 2003, que Institui Grupo de Trabalho Interministerial para elaborar diagnóstico e apresentar propostas relativamente à situação
fundiária das terras de domínio da União no Estado
de Roraima.”
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.
A SRA PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência defere o requerimento
que acaba de ser lido, nos termos do art. 256, §2º, I,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 392, DE 2009
Tendo sido indicado pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Senado, através da
aprovação, naquele Colegiado, do Requerimento nº
10, de 2009 – CRE, para acompanhar a execução da
retirada dos habitantes não indígenas da área da Terra
Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, requeiro, nos termos
do art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos
da Casa no período de 20 a 30 de abril do corrente ano
para desempenhar a mencionada missão.
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009. – Senador
Mozarildo Cavalcanti.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 394, DE 2009
Considerando os profundos laços de amizade
existentes entre o Brasil e a Costa do Marfim, requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja apresentado voto de pesar ao
povo e ao Presidente da República da Costa do Marfim, pela tragédia ocorrida na capital Abidjan, em 29
de março de 2009 – durante o jogo de futebol telas
eliminatórias para a próxima Copa do Mundo – da qual
chegam as notícias de que faleceram 22 pessoas e
132 ficaram feridas, após a queda de um muro das
tribunas do Estádio Houphoet – Boigny.
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009. – Senador Marcelo Crivella, Líder do PRB, Senador Paulo
Paim.

REQUERIMENTO Nº 393, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeremos em aditamento ao Requerimento nº
149, de 2009, que, nos termos do art. 158, combinado
com o art. 199 do Regimento Interno, seja transferida,
para a primeira hora da sessão não deliberativa do dia

REQUERIMENTO Nº 395, DE 2009
Considerando os profundos laços de amizade
existentes entre o Brasil e a Itália, requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja apresentado voto de pesar ao povo e ao
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Presidente da República Italiana, pela tragédia ocorrida
na região de Abruzzo, quando faleceram mais de 200
pessoas e cerca de 100 mil ficaram desabrigadas, em
virtude do terremoto ocorrido na madrugada de ontem,
6 de abril de 2009.
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009. – Senador Marcelo Crivella, Líder do PRB, Senador Paulo
Paim.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará os votos
solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF nº 260/GAB
Brasília, 8 de abril de 2009
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir – me a Vossa Excelência,
para indicar a Deputada Iriny Lopes (PT – ES) como
titular em substituição ao Deputado Antonio Palocci
(PT/SP), e como suplente o Deputado Antonio Palocci
(PT/SP) em substituição à Deputada Iriny Lopes (PT/
ES) na Comissão Mista Permanente sobre Mudanças
Climáticas.
Atenciosamente, – Deputado Cândido Vaccarezza, Líder do PT.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Pela
ordem, Srª Presidente.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Apenas
para inscrever – me para uma breve comunicação no
tempo oportuno.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Inscrito para uma comunicação inadiável
o Senador Tião Viana.
Pela ordem, Senador Flávio Arns. Em seguida,
Senador Augusto Botelho.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Da mesma forma, para uma comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Todos para uma comunicação inadiável.
Pela inscrição, sem prejuízo da ordem dos inscritos, com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
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Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, Srªs e
Srs. Senadores, vou fazer um pronunciamento sobre
as nossas BRs federais em Rondônia. Antes, porém,
eu queria registrar que tivemos, hoje, pela manhã,
uma audiência muito importante com o Ministro Guido
Mantega, que contou com a presença do Governador
de Minas Gerais, Aécio Neves, e com a presença do
Presidente da Frente Parlamentar do Café, o Deputado
Carlos Melles, também de Minas Gerais, já que Minas
Gerais é o Estado que mais produz café no País. Mas
o meu Estado, o Estado de Rondônia, também é um
grande produtor de café. Nós já estamos produzindo
milhões de sacas de café e somos o quarto ou quinto
maior produtor de café do Brasil. Então, por Rondônia
também merecer destaque nessa área do café, eu fui,
acompanhando a Frente Parlamentar do Café, de que
sou membro também, à audiência com o Ministro da
Fazenda e toda a sua equipe, na manhã de hoje.
São muito grandes as dificuldades que vem enfrentando o setor do café no Brasil, Senador Augusto
Botelho, que acaba de assumir a Presidência no lugar
da Senadora Serys. Uma das reivindicações é que o
Governo possa converter a dívida dos produtores de
café pelo preço do café. O preço da saca deveria ficar
em torno de R$320,00, que seria um preço justo. Então,
seria essa conversão da dívida, alongando o prazo da
dívida e convertendo a dívida em produto, em café.
Outra reivindicação é que o Governo promova
mais leilões. Um dos pleitos é de que o Governo possa promover um leilão de algo em torno de trezentos
milhões de sacas de café, para poder aumentar os estoques reguladores, tendo em vista que o Brasil nunca
esteve com os seus estoques praticamente zerados em
toda a história da produção de café e hoje os estoques
reguladores estão praticamente zerados. Então, seria
muito importante o Governo Federal tomar providências nesse sentido.
Outra medida seria – isto o Ministro Guido Mantega já pediu ao Ministério da Agricultura – um estudo
do custo da produção de café para se tentar estabelecer um preço mínimo, porque sem um preço mínimo
fica muito difícil o Brasil competir com os outros países
produtores de café. O nosso café tem sido desvalorizado na Bolsa de Nova Iorque porque não há uma política de Governo, uma política com determinação do
Governo Brasileiro. É isso que nós estamos pedindo,
que o Ministro da Fazenda e o Ministro da Agricultura, enfim, que todo o mecanismo do Governo Federal
possa interceder nessa questão da lavoura de café no
nosso País, melhorando, assim, a renda dos nossos
produtores.
No meu Estado, para o senhor ter uma idéia, o
café hoje está custando pouco mais de R$200,00 a saca
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e há países vendendo o café até a R$390,00. O preço
justo para o Brasil estaria entre R$320,00 e R$390,00
a saca de café, para compensar a produção.
Entro agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na questão das nossas rodovias. Como falei de
café, temos que ter também boas rodovias para poder
exportar o café. As nossas BRs, as nossas rodovias
têm que estar pavimentadas e recuperadas.
O Estado de Rondônia tem uma malha rodoviária muito grande. Tem a malha estadual, logicamente,
de que cuida o Governo do Estado, tem a malha municipal, de que as prefeituras estão cuidando, e tem
a malha federal, de que, em parte, posso dizer que o
Governo Federal está cuidando. E outra, infelizmente,
tem deixado a desejar.
Nós temos algumas BRs federais, longas, de quase 400 quilômetros de extensão dentro do Estado de
Rondônia, que são de terra, de chão. Mas, num trabalho muito determinado da Deputada Federal Marinha
Raupp, depois de muitos anos de luta, a BR – 429, que
tem quase quatrocentos quilômetros de extensão, que
vai da BR – 364, de Presidente Médici, passando por
Alvorada, São Miguel, Seringueiras, São Domingos,
São Francisco, até Costa Marques, na divisa da fronteira com a Bolívia, e é quase toda de chão – tem ainda
360 quilômetros de chão –, tendo apenas um pouco
de asfalto, que eu fiz quando Governador, quando ela
era delegada, tem algumas pontes construídas, mas
a maior parte dessa BR está ainda em chão...
No período das chuvas, só Deus sabe como aquele povo trafega naquelas estradas, como as mercadorias chegam lá, porque há atoleiros, é muita água, é
muita ponte caída, quando chove muito, a região fica
ilhada... Mas creio que agora esse pesadelo está chegando ao fim. A Deputada Marinha conseguiu, com
o Governo Federal, com o Ministro dos Transportes,
com a Ministra Dilma... Foi determinante o apoio da
Ministra Dilma para colocar no PAC o primeiro trecho.
Ainda não é cem por cento, mas espero que cem por
cento dessa BR logo esteja incluído no PAC. Mas,
agora, pelo menos 105 quilômetros, de Alvorada até
próximo de Seringueiras, entraram no PAC e a obra
vai ter início em breve, porque o projeto executivo está
pronto, a licitação já foi feita. Cinquenta e oito empresas participaram da licitação. Olha só a importância
de uma licitação pública: 58 empresas do País inteiro
participaram da licitação. Algumas empresas saíram
vencedoras e já estão de posse dos contratos para
começar essa obra.
Eu quero anunciar ao povo da 429, de todas
essas cidades que eu citei, que, em breve, muito em
breve, os primeiros 105 quilômetros estarão sendo
executados. Nós vamos continuar trabalhando para
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que o restante dela, de Seringueiras até Costa Marques, entre no PAC também. Mesmo antes de entrar
no PAC, nós estamos tentando uma negociação com
o Ministério dos Transportes, com o Dnit, o Ministério
do Planejamento e a Casa Civil para que solte em
“demais”, em obras que não estão no PAC, mas nos
demais recursos, inclusive com emenda. A Deputada
Marinha tem uma emenda de trinta e poucos milhões
para começar também a execução dessa obra, vindo
de Costa Marques no sentido Alvorada.
Então, a BR – 429, graças a Deus, está saindo
da burocracia, dos projetos, do papel, para entrar nas
obras definitivas, o que vai ser muito importante para
aquela região.
Mas falo também das demais BRs. Nós temos a
BR – 174, que vai de Vilena a Juína, já entrando no
Mato Grosso, que também está com a sua conservação um tanto precária.
Eu peço ao Dnit nacional que se mova, que se
movimente para restaurar também a BR – 174. Da
mesma forma a BR – 425, que vai de Ariquemes, passando por Montenegro, até Campo Novo, que também
ela seja restaurada, recuperada. Da mesma forma a
BR – 452, que vai de Abunã, quase na divisa com o
Acre, até Guajará – Mirim, e a BR – 452, que já está
em uma programação de recuperação pelo Dnit nacional, pela unidade de Rondônia, que vai contar também
com o projeto da ponte Binacional, que é a ponte que
liga o Brasil à Bolívia. Trata – se de uma dívida de mais
de 107 anos, porque esse tratado de Petropólis é de
1902 e nós estamos em 2009. Logo, já se passaram
107 anos e o Brasil não pagou essa dívida que contraiu com a Bolívia, que era dar à Bolivia um acesso
ao porto do rio Madeira, saindo no oceano Atlântico.
Então, essa ponte vai pagar uma dívida histórica de
107 anos do Brasil com a Bolívia.
O Presidente Lula já determinou à sua equipe, que
já está trabalhando no projeto executivo. O Presidente
Lula quer, antes de terminar seu segundo mandato,
dar a largada, dar a ordem de serviço para a construção dessa ponte tão importante para a nossa região,
que, futuramente, vai ser um corredor de exportação
para o oceano Pacífico. Essa ponte vai ligar o Brasil à
Bolívia, com as estradas já asfaltadas até a fronteira
da Bolívia, futuramente com asfalto, porque o BNDES
já está, inclusive, emprestando dinheiro à Bolívia para
asfaltar o trecho boliviano, assim como também estão
asfaltando o lado peruano, que é uma outra rota de
exportação ao porto de Ilo... Essa de Guajará – Mirim, via La Paz e Arica, no Chile, vai ser uma das rotas mais curtas da região Norte para exportação dos
nossos produtos.
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Então, a BR – 425 é muito importante com a
Ponte Binacional Guajará – Bolívia, chegando futuramente também até os portos do Oceano Pacífico,
no Chile. Então, vamos contar com três corredores:
um pela Venezuela – acho que passa, inclusive, por
Roraima também –, que é via Manaus. Se o Ministro
Alfredo Nascimento conseguir seu intento, que é recuperar, restaurar a 319, que vai de Porto Velho, com
a construção da ponte também no rio Madeira, em
Porto Velho, chegando a Manaus, logo vai chegar a
Roraima; a Venezuela é uma outra rota também, um
outro corredor.
Então, o Norte do Brasil, por que não dizer todo
o Brasil, contaria com três corredores: um, via Bolívia;
outro, via Peru, e outro, via Venezuela. Saindo do isolamento e deixando de ser o Brasil um país que ficava de
costas para os países andinos, vamos ficar de frente,
vamos poder ter esses corredores de transporte, de
exportação para os países andinos ou mais precisamente para os portos do Oceano Pacífico, diminuindo
as distâncias, economizando frete e, com certeza, aumentando lucros dos nossos produtos.
Por último, Sr. Presidente, eu queria falar da BR
– 364, que é a espinha dorsal do Estado de Rondônia,
do Mato Grosso, que também está contemplada no
Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Ainda
está em fase de conclusão o projeto executivo para a
sua restauração. Essa BR é muito antiga: a sua implantação foi feita à época do Presidente Juscelino Kubitsheck; depois, veio a sua pavimentação, no governo
Figueiredo; e a sua conclusão, no governo do Presidente José Sarney. Já faz quase 30 anos, 20 e poucos
anos, 30 anos que ela foi pavimentada com tratamento
duplo, não asfalto usinado, um tratamento superficial
duplo, que é um asfalto frio. Logo, não tem muita durabilidade. Desde a inauguração do porto graneleiro,
em Porto Velho, ainda no meu Governo, em 1997, de
lá para cá, essa BR vem sofrendo uma carga muito
intensa de carretas, oriundas do Mato Grosso, do sul
de Rondônia, de modo que ela não está agüentando
mais. Todos os anos, no período das chuvas, ela fica
totalmente esburacada. Então, se faz necessária, com
urgência, a restauração completa dessa BR, desde
Mato Grosso até o porto graneleiro de Porto Velho, até
Porto Velho e por que não dizer até a divisa do Peru
com o Estado do Acre. A BR – 364 vai até a divisa do
Peru com o Estado do Acre, que vai futuramente ser
um corredor de exportação para o Pacífico. Com mais
urgência, do Mato Grosso até Porto Velho deve ser
feita a sua restauração, com a terceira faixa nas subidas, com asfalto usinado, que é o que está previsto
no projeto executivo e também no PAC.
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É uma pena que essas obras do PAC – nós temos até que louvar a atitude do Governo Federal, do
Presidente Lula de diminuir um pouco a reserva de
superávit primário para o Programa de Aceleração do
Crescimento... Antigamente, era um outro programa que
existia no Ministério dos Transportes. Agora, é o Programa de Aceleração do Crescimento. Esses investimentos são importantes, não sofrem contingenciamento;
logo, têm dinheiro assegurado. Mas a demora, muitas
vezes, faz com que essas obras do PAC não saiam
do papel. Quando começam, logo há um problema de
engenharia, há um problema técnico, há um problema
de projeto, e elas acabam sendo paralisadas.
Então, espero que a BR – 364, assim que o projeto estiver pronto, que esteja licitado, não tenha nenhum processo de continuidade, para que a nossa BR
– 364 fique perfeitamente transitável, sem prejuízo dos
caminhoneiros, para as empresas que transportam,
para os produtores, porque, nesse período de muito
buraco, muito produto é perdido.
É comum se ver, ao longo da BR – 364, nas duas
laterais, quase que um cordão de soja, que vai caindo
pela estrada. Os caminhões vão passando, ele vai indo
para as margens. Muita gente até fica juntando, fica
pegando essa soja na beira da estrada, na região em
que há mais buraco. É lógico que alimenta também as
galinhas e os passarinhos, mas seria muito melhor que
essa soja fosse economizada para os produtores, para
os transportadores, e é lógico que é uma economia
também do Brasil.
De forma que encerro aqui a minha fala, agradecendo a generosidade do tempo aos colegas que
também já estão aí se preparando para subir à tribuna
e dizendo da nossa grande satisfação de poder defender aqui o nosso querido Estado de Rondônia.
Aproveitando o ensejo – creio que eu não vá usar
mais da tribuna antes da Páscoa –, desejo ao povo de
Rondônia, aos meus amigos, às minhas amigas e a
toda a população do Estado de Rondônia uma Feliz
Páscoa, não só a Rondônia, mas a todo o Brasil, a todas as famílias do Brasil, ao nosso povo brasileiro.
O Presidente Augusto Botelho sabe que, sempre
que subo à tribuna, falo do gasoduto Urucu – Porto
Velho, mas estou dando uma trégua. Por que estou
dando uma trégua ao gasoduto Urucu – Porto Velho?
Entendi o programa do Governo Federal que está
priorizando a construção das usinas do rio Madeira.
É um investimento de aproximadamente R$30 bilhões
nas usinas de Santo Antônio e Jirau. E também, com
as linhas de transmissão que vêm de Porto Velho até
Araraquara, no Estado de São Paulo, vamos exportar,
vamos transportar energia de Rondônia para outros
Estados brasileiros.
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E o Governo Federal pediu que os políticos e o
povo de Rondônia tivessem um pouco de paciência
com o gasoduto Urucu – Porto Velho. Mas logo, logo,
vamos voltar à carga, porque ele está em estudo no
PAC. Ele ainda não está priorizado no PAC, mas está
como estudo no mapa, nas planilhas do PAC. Logo,
logo vamos voltar à carga também, porque é muito importante para Rondônia aproveitar o gás natural, que
é nosso, da Bacia do Urucu, do Amazonas, para gerar
uma térmica de 400 megawatts na cidade de Porto
Velho, que também manda energia para o Estado do
Acre – abastece hoje Rondônia e Acre.
Então, seria muito bom que a energia das usinas
do Madeira pudessem abastecer o Brasil e que o gás,
que é da nossa região, ficasse abastecendo Rondônia e o Estado do Acre. Eu sei que seria mais do que
suficiente se esse gasoduto chegasse a Porto Velho,
gerando 400 megawatts, e a usina de Samuel, uma pequena usina de 220 megawatts, a de Rondon II, que é
de 72 megawatts e está ficando pronta em outubro ou
novembro, a usina Primavera e tantas outras menores
que já estão sendo construídas, algumas gerando em
Rondônia, ficassem abastecendo Rondônia e Acre com
aquela energia. E que a energia das usinas do Madeira viessem, então, abastecer o Brasil. Se precisar, um
dia, ficaremos com ela também em Rondônia, com a
energia gerada nas usinas do Madeira.
Está ali o Senador Tião Viana, assistindo ao nosso
pronunciamento, e ele sabe que são muito importantes
as usinas do Madeira para a sustentabilidade dos Estados do Acre e de Rondônia, que fica muito próximo
do Estado do Acre.
Então, temos de agradecer a Deus. Encerrando
o nosso pronunciamento, agradecemos a Deus por ter
dado à Amazônia, a Rondônia essa potencialidade hídrica. Nossos rios fantásticos têm tanta água derramada por Deus na nossa Região Amazônica, em nosso
Brasil, que é um país muito rico. Deus, como sempre
temos falado, é brasileiro.
Feliz Páscoa a todos. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Augusto Botelho.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Senador Raupp, realmente, no Urucu–Porto
Velho, a gente está queimando e reinjetando o gás.
Estamos gastando dinheiro. Quando se fizer esse gasoduto, vai – se perder muito mais dinheiro ainda.
Com a palavra, para uma comunicação, o Senador Tião Viana, do PT do Acre.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, estimado Senador Augusto Botelho, Srªs
e Srs. Senadores, trago, primeiro, uma notícia boa,
referente ao meu Estado, o Acre, que é o anúncio da
criação, a partir de hoje, da Superintendência Estadual
do Banco do Brasil. Nós tínhamos apenas uma Diretoria
Regional, uma Gerência Regional e, hoje, nós temos
uma Superintendência, o que vai criar um facilitador
para o desenvolvimento econômico da região. A política
de crédito se torna muito mais viável, com mais autonomia, com poder de decisão na própria instância local;
o acompanhamento das diretrizes de desenvolvimento
do Governo do Estado associadas ao banco, que é um
agente financiador e fomentador do desenvolvimento;
a atividade rural do Estado, com muito mais facilidade
para os desempenhos que tem que alcançar, isso traz
alegria muito grande a todos nós.
O Banco do Brasil tem uma história, na região, de
mais de 80 anos de assentamento no Acre, de acompanhamento do desenvolvimento econômico, e nos deu
esse presente hoje. Foi uma reivindicação que tive a
honra de apresentar, juntamente com o Governador Binho Marques, com o anterior Governador, Jorge Viana,
com o Prefeito Raimundo Angelim e a Ministra Marina,
Senadora, e hoje nós estamos vendo esse extraordinário resultado da implantação da Superintendência
Estadual do Banco do Brasil no Acre.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar o
Presidente Lima Neto, que está deixando a Presidência do Banco do Brasil como uma missão cumprida,
como ele mesmo disse, reconhecendo a importância
que teve a sua gestão para o crescimento e a expansão
econômica do Banco do Brasil. Os indicadores falam
muito a favor da instituição Banco do Brasil, que é um
patrimônio da sociedade brasileira, e eu espero que o
seu substituto esteja à altura dos tempos, voltado de
fato para uma política de redução acelerada dos juros,
voltado para a facilidade do crédito e à altura de todos
os desafios que a crise impõe.
O Presidente Lima Neto foi de uma sensibilidade
ímpar e foi ágil nas suas decisões e reflexões sobre
o que é a realidade do sistema de financiamento no
Brasil, sobre a presença do Banco do Brasil junto às
unidades federadas.
Então, meu Estado tem muito a agradecer – os
Municípios e o Estado – à gestão dele.
O Senador Raupp pede um aparte, e eu o concedo com muita honra.
Falava há pouco, com toda justeza, sobre a possibilidade de independência energética futura, se tivermos um olhar sensível sobre a política energética
brasileira, entendendo que a Amazônia é tão escassa,
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tão vazia ainda em termos de presença de política de
desenvolvimento energético. E o que V. Exª falou sobre
as perspectivas de solução futura tem inteira concordância da Bancada do Estado do Acre.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Quero parabenizar V. Exª pela conquista da Superintendência no
Estado do Acre e também agradecer a toda a equipe do
Banco do Brasil – Presidente, Vice – Presidente e diretores – pela sensibilidade que teve também em retornar
a Porto Velho, ao meu Estado, Rondônia, pedido meu
e da Senadora Fátima Cleide, que já se pronunciou da
tribuna. Fiz ofício também pedindo, há muito tempo, e
eles estão retornando. Já aprovaram, no Conselho da
Diretoria, o retorno da Superintendência do Banco do
Brasil para Rondônia. Então, Acre e Rondônia foram
contemplados simultaneamente. No passado, o Banco
do Brasil já teve uma superintendência em Rondônia.
Depois, com a descentralização e também com crises
que ocorreram, acabaram trazendo para Mato Grosso,
para Cuiabá, a Superintendência, que atendia Rondônia, Mato Grosso e Acre. E, agora, Acre e Rondônia
foram contemplados com suas superintendências. É
justo, porque o Banco do Brasil é uma espécie de banco
oficial dos Estados de Rondônia e do Acre. Quando o
Banco do Estado de Rondônia foi liquidado – porque,
naquela época, mais de 20 bancos foram liquidados,
não aguentaram a crise financeira passada –, praticamente todas as agências do Banco do Estado de
Rondônia passaram para o Banco do Brasil, que acabou assumindo toda a rede estadual de agências no
Estado. Então, é mais do que justo que Porto Velho,
hoje, receba de volta também, com muita satisfação,
a Superintendência do Banco do Brasil. Parabenizo V.
Exª por ter conquistado também uma Superintendência para o Estado do Acre. Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
a V. Exª, que é um profundo conhecedor da história do
desenvolvimento rural, da dependência de políticas de
financiamento e crédito em instituições como o Banco
do Brasil, como o Banco da Amazônia e outros.
Então, é uma conquista. Sei que, quando Rondônia for beneficiada, em breve, terá havido esforço
e empenho de V. Exª para favorecimento e facilidade
da política de crédito, especialmente para atividade
econômica emergente, que temos na área rural; no
seu caso, na área mineral, e, agora, com a expansão
das hidrelétricas.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago um resumo – pareceu – me muito pedagógico e
muito adequado – sobre o momento da vida dos Municípios brasileiros; um momento de retração, de crise
nos Municípios quanto ao financiamento público, às
fontes de receita.
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Ontem, na Rádio CBN, um geógrafo e economista, François Bremaeker, que é consultor da ONG
Transparência Municipal, fez uma bela entrevista, que
faço questão externar, de maneira até pedagógica
para que muitos entendam as razões das dificuldades
pelas quais passam as prefeituras do Brasil, a dificuldade de crédito.
Vejam o que ele diz sobre a crise em si:
A arrecadação federal sofreu um baque
em função da crise e isso repercutiu nas transferências federais para os municípios. A previsão original da Secretaria do Tesouro seria de
um aumento da ordem de 10,5%, mas essa
previsão foi feita antes da crise. De fato, no
primeiro trimestre deste ano o resultado da
transferência do Fundo de Participação dos
Municípios acabou sendo 9,10% abaixo de que
foi no primeiro trimestre do ano passado.
Só aí, no que era uma expectativa de crescimento, tivemos retração quase 10% menor do que no
primeiro trimestre do ano passado. Isso já aponta as
dificuldades pelas quais estão passando os prefeitos
brasileiros.
Quer dizer, houve uma diferença bastante grande em termos de recursos transferidos. E, como os
Municípios de pequeno porte, aqueles com menos de
20 mil habitantes, têm uma dependência muito forte
dessa transferência, isso abalou bastante as finanças
dessas regiões.
Então, temos o quê? “Os municípios pequenos,
em termos de arrecadação [diz o próprio Dr. François],
muitas vezes, não passam de 5% da arrecadação tributária deles.” Muitos desses pequenos Municípios “têm
uma base econômica rural, e os impostos municipais
são impostos urbanos, o ISS e o IPTU, que são os
grandes impostos municipais, mas esses impostos são
mais fortes nas grandes cidades”. E são muito frágeis
nessas pequenas cidades. Então, você tem uma dificuldade muito grande quando a arrecadação é afetada
nos termos em que está no Brasil.
Aí a pergunta que faz o jornalista: “Os prefeitos
estão pressionando o governo federal, que diz que caiu
a arrecadação. E aí?”
Ele responde:
É, realmente, não existe em termos de
recursos legalmente possíveis para serem feitas transferências. O que os municípios vão reclamar é que, por exemplo, o governo federal,
para incentivar a economia, promoveu a desoneração do Imposto de Renda e do Imposto
Sobre Produtos Industrializados [IPI], que são

Abril de 2009

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

os impostos que vão constituir [a base fundamental] os Fundos de Participações.
Vale lembrar que os fundos de participação são
divididos da seguinte forma: 85% deles, para as regiões Nordeste, Norte e Centro – Oeste. Então, há uma
dependência enorme, muito maior do que no centro –
sul, dos fundos constitucionais transferidos por parte
dessas regiões, que perderam, que têm a dependência
do Imposto de Renda e do IPI da ordem de 48%. Portanto, quando o Governo faz esse ajuste de incentivo
para melhorar o consumo a favor de uma resposta à
crise, tem – se que considerar a perda imediata que
passam a ter os Municípios.
Diz o Dr. François:
[Os Municípios] vão pedir que pelo menos
seja feita uma compensação em função desse
recurso. Outra possibilidade – e aí teria que
mudar a própria Constituição – é o adicional de
1% do Fundo de Participação, que é entregue
no final do ano, passar a ser entregue mês a
mês, para que os municípios tenham um pouco
mais de folga nos seus orçamentos.
Então, são respostas que podemos estimular o
Governo a dar, do ponto de vista político, e que vão dar
estabilidade e viabilidade aos Municípios, diante desse
grave momento pelo qual estão passando.
No meu Estado, Senador Raupp, há poucos dias,
o anúncio era de 16 Municípios inadimplentes. Isso
não é pouca coisa numa hora dessa. Então, aguardamos a resposta. Temos certeza da sensibilidade do
Governo Federal.
A afirmação que vem do jornalista Heródoto: “Quer
dizer então que, quando o Governo Federal dá isenção
do IPI, quem paga a conta são os Municípios.”
O Dr. François responde: “Exatamente isso. O
Governo Federal pega 48% do resultado do IPI e do
Imposto de Renda e transfere ou para os municípios
ou para os estados”, na forma de Fundo de Participação; e o Fundo de Participação reúne 85% da receita
deles, dos fundos de participação estaduais e municipais, que têm como propósito atender ao Nordeste,
ao Norte e ao Centro – Oeste do Brasil.
Aí a pergunta que fica: “E, quanto à gestão dos
recursos públicos, alguém cobra isso dos prefeitos?”
A resposta: “Isso é cobrado através da fiscalização
do Tribunal de Constas da União, a Controladoria – Geral da União. Localmente você tem o próprio Ministério
Público, que faz essa cobrança também, fiscaliza.”
Então, o que é que teríamos como resposta: há
uma resposta possível? Temos um horizonte em relação a isso? O Dr. François responde de maneira muito
apropriada: “Todos os poderes públicos, tanto União
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quanto estados e municípios, estão muito apertados
de recursos, e a crise mundial piorou mais ainda” essa
situação. Então, vão procurando protelar a solução
das suas dívidas. É o que gera inadimplência: deixar
as dívidas para depois, o que vai virando uma bola de
neve que vai crescendo ano após ano.
Aí você tem uma Emenda como a 449, que está
sendo votada aqui, um ajuste de repactuação das dívidas, e todos correm como uma âncora de salvação
para que se possa rolar novamente a dívida e criar
dificuldade de pagamentos. Então, a resposta que temos que ter é definitiva.
O Governo Federal tinha razões para beneficiar o
crédito através da isenção do IPI e a redução do próprio Imposto de Renda? Tinha. Uma razão a favor do
cidadão brasileiro, que paga os impostos e vê níveis
de tributação violentos, perversos até, mas, ao mesmo tempo, não foi feita a compensação para suprir as
deficiências e as fragilidades do financiamento público,
que é o grande vetor de sobrevivência e viabilidade da
gestão dos Municípios, especialmente Centro – Oeste,
Norte e Nordeste.
Quando olhamos, paralelamente, o programa de
habitação que traz um compensador de recuperação
do crescimento da ordem de 2% para o PIB, se for
aplicado, ele traz uma busca de recuperação da crise,
tem sua fonte de recursos, mas, ao mesmo tempo, ele
não atinge as cidades com menos de 20 mil habitantes, que são as mais dependentes das transferências
constitucionais através do FPE e do FPM.
Então, eu me coloco aqui em inteira solidariedade
às Prefeituras do Brasil hoje, especialmente das prefeituras pequenas, Sr. Presidente. Entendo as razões do
Governo do Presidente Lula; não deixaria de estar ao
lado delas, não deixo de estar, mas, ao mesmo tempo,
precisamos criar alternativas imediatamente em favor
dos Municípios brasileiros. Tenho ouvido informações
políticas que alertam para uma proposta imediata, vinda do Governo Federal, que aborde essa questão e
que possa tranqüilizar os Prefeitos brasileiros. Estou
muito confiante nisso, porque é urgente e necessária
uma intervenção em favor dos pequenos Municípios
do Brasil, diante dessa retração da arrecadação por
retração das transferências constitucionais. Então, eu
me coloco aqui em inteira solidariedade aos Municípios
do meu Estado, da minha região e do nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Botelho. Bloco/PT
– RR) – Muito obrigado, Senador Tião Viana. Quando
V. Exª fala em Municípios com menos de 20 mil habitantes, está falando em quase quatro mil Municípios
deste País. É um número muito alto.
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Com a palavra o Senador Flávio Arns.
O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero em primeiro
lugar saudar o Paulo Salamuni, que está aqui presente,
Presidente da União dos Escoteiros do Brasil. São 70
mil escoteiros no Brasil, 28 milhões de escoteiros no
mundo. Podemos ter no Brasil muito mais do que 70
mil. Poderemos ir para 80, 90, 100 mil escoteiros.
Quero dizer ao Presidente Paulo Salamuni que
aqui dentro do Congresso Nacional, em parceria com a
União dos Escoteiros, temos uma iniciativa que também
já ocorre no mundo inteiro, que é a União Parlamentar
Escoteira do Brasil, por meio da qual até fazemos o
convite neste momento a todos os Vereadores, novamente, Deputados Estaduais, Federais, Senadores – o
Valdir Raupp também, que está aqui presente, que já
assinou, inclusive, a ficha de adesão à União Parlamentar Escoteira –, para termos no Brasil um movimento parlamentar em favor dos escoteiros. Fazendo
o quê? Lá, na Câmara de Vereadores, fazendo uma
discussão, ajudando no treinamento, incentivando os
escoteiros, achando um lugar na escola para a constituição do grupo de escoteiros.
Enfim, o movimento escoteiro é algo fundamental
porque é um movimento voltado para o atendimento da
criança, do adolescente e do adulto. Quantas famílias,
hoje em dia, pelo Brasil, querem que seus filhos e filhas
participem de um movimento bom, bem estruturado, de
bons princípios, onde se possa fazer amizade. E uma
das grandes dificuldades hoje no Brasil é a criança e
o adolescente participarem de um grupo onde possa
ter boas amizades. Além disso, o movimento escoteiro
é um movimento de educação não formal. Quer dizer,
não é na escola, na faculdade; é uma educação que
acontece na própria comunidade, e voltado principalmente, entre outras coisas, para o meio ambiente,
acampamentos, respeito à natureza, reciclagem de
materiais, utilização de energia solar.
Eu participei este ano em Foz do Iguaçu do Jamboree, que é o grande acampamento dos escoteiros,
e lá estavam cinco escoteiros em Foz do Iguaçu, na
propriedade de Itaipu Binacional, participando desse
conjunto de atividades.
O Paulo Salamuni está aqui, inclusive, como Presidente da União dos Escoteiros do Brasil, e participamos ontem de uma conversa, de um diálogo, junto
com o Comandante Peçanha, da Marinha, que é do
Proantar (Programa Antártico Brasileiro), porque os
escoteiros do Brasil, este ano, vão fazer um grande
trabalho em todo o País, para que, no mês de julho,
provavelmente, possam três escoteiros, selecionados
em função dessa organização nacional voltada para o
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meio ambiente, ir à Antártica, convidados pela Marinha
do Brasil, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para
ver, na prática, experiências das quais o Brasil tem de
se orgulhar e que conta com 29 países que compõem
o Conselho Consultivo da Antártica, no qual o Brasil
está presente também.
Então, esse é um apelo, aproveitando a presença do Presidente da União dos Escoteiros do Brasil,
Paulo Salamuni, neste plenário do Senado Federal,
novamente convidando todo mundo: vamos trabalhar juntos! Em vez de termos 70 mil, vamos em cada
Município do Brasil ter um grupo de escoteiros. E a
União dos Escoteiros qualifica os dirigentes, ajuda; e
nos Municípios onde já há um grupo, vamos constituir
o segundo grupo, mais um grupo só. Só fazendo isso,
já podemos ter em favor da nossa juventude não 70
mil, mas 200 mil pessoas.
Parabéns ao Paulo Salamuni. Parabéns aos escoteiros do Brasil.
Quero cumprimentar também o Henrique di Luca,
grande amigo nosso, do Hospital Pequeno Príncipe,
de Curitiba. um hospital de ponta, referência no atendimento também de crianças e jovens, no Município
de Curitiba.; uma referência no Paraná e no Brasil, o
hospital funciona há 90 anos, para ver que força de
vontade da sociedade, dos grupos organizados do
chamado terceiro setor. É uma entidade séria, bem
estruturada e que tem uma parceria com o Pelé: Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, ao qual o
Pelé empresta sua imagem, sua força, sua credibilidade, para que o Hospital Pequeno Príncipe possa arrecadar recursos para o grande objetivo de pesquisa,
porque muitas das doenças e questões relacionadas à
nossa infância e adolescência, que são o público alvo
do Hospital Pequeno Príncipe, possam ser também
analisadas, pesquisadas, para se achar os tratamentos mais adequados.
O Pelé esteve há poucos dias em Curitiba, num
grande diálogo com a comunidade de Curitiba, juntamente com a Casa da Moeda. Houve a impressão
de moedas com cada um dos gols que o Pelé fez e a
venda dessas moedas reverte – se para o Instituto de
Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe.
Então, quero cumprimentar o amigo José Álvaro
Carneiro e todos os funcionários médicos. E, por intermédio do Henrique di Luca, cumprimento todo mundo, todas as pessoas dessa grande referência que é
o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba.
Eu quero, Sr. Presidente, ainda registrar que, no
dia de ontem, no período da tarde, tivemos uma reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, em conjunto com a
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
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e Fiscalização e Controle, presidida pelo colega Senador Renato Casagrande, para recebermos em conjunto
a carta das responsabilidades para o enfrentamento
das mudanças ambientais globais. E essa carta é fruto da III Conferência Nacional Infanto – Juvenil pelo
Meio Ambiente.
Foi muito interessante porque as crianças e jovens
foram à comissão, apresentaram documento com uma
desenvoltura, com uma segurança, com argumentos,
com alegria, com satisfação, pedindo o apoio dos Senadores e Senadoras presentes, dizendo, inclusive,
para todos nós, Senadores e Senadoras, que não era
simplesmente a questão de colocação de assinatura,
mas o desejo, a vontade de transformar uma carta
em realidade.
Eu quero dizer, Sr. Presidente, também, que, na
Mesa para receber essa carta, estava o 1º Vice – Presidente do Senado, Senador Marconi Perillo; o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Senador
Eduardo Azeredo; eu próprio, o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte; o Senador Renato
Casagrande; a Senadora Ideli Salvatti, Presidente da
Comissão de Mudanças Climáticas, e a Deputada Maria do Rosário, Presidente da Comissão de Educação
e Cultura da Câmara dos Deputados.
Além de vários Senadores. Para a sociedade toda
perceber que foi um momento rico, importante, representativo de valorização das crianças e adolescentes
que estavam trazendo essa carta – estiveram lá cinco
Presidentes de Comissões e mais a Mesa do Senado,
representada pelo Senador Marconi Perillo.
A carta é tão boa que tomo a liberdade de ler
uma de suas páginas para divulgá – la ainda mais.
Talvez já tenha sido lida ontem, mas vale a pena repetir essa leitura para vermos como essas crianças e
jovens estão sintonizados com o que deve acontecer
no mundo hoje em dia.
Então, eu leio:
Somos jovens estudantes de diferentes regiões
do Brasil na III Conferência Nacional Infanto – Juvenil
pelo Meio Ambiente. Pequenos guerreiros da paz com
o mesmo propósito e o mesmo desejo: cuidar do Brasil,
mobilizando a população brasileira sobre as mudanças
ambientais globais.
Reconhecemos o panorama ambiental
nacional e nos comprometemos a lutar e defender o meio ambiente, não apenas buscando o
conhecimento e o entendimento, mas também
realizando ações para minimizar os problemas
causadores de impactos ambientais.
Para isso, junto com milhares de escolas
e comunidades em todo o País, assumimos as
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seguintes responsabilidades [e as Senadoras
e os Senadores assinamos também] :
1. Preservaremos as nascentes e margens dos rios, protegendo as matas ciliares
existentes e recuperando as que estão degradadas.
2. Praticaremos e promoveremos os cinco
“”R”: refletiremos sobre os processos de produção desde a matéria – prima até a distribuição e o descarte; recusaremos produtos que
causem danos ao meio ambiente e à nossa
saúde; reduziremos o consumo e a geração
de lixo; reutilizaremos, sempre que possível,
e reciclaremos, quando necessário.
3. Sensibilizaremos e estimularemos as
escolas e comunidades para que economizem
energia e utilizem fontes limpas, econômicas,
acessíveis e renováveis.
4. Distribuiremos e plantaremos mudas e
sementes para arborizar nossas escolas, ruas
e comunidades.
5. Diminuiremos o uso de sacolas plásticas e adotaremos as biodegradáveis, reutilizáveis e embalagens retornáveis na nossa
comunidade.
6. Junto com a comunidade escolar, denunciaremos as queimadas, as irregularidades
do lixo urbano e qualquer ação que degrade o
meio ambiente, propondo, quando necessário,
ações corretivas aos órgãos competentes.
7. Somaremos esforços e experiências,
repensaremos os modos de utilização da água
e desenvolveremos novos valores e atitudes
sustentáveis no cotidiano.
8. Mostraremos à comunidade a importância de reduzir os transportes poluentes,
incentivaremos e cobraremos o investimento
do governo em transporte público ecológico,
assim minimizando a emissão de gases que
intensificam o aquecimento global.
9. Disseminaremos conhecimentos para
que os estudantes e a comunidade protejam e
conservem o planeta, sensibilizando – os sobre as conseqüências do aquecimento global
e sobre as possíveis soluções.
Nós, jovens brasileiros, estamos unidos
e contribuindo para cuidar do planeta. Esse é
o nosso compromisso. Pedimos o total apoio
da sociedade brasileira: autoridades, poder
público, movimentos sociais, ONGs, escolas
e comunidades, para que essas responsabilidades sejam cumpridas.

10304

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Vamos cuidar do Brasil? Junte – se a
nós!
Essa é a carta das crianças e jovens que foi recebida nessa reunião solene que contou com a participação de cinco presidentes de comissões e com a
participação da Mesa do Senado.
É um projeto para cuidar do meio ambiente de
fato. Se isso for colocado em prática – e é possível fazer isso –, nós teremos uma sociedade, um planeta
muito mais bem cuidado para atender às pessoas, os
seres humanos.
Para finalizar, Sr. Presidente, só quero dizer que
ontem também foi aprovado, na Comissão de Educação, o projeto de lei que institui o Dia Nacional do Sistema Braile. O braile é a forma de escrita para pessoa
cega, de leitura pelos dedos, pela parte tátil, ensinado
às crianças, aos jovens e aos adultos.
Estamos comemorando o bicentenário da vida
de Louis Braille, que foi o inventor do sistema braile. O
projeto que determina que 8 de abril seja o Dia Nacional do Sistema Braile foi aprovado ontem no Senado
e seguirá agora para a Câmara dos Deputados. E por
que dia 8 de abril? Porque no dia 8 de abril nasceu
José Álvares de Azevedo, que trouxe o sistema braile para o Brasil. Então, reverenciamos o bicentenário
do criador do revolucionário sistema, Louis Braille, e
homenageamos o responsável pelo desenvolvimento
desse sistema no Brasil, José Álvares de Azevedo,
nascido em 8 de abril.
A escrita e a leitura em braile muito auxiliam a
pessoa cega. É muito interessante ver, inclusive, o
quanto um ser humano pode desenvolver o sentido do
tato quando isso se torna necessário; isso nos permite
reconhecer também o potencial de uma pessoa. Com
o sistema braile, pode – se fazer a leitura por meio de
pontos em alto relevo na folha.
Aproveito para fazer uma homenagem ao Senado Federal, à Gráfica do Senado, por todo um trabalho que vem sendo feito com as bibliotecas do Brasil.
Todo o material do Senado vem sendo impresso em
braile e distribuído pelo País. Esse esforço, que já vem
sendo feito há alguns anos, vem contribuindo, de maneira importante, para a inclusão da pessoa cega em
nossa sociedade.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Flávio Arns, o
Sr. Augusto Botelho deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nós é que agradecemos a V. Exª, que fez mais
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do que observar estritamente o tempo: V. Exª utilizou
menos tempo do aquele de que dispunha.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Delcídio Amaral.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Meu caro Presidente Senador Mozarildo, Senadores
e Senadoras aqui presentes, eu havia me programado
para falar ontem, mas, infelizmente, em função da minha agenda, meu discurso foi impossibilitado.
Estou vindo a esta tribuna para tratar rapidamente de um assunto muito importante e de uma audiência pública ocorrida ontem na Comissão de Assuntos
Econômicos, que é presidida pelo Senador Garibaldi
Alves.
Nessa audiência pública, recebemos a Secretária da Receita Federal Lina Maria Vieira; o Presidente
da Confederação Nacional de Municípios Dr. Paulo
Ziulkoski; a Deputada Rose de Freitas, relatora da
Medida Provisória nº 457; representantes da Frente
Nacional dos Prefeitos; e o ex – Prefeito João Paulo,
do Recife. E essa audiência pública, Sr. Presidente,
foi de extrema relevância, de extrema importância, até
porque nós tivemos oportunidade de discutir a crise
que tomou conta das prefeituras em função da redução do FPM, dos repasses do Fundo de Participação
dos Municípios.
Evidentemente, Sr. Presidente, que é importante
registrar – e isso é relevante – que o FPM, ao longo
do Governo do Presidente Lula, cresceu, de 2003 até
agora, 118%. Se nós contarmos desde 2003, quando tínhamos um valor de FPM em torno de R$19,3
bilhões e fechamos o ano passado, Senador Romeu
Tuma, com um FPM de R$42 bilhões, o crescimento
foi de 118%. É importante destacar isso.
Senador Mozarildo, Presidente, foi também ressaltado ontem pelo Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Dr. Paulo Ziulkoski, que nunca
um Governo se reuniu, ouviu as reivindicações e agiu
de forma tão positiva, atendendo o pleito dos prefeitos,
o pleito dos Municípios.
É importante destacar, para que fique muito claro, que a crise que ora enfrentamos vem de fora, e o
Brasil, mesmo estando numa situação muito diferente
da dos outros países – países europeus, países asiáticos, até mesmo os Estados Unidos –, claro que vai
sofrer os efeitos colaterais da crise.
E essa é uma realidade que se verifica, Senador
Tuma, nos Municípios, especialmente em função da
redução dos repasses do Fundo de Participação dos
Municípios.
Ao longo do debate, ficaram muito claras as reivindicações apresentadas por várias lideranças municipais,
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ou pelo menos dos representantes dos vários líderes
municipais, prefeitos dos Municípios. E a primeira preocupação, tema dessa audiência pública, foi a questão
do INSS e o cumprimento da Resolução nº 8 do STF.
É importante lembrar que, hoje, Senador Tuma, os
Municípios devem ao INSS R$22 bilhões. Se levarmos
em consideração a Resolução nº 8 do STF, essa dívida cairia à metade, porque limparíamos dos passivos
quase R$11 bilhões, contando 5 anos para trás. E um
detalhe importante também é que o repasse sempre
foi definido como de 1,5 da receita líquida dos Municípios, o que prejudica sensivelmente também as contas
dos Municípios, especialmente no momento em que o
FPM cai, reduz de valor, trazendo consequências para
o dia a dia das prefeituras.
É muito importante destacar – e eu gostaria de
lembrar nesta oportunidade – que a questão do INSS
é uma das principais preocupações dos prefeitos.
Muitos prefeitos hoje têm dificuldades até com a folha
de pagamento. Alguns prefeitos têm trabalhado com
suas prefeituras durante um só expediente. É necessário destacar – isso foi falado na última reunião do
Conselho Político, com a presença do Ministro José
Múcio e do Ministro Paulo Bernardo – que nós precisaríamos encontrar uma saída para isso. É um caso
excepcional, é um caso que exige ação de todos nós,
Parlamentares, e do Poder Executivo, que mais uma
vez demonstra sensibilidade com essa realidade vivida
por nós de uma crise que não é nossa.
Portanto, Sr. Presidente, eu não tenho dúvida de
que nós iremos ter uma resposta, nos próximos dias,
do Governo do Presidente Lula, para tentar amainar
principalmente esses compromissos de pagamento
do INSS, revendo, entre outras coisas – e esses assuntos foram discutidos nessa reunião do Conselho
Político –, a extensão do prazo do pagamento dessa
dívida junto ao INSS.
E por que isso é importante? Porque, a partir do
momento que um prefeito fica inadimplente, ele não pode
receber mais recursos, recursos federais. Portanto, essa
é uma das questões fundamentais nessa negociação do
Governo Federal e do Parlamento com os prefeitos.
Sr. Presidente, também não poderia deixar de
destacar, entre outras alternativas que foram tratadas,
a antecipação do Fundeb, porque traria um alívio de
caixa para as prefeituras. E é uma alternativa muito
interessante e pertinente, especialmente em função
do momento que nós estamos vivendo.
Sr. Presidente, nós temos um excelente instrumento que é a Medida Provisória 457, que pode servir
de instrumento, através da Deputada Rose de Freitas,
para agregar, Senador Valadares, alguns dos entendimentos ou algumas das propostas apresentadas pela
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Frente dos Prefeitos e pela Confederação Nacional
dos Municípios.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Eu
gostaria, então, Senador Valadares, de primeiro passar
a palavra ao Senador Tuma, que já me havia pedido,
depois, passaria, com muita honra, a V. Exª.
Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Delcídio, primeiramente, cumprimento V. Exª porque está
fazendo praticamente um reporte de toda discussão
em torno das aflições pelas quais os Municípios, os
prefeitos estão passando neste momento. Alguns dos
itens referentes ao INSS, V. Exª sabe que se arrasta por
muitos anos. Eu saí da Polícia Federal há mais de 10
anos e as centenas de processos que já havia àquela
época devem ter dobrado ao longo tempo, porque há
muita dificuldade de os Municípios cumprirem com a
obrigação do pagamento da Previdência. Recolhem e
não fazem o pagamento porque o dinheiro tem servido a outros serviços importantes aos munícipes nas
regiões mais difíceis do Brasil. Nós sabemos que um
grande número de municípios vive única exclusivamente do Fundo, não tem indústria, não tem prestação de
serviço, não tem quase nada que possa dar cobertura
às missões que, ao longo do tempo, desde a Constituição de 88, vêm sendo passado aos municípios, como
educação. Até para segurança pública, hoje a Polícia
bate à porta do prefeito para pedir ajuda para gasolina,
para pneus, para uma porção de coisa, além da guarda
municipal. Até pediria ao Interlegis que pusesse no ar
este pronunciamento de V. Exª, a fim de que tomassem
conhecimento os municípios a ele interligados – eram
mais de três mil quando eu saí, deve ser mais ainda
agora –, de algumas regras que podem ser realmente
constituídas aqui no Senado, as quais possam servir
de base a que eles passem esse período de sufoco. V.
Exª disse que o Fundo subiu bastante. Nos anos anteriores, com a economia estabilizada e uma progressão
dos impostos – do IPI, Imposto de Renda bastante
vultuoso até o ano passado – subiu a arrecadação, e
hoje, é claro ela caiu. Eu estive com o Presidente do
Banco Central, ele conseguiu, durante o período de
oscilação violenta do dólar, adquirir no mercado uma
reserva de U$208 bilhões, que manteve a estabilização de empresas que tinham que pagar em dólar mas
não tinham como comprá – lo no mercado. E o Banco
Central conduziu essa situação. Então, eu acho que o
Banco Central também está trabalhando firme no sentido de tentar manter o equilíbrio fiscal e o equilíbrio
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econômico. As prefeituras hoje atravessam um período
difícil, e a compensação que pode haver do Governo
Federal tem que ser descoberta ainda. Eu não vi ainda
nenhum sentido direcionado do Governo para que isso
aconteça. Estive na última reunião das Lideranças com
o comitê político, na qual V. Exª até usou da palavra,
a tese era de que o Ministério do Planejamento está
tentando conseguir um caminho, apesar de ter cortes
violentos no Orçamento. V. Exª conhece o Orçamento
melhor do que qualquer um de nós que estamos presentes, porque foi Presidente da última comissão de
Orçamento. Então eu queria cumprimentar V. Exª e
dizer que a expectativa que apresenta é mais voltada
para uma explicação correta do histórico. Nós aprovamos aqui os precatórios, que devem ser aprovados na
Câmara e a questão do INSS, porque a inadimplência
é um terrível inimigo dos Municípios. Acho que isso vai
ajudar um pouco os municípios a respirar, ter fôlego.
Eu fiz uma emenda para a Prefeitura do Guarujá, V.
Exª era Presidente da Comissão de Orçamentos, que
foi aprovada para o aeroporto, mas o Prefeito não
pôde usar a verba porque estava inadimplente. Agora
comecei a verificar que é um problema sério a inadimplência dos municípios, porque nem verba alocada no
Orçamento eles podem buscar, uma vez que não estão
em dia com as contas públicas. Peço desculpas a V.
Exª. Quero cumprimentá – lo pelo seu importantíssimo
discurso neste momento de dificuldade.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Gostaria primeiro de agradecer o aparte, sempre muito
competente, Senador Tuma, de V. Exª e registrar um
comentário que V. Exª fez e que é muito importante.
É a questão do projeto dos precatórios, que aprovamos aqui.
Houve um debate nacional, questionamentos,
mas, em um momento como este de crise, esse projeto aprovado aqui no Senado é de fundamental importância, inclusive fez parte da pauta de discussão
com os prefeitos. Ele vem aliviar, seguramente, o caixa
das prefeituras e dos Estados. Isso é muito, principalmente, fruto da situação em que os municípios vivem,
os Estados também, e a própria União – por que não
dizer? –, por causa da queda de arrecadação. Esse
projeto é muito importante, de fundamental importância para o momento que vivemos.
Vem a calhar o aparte de V. Exª quando fala nessa
questão dos precatórios, o que vai ser fundamental, e
esperamos que a Câmara dos Deputados aprove esse
projeto porque vai ser importante especialmente para
as Prefeituras.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP. Fora do microfone.) – Tem confisco, às vezes, na folha de pagamento
dos municípios para cobrir precatórios.
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O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Sem falar no INSS, que, quando você repassa o FPM,
já tiram no ato.
Meu caro Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Delcídio Amaral, como sempre V. Exª,
com a competência que lhe é peculiar, desenvolve um
tema que é da mais alta magnitude para os municípios
brasileiros: a questão do endividamento, a questão da
queda da arrecadação, em decorrência principalmente da crise financeira internacional que, infelizmente,
atingiu os países emergentes e, dentre eles, o Brasil.
Logicamente que o Governo tem tomado medidas
que demonstram a sua boa vontade para superar
essa crise nos municípios e também a crise na indústria automobilística com a redução do IPI. Inclusive a
redução do IPI tem tido, por parte das associações
de prefeitos, uma certa reação de vez que essa redução de um certo modo impacta na arrecadação do
Fundo de Participação dos Municípios. Entretanto, V.
Exª apontou uma questão crucial, fundamental: não é
apenas a redução do Fundo de Participação que está
prejudicando os municípios, é a questão do INSS, ou
seja, a dívida previdenciária que é astronômica, que
ao longo dos anos vem sendo empurrada com a barriga pelos governos sucessivamente, fazendo com
que esse problema se transformasse numa verdadeira
bomba – relógio que, se não for resolvido agora esse
problema, certamente daqui a dois, três anos, os prefeitos estarão fazendo uma nova marcha para a atenuação de suas dificuldades. O que ocorre? É que a
dívida previdenciária, conforme ficou bem evidenciado
no debate na Comissão de Assuntos Econômicos, ao
qual V. Exª estava presente, que a dívida atinge cerca de R$22 bilhões, mas que há uma discussão que
ainda não foi devidamente gerenciada nem resolvida
de que os municípios têm um crédito perante a União
de, pelo menos, R$25 bilhões. Então, ao invés de uma
dívida que estamos discutindo, os municípios, pelo
menos as suas associações, como a Confederação
Nacional dos Municípios, acham que a União, ao longo dos anos, foi cobrando créditos inexistentes, equivocados, e esses créditos foram prescritos; e, apesar
de prescritos, entraram no montante das negociações
anteriores. Então, o que nós gostaríamos que o Governo fizesse? Um estudo pormenorizado para expurgar aquilo que não é devido; retirar os créditos, quer
dizer, os débitos dos municípios que nós consideramos podres, e que façamos uma cobrança real, que o
Governo faça uma cobrança daquilo que o município
tem a obrigação de pagar. “Olhe, você vai pagar tanto”.
Uma parte do Fundo de Participação seja retida e que
essa parte do pagamento não ultrapasse, digamos,
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15% das receitas líquidas dos Municípios, porque, do
contrário, eles continuarão na pobreza crucial em que
estão vivendo. O Instituto Brasileiro de Administração
Municipal fez um cálculo de uma dívida, por exemplo,
que é acordada para se pagar em 240 meses, no valor R$100 mil, ao fim desse prazo, essa dívida vai significar R$4,4 milhões, isto é, 44 vezes mais do que a
dívida original. Por quê? Porque o índice de correção
monetária atualmente é o da Selic. Mas a Deputada
Rose de Freitas, de forma muito democrática, atendeu
à solicitação de Deputados, inclusive uma minha, porque apresentei uma emenda nesse sentido, para que
alterasse o índice de correção. E ela nos atendeu. O
que ela vai fazer? Em vez de aplicar a taxa Selic, vai
aplicar a TJLP, que é um índice menor e vai interferir
menos no endividamento dos Municípios. Afinal, nós
sabemos que houve queda dos royalties dos Municípios. Os Municípios que recebem royalties de petróleo, como lá em Sergipe, que é um grande produtor
de petróleo, tiveram uma queda acentuada na sua arrecadação, porque um barril de petróleo – V. Exª sabe
mais do que eu –, que custava US$145, até US$150,
passou a valer quanto? US$38, US$40.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Quarenta.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Então, houve uma queda brutal na arrecadação
desses Municípios que recebem royalties decorrentes
do petróleo, como também queda na arrecadação do
ICMS devido à retração econômica, queda na arrecadação do IPI. Mas eu acho que o ponto nevrálgico está
numa negociação vantajosa, justa – não vantajosa,
mas justa – quanto ao endividamento dos Municípios
perante o INSS. Se essa questão for resolvida, nós temos quase que absoluta certeza de que os Municípios
vão enfrentar a crise com mais força, com mais entusiasmo, com mais coragem, porque não é brincadeira
um prefeito receber R$500 mil de Fundo de Participação e deixar R$300 mil nos cofres do INSS. Isso está
errado! Precisamos consertar. E a forma de consertar
é o Governo estudar detidamente aquilo que é devido
e o que não é devido e proporcionar aos Municípios o
direito de continuar trabalhando nas comunidades pela
saúde, pela educação, com obras de infraestrutura. Enfim, que eles existam como entes federados, porque a
Constituição de 1988 foi muito boa, muito forte para os
Municípios. Antes, os Municípios não eram considerados entes federados. Só os Estados e a União. Agora,
não. Os Municípios estão em pé de igualdade com a
União e com os Estados. Se nós queremos um pacto
federativo verdadeiro, de acordo com o sonho da nossa Constituição, o desejo da nossa Constituição, dos
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nossos Constituintes, vamos reconhecer os direitos
dos Municípios brasileiros. Agradeço a V. Exª.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Muito obrigado, Senador Valadares. E só registrar
também um ponto importante, a questão da correção,
porque realmente, ao corrigir por Selic, a dívida fica
absolutamente impagável. Então, é muito importante
a mudança para TJLP, que é uma taxa mais compatível, mais razoável e mais realista. E é fundamental
também destacar na fala de V. Exª que evidentemente
alguns desses impactos vieram dos incentivos do IPI,
que não satisfizeram muitos Municípios ou boa parte
dos Municípios, mas serviram para aquecer determinados segmentos econômicos fundamentais para o País,
principalmente em um momento como este.
Então, agora, é mais do que razoável essa compensação. E é importante registrar que, com essas medidas todas na indústria automobilística, na indústria
da construção, de materiais de construção, o Governo
Federal perdeu quase R$700 milhões, Senador César
Borges; os Estados, alguma coisa próxima de R$153
milhões; e os Municípios, quase R$400 milhões.
Então, evidentemente, nós temos de olhar com
atenção para essa nova realidade, porque é importante
destacar – e V. Exª disse logo no início da sua fala – que
muitos Municípios praticamente vivem de FPM.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Então, nós temos inclusive que fazer uma ação diferenciada para olhar essas diferenças que, mais do que nunca,
precisam ser respeitadas em uma negociação.
Se o Presidente me permitir, o Senador Leomar
Quintanilha pede a palavra, assim como o Senador
César Borges. Eu gostaria muito de ouvi – los, Sr. Presidente, se fosse possível. (Pausa.)
Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (PMDB – TO) – Agradeço a deferência da Mesa, sensata, pois sabe que
o tema trazido pelo Senador Delcídio Amaral nesta
tarde é um tema muito instigante, que está preocupando a grande maioria dos Municípios brasileiros, está
preocupando os governadores e está preocupando a
Presidência da República. Na verdade, a situação da
maioria dos Municípios brasileiros é caótica, consequência de circunstâncias que não são atuais. Essa
dívida previdenciária mencionada pelo Senador Antonio Carlos Valadares é uma dívida que se arrasta
há várias administrações, penalizando sobremodo o
atual gestor. O gestor é punido por um débito que não
foi ele que contraiu, não foi ele que deixou de pagar.
Mas, como dirigente da prefeitura, tem a responsabilidade de pagar. Só que o volume é muito grande, e os
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Municípios que têm o Fundo de Participação como a
sua maior fonte de receita estão numa situação extremamente precária. Por outro lado, Senador Delcidio, a
renúncia fiscal – e o Governo brasileiro está lançando
mão dela, desse artifício – é exatamente para manter
um parque industrial importante, porque, por trás da
renúncia fiscal do IPI, nós temos um sem– número
de indústrias ligadas à produção de automóveis, por
exemplo a venda de combustíveis. Se fecha a indústria
de automóveis, aí, não teremos ICMS, não teremos a
Cofins, renda sobre o lucro, enfim, outros tributos com
que a indústria ainda contribui para fazer funcionar a
máquina administrativa. O negócio é muito complexo. E eu compreendo e acho que todo esse esforço,
essa conjugação de ideias, de sugestões que estão
surgindo, quer das prefeituras, quer das associações,
quer de entes do Governo...Haveremos de encontrar
alternativa, ainda que paliativa, porque precisamos de
uma medida urgente. Agora, acho que, para resolver
essa situação de forma definitiva, precisamos trabalhar na recomposição do FPM e trabalhar especificamente na redefinição de um novo pacto federativo,
para clarear efetivamente quais são as responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios, com
a consequente distribuição equânime e adequada
dos recursos. O fato é que precisamos todos estar
preocupados, como está V. Exª nesta tarde, em resolver emergencialmente a situação das prefeituras,
sob pena de fecharem algumas delas, e aí todos os
serviços públicos à disposição da sociedade serão
eliminados. Então, realmente, V. Exª tem razão. Temos
que nos preocupar, temos que nos debruçar sobre
esse problema e encontrar a solução. Parabéns a V.
Exª pelo tema que aborda nesta tarde.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha, com
as observações e a preocupação de V. Exª com a indústria, que efetivamente gera impostos e alavanca o
desenvolvimento do País. E, fazendo coro também ao
Senador Valadares, o pacto federativo, essa grande
discussão que nós precisamos ver, avaliar e debater
no Congresso Nacional, porque é de fundamental importância para definir efetivamente os limites de cada
um. Pegando carona nos comentários de V. Exª, nós
estamos atrás também de uma solução, Senador Leomar Quintanilha, que dê um descanso para os prefeitos,
um conforto para os prefeitos durante um determinado
tempo, até porque o que os economistas preveem é
que, a partir do segundo semestre, nós começaremos
novamente a levantar a economia. Então, os prefeitos
precisam respirar para enfrentar essa situação mais
crítica, que é a que nós vivemos neste momento. Muito
obrigado, Senador Leomar Quintanilha.
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Senador César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador Delcídio, V. Exª, sempre com a sua inteligência
brilhante e, mais do que isso, com a sua elegância
nessa tribuna, faz um pronunciamento que tem sido
uma constante nesta Casa. Acho que todos nós, Senadores, temos as nossas bases em nossos Estados,
retornamos todos os fins de semana para os nossos
Estados e estamos vendo a situação lamentável que
os Municípios brasileiros estão vivendo. Senador Delcídio, eu tinha uma expectativa – falei isso ontem na
tribuna – de que hoje o Governo já anunciasse as medidas tão esperadas pelos administradores públicos
municipais, porque se reuniram as áreas econômica
e financeira do Governo, o Ministro da Fazenda, a
Ministra da Casa Civil, o Ministro das Relações Institucionais e o Ministro do Planejamento, Deputado
Paulo Bernardo, mas, lamentavelmente, não há ainda
uma posição. Agora, eu queria apenas colaborar com
o seu discurso. Ontem, a Confederação Nacional dos
Municípios disse que a expectativa do FPM para este
ano para os Municípios era de R$5,8 bilhões – isso
estava previsto no Orçamento que aprovamos e do
qual V. Exª foi o relator. Essa previsão foi reduzida
para R$5,6 bilhões, e já há outra previsão hoje de
que chegue a R$5 bilhões, por falta de crescimento
do País. Ou seja, a redução até o final do ano, já prevista neste momento, diante das...
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Cinquenta bilhões.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Como?
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Cinquenta bilhões.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Desculpe, foram R$58 bilhões.
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
R$58 bilhões.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Foram
R$58 bilhões. E houve uma redução, revista pelo próprio Governo Federal, para R$56 bilhões.
E diante das novas isenções e do crescimento
que se prevê – o Governo ainda fala de 2%, e os prefeitos e o próprio Banco Central, por meio da Revista
Focus, falam em menos, em 0,5% –, é que se chegaria a R$50 bilhões o total no fim do ano, ou seja, uma
perda de aproximadamente 14%, 15% do total previsto
do FPM. E todos os prefeitos que assumiram o fizeram
num orçamento aprovado conforme essa expectativa
de recursos. Portanto, é uma realidade totalmente diferente daquela que os prefeitos esperavam encontrar
para este ano de 2009. Se o Governo não tiver sensibilidade... Eu, sinceramente, como V. Exª, acredito que
o Governo terá essa sensibilidade de estender a mão,
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porque, quanto a esse imposto compartilhado do IPI,
que é a base de cálculo do FPM, os parceiros do Governo Federal, com quem os Estados e os Municípios
brasileiros repartem o IPI, não foram consultados em
momento nenhum. De uma hora para outra, receberam
esse impacto. Então, nada mais justo que o Governo
também, que tem instrumentos para isso, possa fazer
essa compensação. Portanto, solidarizo – me com V.
Exª. Espero que a voz do Senado, que tem repercutido por tantos pronunciamentos aqui, possa fazer com
que o Governo Federal adote essas medidas o mais
rapidamente possível. Muito obrigado.
O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) –
Muito obrigado, Senador César Borges, até pelas informações, como essa defasagem de R$58 bi para R$50
bi, que é a previsão dos prefeitos. Não tenho dúvida
– até o Senador Tuma disse aqui e, na última reunião
do conselho político, esse foi um dos principais temas
abordados – de que o Governo está sensibilizado e
vai definir rapidamente essas medidas, porque o País
funciona nos Municípios. E, mais do que nunca, nós
temos que olhar com absoluta atenção o dia a dia das
nossas cidades, dos nossos cidadãos. Eu hoje recebi
muitos prefeitos e prefeitas de Mato Grosso do Sul.
Estão todos eles angustiados. E eu não tenho dúvida
nenhuma de que o Senado ajudará, trabalhará nesse sentido, e o Governo Federal, mais do que nunca,
sensível a essas questões, anunciará, nos próximos
dias, medidas que vão pelo menos mitigar as consequências dessa crise que o Brasil, de uma forma colateral, sofre.
É importante também destacar, Sr. Presidente,
que os prefeitos também estão tomando medidas duras. Agora conversei com a Prefeita Eledir, de Santa
Rita do Pardo, lá em Mato Grosso do Sul e a prefeitura
está tomando medidas firmes também, está apertando os cintos, para enfrentar a situação, e trabalhando
politicamente para ter esse alívio, que é o pacote que
o Governo está preparando para socorrer os Municípios e os Estados.
Sr. Presidente, peço só um pouquinho mais da
paciência de V. Exª, da tolerância habitual de V. Exª,
para tocar em mais um ponto que, na minha leitura, é
de fundamental importância. Nessa reunião do conselho político que o Senador Romeu Tuma citou e na qual
estava presente, como Líder, nós tratamos, Presidente
Mozarildo, das emendas de 2007 e 2008. Agora, olhe
a situação em que nós estamos. Nós estamos discutindo essa crise dos Municípios. Os Municípios precisam de dinheiro novo para que a economia rode. Nós
falamos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), de grandes valores, de grandes investimentos,
mas aqueles investimentos que representam injeções
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na veia, ou seja, investimentos diretos nos pequenos
Municípios, esses estão paralisados – de 2007 e 2008.
Enquanto o PAC é tocado por grandes empresas, nos
Municípios as empresas, Senador César Borges, são
pequenininhas. Elas não têm condição, elas não têm
caixa para tocar o dia a dia dessas obras.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – Então, quando há atraso, uma empresa como essa quebra,
Senador Mozarildo, e aí não consegue retomar.
Então, acho que uma medida importante para
este momento que estamos tratando é a liberação do
financeiro de 2007 e 2008. E eu queria também registrar aqui a importância da ajuda da Caixa Econômica.
Estou percebendo nitidamente que há dificuldades
para a Caixa Econômica liberar os recursos. Talvez
porque não tenha toda uma estrutura, recursos humanos suficientes, porque a Caixa está sobrecarregada.
Mas precisamos. São recursos de R$200 mil, R$300
mil, R$500 mil, mas que, para uma cidade de cinco
mil habitantes, dez mil habitantes, são recursos fundamentais para infraestrutura urbana, saneamento,
esporte e lazer.
Então, Sr. Presidente, espero que esses recursos venham a ser liberados. Foi dito, inclusive, pelo
Ministro José Múcio e pelo Ministro Paulo Bernardo,
Senador Romeu Tuma, que esses recursos seriam
liberados, como também as emendas individuais de
2009. O Governo sempre tem liberado as emendas,
tanto da Base quanto da Oposição, diferente até de
outras situações e de outros governos. Mas esses recursos são muito importantes, porque representam
dinheiro novo entrando na grande maioria dos Municípios do nosso País.
Então, eu acho que nós temos uma frente focada nos Municípios, nas dificuldades, nos Estados, no
passado – 2007 e 2008 –, especialmente as emendas
individuais de 2009. Como todos sabem, nós, na Comissão de Orçamento, Senador César Borges – V. Exª,
que foi relator setorial –, levantamos de R$8 milhões
para R$10 milhões os recursos de emendas individuais, que são emendas muito importantes. E muita gente questiona que parlamentar fala de emenda, mas o
parlamentar anda nos Estados, anda nos Municípios,
tem sensibilidade para entender o que é importante
para o Município. Vira e mexe, tentam desvalorizar as
emendas. As emendas refletem esse contato direto do
parlamentar com a população. Nenhum parlamentar
apresenta uma emenda pisando aqui no carpete ou
olhando, de Brasília, os Municípios. Os parlamentares
andam nos fins de semana para consultar as suas bases e os seus prefeitos.
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Portanto, meu Presidente Mozarildo, quero agradecer imensamente a tolerância de V. Exª, a oportunidade de discutir aqui com os demais Senadores, os
apartes e dizer que acho que, na próxima semana, nós
vamos ter também muito trabalho para tentar, junto
com o Governo Federal, buscar soluções devidas para
atender a nossos Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Concedo a palavra, por permuta com o Senador Antonio Carlos Valadares, ao Senador Eduardo
Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero, primeiro, agradecer ao Senador Antonio Carlos Valadares, que falará logo após o
meu discurso.
Eu estava inscrito como primeiro orador, mas fui
acompanhar o Governador Aécio Neves, que esteve
aqui, no Senado. O Governador Aécio faz uma grande
gestão em Minas Gerais e tem recebido essa retribuição através das avaliações de seu Governo e, também,
das perspectivas de, eventualmente, ser o candidato de
nosso Partido, o PSDB, à Presidência da República.
Mas, e Sras e Srs. Senadores, acabei de ouvir
o Senador, nosso companheiro Delcídio, que falou
com uma visão um pouco mais otimista da que tenho.
Preocupo – me um pouco mais com a situação. Nós
vemos que a queda na arrecadação e o aumento das
despesas reduziram o superávit primário no primeiro
bimestre deste ano. As notícias de hoje mostram que
a saída de dólares supera a entrada em US$3 bilhões,
apenas neste primeiro trimestre. Por outro lado, vemos
que o Presidente do Banco do Brasil é demitido, uma
demissão que poderia ser normal, mas ela não tem
as explicações adequadas até o momento. Portanto,
queda na arrecadação, saída de dólares maior do que
a entrada, queda de Presidente do Banco do Brasil
sem explicações adequadas.
O Governo, por sua vez, desonerou alguns setores
para conter a crise e perdeu receita, mas não reduziu
os gastos com a máquina pública. Pelo contrário, esses gastos continuam aumentando bastante. E, para
piorar, os investimentos foram 14% menores que nos
dois primeiros meses do ano passado.
É possível, sim, dizer que a redução da taxa de
juros permitiu cortes no gasto com a dívida e que o
equilíbrio voltará, paulatinamente. Mas há, nas ações
do Governo Federal para conter a crise, medidas específicas que têm incomodado bastante o meu Partido,
o PSDB, a Oposição, os políticos que acompanham a
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necessidade de um equilíbrio fiscal duramente alcançado com a implantação do Plano Real.
A primeira questão, Sr. Presidente, diz respeito à
qualidade dos gastos públicos. Como nós já dissemos
por várias vezes, as previsões não são de “marolinhas”,
não são previsões de que nós tenhamos pequenos
problemas. Não é hora de perder a saúde fiscal de
vista. Não é hora de crescimento e inchaço na máquina pública. É hora, sim, de fazer os investimentos em
infraestrutura, em transporte, em saneamento, investimentos que vão gerar empregos diretos e indiretos,
irrigando a economia. É isso que as demais nações
estão procurando fazer.
A crise, evidentemente, enfrenta – se com investimentos. Mas investimentos de verdade. E não com
anúncios exagerados de planos sem prazos, como é
o caso do plano de um milhão de casas, que não tem
prazo para ser implantado.
A outra questão diz respeito à desoneração de
alguns setores, ou melhor, o impacto dessa desoneração nas finanças dos Municípios, que foi aqui abordado pelo Senador Delcídio Amaral.
Tem preocupado bastante o PSDB, como alguns de nós já falamos aqui, a queda que a redução
do IPI gerou nos repasses do Fundo de Participação
dos Municípios, sem compensações. O Fundo, como
todos sabem, é composto por percentuais da arrecadação de vários impostos, entre eles o Imposto sobre
Produtos Industrializados.
O impacto é pior ainda nos Municípios mais pobres, cuja receita depende exclusivamente do FPM.
Mas vejam os nobres colegas que, mesmo em
cidades maiores, mais organizadas financeiramente,
que têm outros recursos como o ISS, o ICMS, o próprio IPTU, mesmo em cidades como essas, como é o
caso da capital mineira, Belo Horizonte, a Prefeitura
foi obrigada a suspender obras, projetos, para manter
sua saúde financeira.
Segundo o Prefeito de Belo Horizonte, Márcio
Lacerda, que é um Executivo de grande experiência,
o que estamos vendo é “um tsunami financeiro nunca
visto na história do planeta”.
Não é exagero. Existe realmente uma crise internacional que já dura cerca de seis meses, pelo menos
na sua fase mais aguda. E esse é um problema que
não pode ser de maneira alguma menosprezado.
É correto o Governo adotar medidas de incentivo
à produção? É evidente que sim. Não há como discordar disso, e nós não discordamos. Mas quem perde –
e nesse caso os Municípios estão perdendo – precisa
ser compensado de alguma maneira.
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Existem notícias de que o Presidente estaria pensando em colocar um piso para o fundo de participação.
Que pense e resolva rápido, portanto, porque os Municípios já estão com três meses de grandes prejuízos,
de grandes déficits, e o problema começa a piorar. Já
é questão às vezes de suspensão de merenda escolar,
já é problema de limpeza urbana sendo suspensa.
Portanto, se o Governo vai tomar uma providência – e já devia ter tomado –, que tome rápido, porque
o Governo Federal tem outros recursos para poder
fazer face à desoneração.
Volto a insistir: não sou contra a desoneração.
É importante que nós tenhamos incentivo neste momento, alguns setores como a construção civil, como a
questão dos automóveis, mas que o Governo faça isso
com os seus recursos, porque ele tem outros recursos. O Governo tem recursos em reservas, o Governo
tem fundos. E essa não é a situação dos Municípios.
Então, fazer o incentivo com recursos dos outros não
parece adequado.
O Governo não pode debitar a crise na conta dos
Municípios, sobretudo porque o Governo Federal tem
margem para adotar outras medidas de sobrevivência
ao mau momento que o mundo enfrenta.
O Governo pode cortar gastos na máquina pública, continuar a redução das taxas de juros e fazer
investimentos pesados, investimentos, volto a dizer,
que aconteçam mesmo em alguns setores que geram
emprego e movimentam a economia.
Como prega uma corrente de economistas, diminuir IPI de automóveis e materiais de construção aumentará, certamente, a demanda, beneficiando alguns
setores específicos, mas o consumo tende a diminuir
quando o incentivo for embora.
Já caminhando para a conclusão, Sr. Presidente,
o momento é, sim, preocupante. Estamos vendo os problemas chegarem ao equilíbrio fiscal, aos empregos.
Não se trata de terrorismo dizer que o Governo agora
coloca abaixo toda a austeridade e solidez que o País
conquistou em 12 anos. Não é isso, em absoluto. O que
vemos pode ser apenas um aviso, e espero que assim
seja. O que estamos fazendo é avisar, é alertar. Esse
é o papel da Oposição, de uma Oposição responsável,
que é o que o PSDB tem feito nesses últimos anos.
É evidente que torcemos para que o País não tenha problemas de grande porte. É isso que queremos
e, para isso, estamos colaborando, insistindo com o
Governo, pressionando. Quando o Governo finalmente
optou por aumentar o FPM dos Municípios em 1%, isso
foi difícil. Foram várias promessas. O Congresso teve
uma participação importante nesse aspecto.
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Ouço com muito prazer o Senador Paulo Paim.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Azeredo, faço um aparte a V. Exª, primeiro, porque
entendo exatamente o eixo de sua fala. V. Exª está
apontando caminhos para o combate à crise. Estou
acostumado nesta Casa; estou aqui há mais de vinte
anos e sei que, toda vez que alguém aponta caminhos,
dizendo claramente a forma mais correta de agir, não
concordando com o passo que foi dado, alguém diz
logo que é coisa da Oposição. Eu não entendo assim
o seu pronunciamento. V. Exª está fazendo uma série
de considerações e dizendo qual a opinião da Oposição em formas de combater a crise. Pego carona
no seu pronunciamento para dizer que fiquei feliz em
saber que, hoje à tarde, o Presidente da República
vai se encontrar com as centrais sindicais e as confederações, para discutir a redução de jornada sem
redução de salário, mas havendo uma compensação,
como propõe casualmente um projeto de minha autoria, que é o PL nº 40, de deduções que o empregador
poderá fazer de contribuições a pagar para a União, e
que não traga, na forma do PL nº 40, nenhum prejuízo nem para Estados nem para Municípios. Eu acho
que é possível construir esse entendimento, porque,
se existe ameaça do desemprego, poderia fazer – se
esse acordo entre aquilo que o Governo teria a receber em forma de impostos da empresa; o trabalhador
teria a redução para não haver a demissão; não haveria uma redução no salário, o que permitiria a ele
continuar fomentando, como eu digo, alavancando o
mercado interno, e não haveria demissão. Esse projeto, eu apresentei na Câmara; reapresentei aqui no
Senado, e espero que ele seja usado de forma positiva nesse diálogo que vai haver hoje à tarde entre os
empresários, os trabalhadores e o Governo. No mais,
cumprimento V. Exª. Essa é, no meu entendimento,
uma Oposição propositiva, apontando caminhos para
combater a crise. Meus parabéns!
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Muito obrigado, Senador Paim. V. Exª, que tem exatamente
muito conhecimento da população por se preocupar
com a questão dos trabalhadores, sabe bem que a face
mais dura de uma crise é exatamente aquela da perda
do emprego. Quem perde o emprego perde a tranquilidade, perde a condição de continuar participando,
inclusive, da própria economia; quer dizer, deixa de
ter compras, e essas compras é que geram impostos,
que geram toda a cadeia da economia.
Nós temos um caminho, sim. Vamos lembrar
bem. Nós tínhamos, há alguns anos, há vários anos,
uma situação em que de 80% a 90% da receita era
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de impostos. O Governo alterou isso no decorrer do
tempo. Hoje, apenas 42% da receita é de impostos; o
resto vem de contribuições que o Governo foi criando.
Por que não desonerar PIS/Cofins? O PIS/Cofins não
é distribuído com os Municípios. O PIS/Cofins vai só
para o Governo e foi criação realmente do Governo
Federal que, como eu disse antes, tinha basicamente
IPI e Imposto de Renda como a maior parte da sua
arrecadação. Depois, com a criação do PIS/Cofins e
de outras contribuições que foram sendo criadas, houve essa mudança. E o que é perverso nisso? É que
essas contribuições não são divididas com Estados e
Municípios. Portanto, neste momento, o Governo deve
fazer isenção nessa linha, faça incentivo em cima de
contribuições que só ele tem, e não terá que tirar realmente dos Municípios, como está acontecendo no
caso do IPI, em que se retira recursos dos Municípios,
dos Municípios que estão aí pelo País todo, prestando
serviço de merenda escolar, prestando serviço na área
da limpeza urbana. Os Municípios são aqueles que
tratam das primeiras demandas da população.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o Governo pode gastar, mas gastar com qualidade, e
sem prejuízos ao equilíbrio fiscal. É essencial que isso
aconteça neste momento de crise.
Que os Prefeitos dos milhares de Municípios
brasileiros, especialmente os Prefeitos dos 853 Municípios do meu Estado de Minas Gerais – é o Estado
com o maior número de Municípios – estejam certos
de que nós, os seus representantes, nós, do PSDB,
estamos atentos para exatamente apontar caminhos,
cobrar soluções para que o prejuízo não se faça pela
parte mais fraca. Que o Governo busque compensações imediatas para que os Prefeitos não tenham os
prejuízos que estão tendo no momento, que refletem
na população.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Azeredo, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Obrigado a V. Exª.
Eu estou um pouco confuso. Estava indicado o
Senador César Borges e, depois, Antonio Carlos Valadares.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Então, vou seguir com Antonio Carlos Valadares e,
depois, César Borges. O Mozarildo não está. Aí falará V.
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Exª, que foi inscrito pelo art.17, segundo a Mesa informa, por V. Exª ter usado a palavra mais de uma vez.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não tem
problema. Eu posso ser o último a falar. Pelo art.17,
eu falo igual...
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O Mozarildo está inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... porque, nem que eu fique até meia – noite, eu vou falar.
Então, não há problema, para mim, estar no 17, no
18 ou no 19.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Não reza para ir até meia – noite, Senador. O que
é isso?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas eu
vou falar de qualquer jeito, não tem problema. Estou
no 17. Sou o último. Vou ficar sentadinho esperando
a minha vez.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– O senhor está aqui, já está inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu agradeço a V. Exª.
Mas, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aproveitando que o Senador Valadares está na tribuna, quero
dizer que o Senador Valadares encaminhou à Mesa
um requerimento para ser votado... O requerimento, se
não me engano, poderá ser votado independentemente
das MPs, pela decisão do Supremo, já adotada pela
Câmara, o que é a posição também, se não me engano, do Presidente Sarney. O requerimento dele é para
que o PL 68, das aposentadorias especiais de quem
atua na área pública, possa ser votado – pelo menos
o requerimento – na Ordem do Dia de hoje. Este é o
apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Senador, agora mesmo pedi à Mesa que verifique se
o Presidente Sarney vem abrir a Ordem do Dia. Acho
que não vai haver quórum para votar os projetos que
necessitam de votação nominal, mas todos os requerimentos que estavam sobre a mesa foram votados
ontem. Então, acho que a idéia dele é até a terceira
discussão da medida provisória que hoje terá a segunda
discussão. Portanto, deve haver Ordem do Dia...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E a possibilidade de votar o requerimento. Esse PL 68 é de
autoria do Senador Valadares.
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) –
Só pediria ao senhor um pouquinho de paciência para
o Presidente decidir.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Aguardarei, aguardarei.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Pois não, Senador.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – É bom que V. Exª esteja
presidindo, pois, com a permissão do Senador Valadares, quero dizer que temos notícia, Presidente Romeu
Tuma, de que os dois envolvidos na morte do Senador
Olavo Pires, tanto o Perneta quanto o João Ferreira, estão com a prisão já decretada, já foi feito o indiciamento
dos dois pela Polícia do Estado de Rondônia. Causa –
me estranheza, Sr. Presidente, que, durante todo esse
tempo em que esse processo esteve na Polícia Federal,
ela não tenha achado nenhum indício para que pudesse
fazer o indiciamento desses dois cidadãos que ceifaram
a vida de um Senador em pleno gozo do seu exercício
como Senador da República, na época.
Fiz um apelo aqui, há poucos dias, ao Senador
Marconi Perillo, que estava presidindo esta Casa, no
sentido de que o Senado, por intermédio da Corregedoria – V. Exª é o Corregedor da Casa –, pudesse ir fundo
nessa questão. Não podemos abrir mão, Sr. Presidente, de esclarecer esse fato, de esclarecer esse assassinato, de esclarecer a morte do Senador Olavo Pires.
É importante para o Estado de Rondônia, é importante
para o País e é importante para esta Casa, para o Senado. Imaginem só: matam um Senador da República
e fica por isso mesmo! A vida de um Senador é tirada
brutalmente, como foi a do Senador Olavo Pires, esse
processo perdura quase vinte anos – iria prescrever no
ano que vem – e, durante todo esse tempo na Polícia
Federal, ela não acha nada contra ninguém? Esses dois
indivíduos, que estão com a prisão preventiva decretada, estiveram aqui, na CPI, no Congresso Nacional, e,
infelizmente, ninguém achou nada contra esses dois
cidadãos. Pela segunda vez, eles brincaram com a cara
de todo mundo, assumiram a autoria do assassinato do
Senador Olavo Pires, assumiram na Rede Globo, assumiram em vários outros programas da televisão...
Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer um apelo
ao Senado. Nós temos que ir a fundo, nós temos que
buscar todas as informações deste caso, porque tenho
certeza de que nós não vamos chegar só a quem matou, mas vamos chegar aos mandantes, vamos chegar
a quem mandou assassinar o Senador Olavo Pires. É
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este o apelo que faço a esta Casa e a V. Exª, Corregedor, que está, neste exato momento, presidindo a
Mesa do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Desculpe – me Senador Antonio Carlos Valadares,
mas quero responder ao Senador.
Senador Expedito, hoje, pela manhã, na Comissão, informei a V. Exª sobre o indiciamento, o que é um
sinal de que estou acompanhando de perto.
Acho que foi louvável a iniciativa de V. Exª, porque
nós começamos a entrar em contato com as autoridades que estão com a investigação.
Com a prisão dos dois, um, que está em Minas
Gerais, já reconheceu. O Procurador está aguardando uma decisão nossa para irmos junto a Rondônia,
provavelmente para fazer uma acareação, porque o de
Rondônia nega a participação.
Então, provavelmente, nessas investigações, um
nega, outro nega, com a sobrecarga de operações
grandes, a Polícia Federal não ficou muito voltada
para isso. Inclusive, hoje, um jornalista de Rondônia
me ligou e disse que temos que correr porque, se a
prescrição chegar, ninguém segura. É, provavelmente, o “cipó do Tarzan” da inocência, que poderá levar
à desfazer todo o procedimento de investigação. Realmente, temos que correr, não só para que o fato não
fique impune, mas para que não tenhamos uma impunidade pela prescrição.
Prometo a V. Exª que vou continuar, e, se der certo,
na semana que vem, vou pegar o Promotor de Minas
para que ele possa realmente, com o procedimento
de Minas, fazer um confronto com o procedimento de
Rondônia, pois o indiciamento dos dois foi realizado,
se não me engano, anteontem.
Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
semana retrasada, tivemos, na Comissão de Assuntos
Econômicos, uma audiência pública com o Presidente da Federação Brasileira de Bancos, Febraban, Sr.
Fábio Barbosa, acompanhado do economista – chefe
da Febraban, Rubens Sardenberg.
Durante boa parte da audiência, Sr. Presidente,
que durou mais de duas horas, Fábio Barbosa, Presidente da Febraban, procurou justificar o spread altíssimo cobrado pelos bancos aqui do Brasil e lançou
mão de dados e estatísticas financeiras no sentido de
defender a rentabilidade, também altíssima, obtida
pelos bancos do nosso País.
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Quero comentar esse fato político, mas, antes,
preciso tecer duas considerações. Desde longa data,
e não apenas diante da crise econômica atual, quando se trata do tema da dinâmica da economia brasileira, tenho procurado pautar minha preocupação em
torno de duas perspectivas que poderíamos chamar
de estratégicas.
A primeira é a de que adoto como pressuposto
de todo pensamento econômico a ideia bem simples
de que toda prioridade deve ser dada à economia produtiva. A produção deve vir antes do ganho especulativo. Em segundo lugar, acredito que os bancos, assim
como outros agentes econômicos, devem levar em
conta, acima de tudo, a grande massa de contribuintes,
consumidores, clientes que não possuem privilégios e
que dependem do seu trabalho para sobreviver; pessoas que não podem e nem devem pagar impostos
altos, tarifas altas e que precisam que a produção e a
geração de empregos e oportunidades andem bem;
pessoas que estão cansadas de viver todo o tempo
apertando o cinto. Milhões e milhões pagam escolas
para seus filhos, pagam planos de saúde, gastam
muitas horas no trânsito, que a cada dia está pior nos
grandes e médios centros urbanos. Elas não podem
pagar a conta da crise nem amargar as consequências
do spread ou juros altos.
Foi motivado por essas preocupações que formulei minhas perguntas naquela audiência pública da
CAE para os representantes do sistema financeiro, na
semana antepassada. No entanto, naquela audiência,
a postura do porta – voz maior do sistema bancário
brasileiro deixou muito a desejar. Não encontrei muito
eco quando formulei as questões, preocupado com o
alto spread cobrado pelos bancos brasileiros. Como os
senhores sabem, o spread é a diferença entre aquilo
que o banco cobra na captação do dinheiro e aquilo
que ele cobra ao aplicar o mesmo dinheiro quando
empresta, por exemplo.
Ora, o que vem acontecendo é que não apenas o
spread bancário por aqui bate recordes, como também
os lucros financeiros de uma maneira geral.
Sr. Presidente, aqui abro um parêntese. Há escândalo maior do que o spread bancário no Brasil? Há
escândalo maior do que os lucros exorbitantes obtidos
pelos bancos aqui no País? Não há escândalo maior do
que isso! E, no entanto, não vejo com muita insistência,
com muita transparência o demonstrativo desses lucros
inconcebíveis do Sistema Financeiro Nacional.
É preciso que esse escândalo seja contido de
uma vez por todas, porque isso está sugando o dinheiro do trabalhador, do empresário, tornando a nossa
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economia mais frágil diante da crise que nós estamos
vivendo. Basta que os senhores atentem para o seguinte – vejam que escândalo: o retorno médio sobre
o patrimônio líquido dos bancos brasileiros, em dados
do Banco Central, em 2008, gira em torno de 23,5%.
Ou seja, estamos diante de uma das taxas mais lucrativas do mundo. Nesse ranking, o Brasil só perde
para a Austrália.
Sr. Presidente, percebo que o som está defeituoso.
Eu gostaria que estivesse mais alto para eu não estragar minha garganta. Eu quero passar a Semana Santa
falando ainda muito, embora não seja no plenário do
Senado. Mas parece que estão economizando som.
Sr. Presidente Romeu Tuma, o som está muito
baixo aqui na tribuna. Se estiver com algum defeito,
digam, que eu vou para a outra tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP)
– Solicito à Comunicação que aumente o volume do
microfone do Senador Antonio Carlos Valadares, que
está sem retorno suficiente para ele dar conhecimento
à população e à Casa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, nós estamos diante
de uma das taxas mais lucrativas do mundo, repito.
Nesse ranking, o Brasil só perde para a Austrália. O
nosso sistema bancário é o segundo mais lucrativo
do mundo.
Segundo o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, IEDI, o spread, no Brasil, já é de 11
vezes o dos países desenvolvidos. Portanto, é o maior
do mundo. Já a economia produtiva, industrial, aquela
que gera oportunidades e mercadorias, todo mundo
sabe como anda: o setor produtivo da agricultura todo
mundo sabe como anda; o desemprego, nem se fala;
a economia informal inchou e já ocupa quase metade
da nossa economia.
Dou um outro exemplo: o nosso País vem fazendo um esforço fiscal gigantesco. Basta que se leve em
conta que obtivemos R$118 bilhões de superávit em
2008. Ora, aqui é onde entra a taxa de juros. Com a
Selic andando em torno de 11,25% ao ano, o serviço da
dívida pública converteu – se num imenso sorvedouro
do dinheiro público. Gasta – se aquele superávit. E o
mecanismo não poderia ser menos perverso. Trata –
se da transferência para o sistema financeiro de parte
significativa dos impostos pagos por todos nós.
A dívida pública, que é gigantesca, já se aproxima de R$1,4 trilhão – um trilhão e quatrocentos bilhões de reais!
Segundo dados do Banco Central, a União contribuiu com R$71 bilhões; Estados e Municípios, com
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cerca de R$30 bilhões; as estatais, com R$16 bilhões.
Todo um esforço imenso das Unidades Federativas para
cobrir juros da dívida, juros que se encontram, como é
do conhecimento público, baseados numa das maiores taxas do mundo. Repetindo, Sr. Presidente, para
atentarmos para o escândalo que estamos vivendo:
nossa dívida já atinge R$1,4 trilhão, e os juros são os
mais altos do mundo!
Estamos transferindo impostos que são absolutamente necessários nos serviços públicos, na esfera
dos Municípios, por exemplo, que são canalizados para
pagamento de lucros financeiros, ao sistema financeiro, aos bancos.
Pelos últimos dados, o Brasil continua, nesse momento, sendo o campeão mundial de juros altos. Apesar
da redução de 1,5%, a taxa de juros real, descontada a
inflação, no Brasil, é ainda de 6,5% ao ano. O segundo
lugar é da Hungria, com taxa real de 6,2%, seguido
pela Argentina e China, ambas com 4,3%, à frente da
Turquia, com 3,5%. Ou seja, os países desenvolvidos
estão com os juros reais negativos. O Banco Central
da Inglaterra cortou juros para os menores valores em
três séculos. O motivo é o mesmo em todos os países
que estão baixando os juros: impulsionar com juros mínimos o crescimento da economia, fortemente afetada
pela situação recessiva.
É preciso reduzir os juros e é preciso reduzir a
taxa de spread. É preciso aproveitar a crise histórica da economia mundial para mudarmos toda essa
cultura da agiotagem escandalosa que acontece em
nosso País.
Por conta desse quadro preocupante, eu sugiro à
grande imprensa nacional que faça uma enquete entre
os empresários, que fiaça um trabalho de pesquisa e
também um debate sério sobre o spread bancário em
nosso País. As grandes redes de televisão, os grandes
jornais podem estampar diariamente nas suas páginas,
nos seus noticiários matutinos esse escândalo que é o
spread cobrado pelos bancos em nosso País.
Eu acho que os bancos são importantes numa
economia pois, afinal de contas, é com o financiamento bancário que as empresas conseguem realizar os
seus investimentos, comprar suas máquinas, renovar
sua estrutura de produção. Não somos contra os bancos. Queremos que os bancos sejam o instrumento
do desenvolvimento nacional, sem utilizar, única e
exclusivamente, o lucro como objetivo único deles em
nosso País.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador
Antonio Carlos Valadares...
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Concedo o aparte, com muito prazer, ao
nobre Senador, pelo Estado da Bahia, César Borges.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador
Valadares, quero me associar ao pronunciamento de
V. Exª, que já foi motivo de minha preocupação, em
pronunciamento nesta Casa, esses spreads, inexplicáveis, altíssimos, cobrados em nosso País. Eu me
recordo que, quando na Comissão de Constituição e
Justiça votávamos ali a Lei de Falência, vamos chamar assim, ou de Recuperação de Empresas, essa
era uma das razões que, se a lei não fosse votada,
a Febraban dizia que a incerteza do recebimento do
crédito é que fazia com que o spread fosse elevado.
Nós aprovamos, e não aconteceu absolutamente nada
com o spread. Ele continuou alto, no mesmo nível.
Hoje, uma das grandes notícias do meio econômico
brasileiro é a saída do Presidente do Banco do Brasil. E a imprensa noticiou que a saída se deu porque
o Presidente Lula exigiu do Banco do Brasil a baixa
dos spreads. Como o Banco do Brasil não atendeu,
foi demitido o Sr. Lima Neto.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – No final de meu discurso, eu ia falar
sobre isso. V. Exª tem razão.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – E, agora, assumiu Aldemir Bendine. Porque, veja bem qual
o raciocínio – espero não ter atrapalhado o discurso
de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pelo contrário, V. Exª está reforçando e
enaltecendo o nosso pronunciamento.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – O Governo brasileiro – e é pura verdade – tem atravessado
essa crise, que assola o mundo inteiro, no aspecto do
setor financeiro, com galhardia. E o raciocínio e a explicação é a de que temos um sistema financeiro sólido,
até porque boa parte dele é estatal. São três grandes
instituições estatais no sistema financeiro: o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste. Muito bem, então, temos a faca e o queijo na
mão. Se essas instituições, que são estatais, renunciarem a altíssimos lucros e começarem a operar o crédito
às empresas brasileiras, ao consumidor; o cartão de
crédito, o cheque garantido, com taxas não usurárias –
porque são taxas absurdas as praticadas no Brasil –, é
claro que todas as outras instituições iriam no mesmo
caminho, porque é uma questão de competitividade.
Para sobreviver, também baixariam suas taxas; mas
as instituições financeiras, lamentavelmente, não têm
tido essa prática. Portanto, quero apenas acrescentar

10316

Quinta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

isso ao seu discurso, parabenizando o Presidente Lula.
O Sr. Lima Neto está negando que tenha sofrido pressão para baixar o spread do Banco do Brasil. Espero
que ele tenha sofrido mesmo do Presidente Lula. E o
Presidente deve fazer isto: exigir que o Banco do Brasil
dê exemplo, para que o restante do mercado financeiro possa acompanhar o exemplo do Banco do Brasil,
da Caixa Econômica e dos bancos estatais, como o
Banco do Nordeste. É isso o que eu espero. Então, há
condições para que o Governo Federal possa, efetivamente, fazer com que o spread caia através dos seus
bancos oficiais. Era essa a contribuição que eu queria
lhe dar, solidarizando – me inteiramente com seu raciocínio e seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador César Borges.
V. Exª raciocina com precisão, com exatidão, sobre o
momento político e financeiro que estamos vivendo.
O Presidente da República espera que os bancos
oficiais deem o exemplo, a partir do Banco do Brasil,
que é nossa maior instituição financeira.
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª gostaria de
um aparte? Concedo – lhe com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Valadares, realmente, a impressão que se tem
é que o Presidente Lula começou a governar agora,
porque, no sétimo ano do seu Governo, apesar de
o Vice – Presidente vir reclamando insistentemente
contra os juros, contra o spread, quer dizer, contra o
lucro dos bancos... O Senador César Borges colocou
muito bem: o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o
Banco do Nordeste, o Basa, são bancos estatais. O
lucro que o banco tem, quando empresta a alguém, a
empresas ou a pessoas físicas... Podia ter sido dado o
exemplo pela ação do Governo Federal. Não foi dado.
Agora, disse que o Presidente do Banco do Brasil foi
substituído por causa disso, mas, como aquela máxima
mineira, “antes tarde do que nunca”, esperemos que,
realmente, agora, o exemplo seja dado. Para os bancos estatais, portanto, é uma questão de competição:
se eles vão ter um lucro menor, vão forçar os bancos
privados a também baixarem seus lucros. Então, espero que, agora, no sétimo ano do Governo Lula, isso
realmente aconteça.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª. Realmente, as coisas
estão acontecendo, como V. Exª falou.
O que os bancos afirmam, Senador César Borges,
por conta da reclamação geral em torno do spread?
Afirmam o seguinte: a inadimplência no mercado, o
menor volume de crédito disponível para a manutenção
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desse spread. Mas eles têm que reconhecer que são
as empresas que mais ganham no Brasil. Enquanto o
setor produtivo, que vai procurar um crédito, encontra
um spread altíssimo, e esse setor produtivo é que vai
gerar emprego, os bancos, sem fazer quase nada, têm a
maior parte do lucro do Sistema Financeiro Nacional.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Com muito prazer, Senador Marcelo
Crivella, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador Valadares, V. Exª já abordou a importância que
é para o País os juros estarem nos níveis internacionais, para que possam favorecer o empreendedorismo, a geração de empregos e os investimentos. O
Brasil tem muita coisa a explorar, muitas riquezas. Os
juros muito altos inibem tudo isso e fazem com que as
pessoas vendam seus ativos e os apliquem em títulos da dívida pública, que já chegam a R$1,4 trilhão,
como V. Exª aqui anunciou. Agora, Senador Antonio
Carlos Valadares, um trilhão e quatrocentos bilhões?!
Segundo levantamentos feitos, 80% desses títulos
pertencem a 10 mil famílias brasileiras. Imagina que
tamanha concentração ou que retroalimentação de
riqueza! Quando remuneramos 80% de um trilhão e
quatrocentos bilhões, são um trilhão. E esse um trilhão,
recebendo 11,25% ao ano, recebe cento e tantos bilhões. Parece até aquela história da TJLP do BNDES:
juros de 6,25%, que o sujeito pega e aplica em títulos
do Copom a 11,25%, e ganha 5%. Se o banco tiver um
spread pequeno ali e colocar 1%, 2%, ainda assim ele
ganha 4%. E tem também o caso de que, no Banco do
BNDES, há um período de carência. Então, veja como
é perigoso se trabalhar com juros altos, porque você
pega dinheiro do Governo, aplica no Governo – título da dívida pública não tem risco –, e ganha juros. A
diferença do que você paga para o BNDES e do que
você ganha do próprio Governo, no título da dívida
pública, é uma beleza! Os empresários, muitos deles,
podem fazer isso, pelo menos aqueles que querem fazer a ciranda financeira. V. Exª falou sobre a demissão
do Presidente do Banco do Brasil. Nesse aspecto, só
lamento uma coisa: demissão de presidente de banco
deve ser feita nos finais de semana e no escurinho do
cinema. Quando sai na capa do jornal O Globo que
o Presidente demitiu o Presidente do Banco do Brasil
por causa dos juros altos, talvez, para a popularidade
do Presidente, seja bom, mas não é bom para o País,
porque as ações do Banco – e o Banco é de nós todos
– desabaram. Na bolsa, no pregão, elas estão caindo
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quase 7%. Isso é ruim para os funcionários que têm
seus fundos de pensão, para aqueles que compraram
ações do Banco do Brasil... Fica aqui apenas essa minha observação, Senador Antonio Carlos Valadares,
do bravo Estado de Sergipe. Na última vez que eu vi
o José Alencar falando no Programa Roda Viva, em
São Paulo, eles falaram assim: “Ó, Zé Alencar, você
não está mais falando de juros?” Ele falou: “Não, agora
não preciso mais, porque até os que me criticavam já
estão falando. As pessoas estão vendo que eu tinha
razão”. Parabéns ao José Alencar Gomes da Silva,
que, já há muito tempo, tinha alertado a gente sobre
juros altos. Parabéns a V. Exª que hoje faz aqui este
pronunciamento oportuno, denunciando essa ciranda
financeira em nosso País que tanto prejudica os brasileiros e os investimentos. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Marcelo
Crivella. Eu quero sugerir a V. Exª que coloque o seu
nome no painel.
Então, Sr. Presidente, o Brasil já perdeu muito com
esse problema do sistema financeiro. Já tivemos um Proer, em 1995, que custou ao País cerca de 2,7% do PIB,
época em que três grandes instituições desapareceram do
mapa: o Nacional, o Econômico e o Bamerindus. Portanto,
o Estado e, no final das contas, o contribuinte pagaram
pela crise dos bancos, dos maus bancos.
E hoje não seria o caso – na grave e histórica crise
atual que está lançando milhares de brasileiros na rua
da amargura – de os bancos, do alto de sua solidez e de
sua altíssima rentabilidade, como se referiu o Senador
César Borges, contribuírem para o País, colaborarem
com sua cota de “sacrifício”, para atravessarmos em
melhores condições o atual drama econômico?
E tem razão o Presidente Lula em se preocupar
com a questão do spread, cuja redução é fundamental
para o crescimento da nossa economia e para o enfrentamento da crise que o nosso País está atravessando.
O Banco do Brasil, que é sua principal instituição financeira, tem de dar o exemplo baixando as taxas de
juros e assim abrindo crédito para o maior número de
pessoas físicas e jurídicas que possam amealhar recursos financeiros para uma atividade produtiva.
A nossa Comissão, formada por conduto do Presidente do Senado, Senador José Sarney, para acompanhamento da atual crise, está aprofundando o debate e pode contar com a minha participação na defesa
de uma economia menos especulativa, mais enxuta
e geradora de oportunidades para os milhões que só
contam com sua força de trabalho para o sustento de
suas famílias.
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Eu espero, Sr. Presidente, que, diante dessa
descomunal cobrança do spread bancário, não só
o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, mas
a sociedade de modo geral e a nossa imprensa possamos juntos contribuir para a redução dessas taxas
absurdas, porque assim, Sr. Presidente, estaremos
do lado daqueles que querem produzir, que querem
trabalhar de forma crescente para o desenvolvimento
do nosso País.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Só um minutinho.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Eu concedo o aparte, com muito prazer,
ao Senador Romeu Tuma, que é de São Paulo e sabe
que esse spread é um absurdo. É o motor da nossa
economia São Paulo.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu sei que é
absurdo. Só queria dizer que o Presidente do Banco
do Brasil, outro dia, em uma conversa, foi muito gentil,
recebeu – me bem. Eu não sei o conteúdo da conversa
dele com o Presidente Lula para ser demitido. Agora,
eu gostaria posteriormente... Sei que V. Exª vai voltar
a tratar do assunto, sei das aflições dos comerciantes,
dos empresários em pagar os juros altos que estão
pagando, as aflições dos próprios Municípios...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Que sofrem as conseqüências.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – ...que V. Exª
pudesse, no próximo discurso, destrinchar o que é o
spread, como ele é formado, inclusive os impostos que
são cobrados para dar o total do spread, além do lucro
dos bancos, os juros e mais os impostos...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Tudo isso foi explicado pelo Presidente
da Febrabam, o Sr. Fábio Barbosa.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então, é isso
que digo...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Ele se deteve sobre os impostos; ele se
deteve sobre os riscos da inadimplência. Ele se deteve
sobre vários problemas.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Porque a gente
precisava cada um tirar uma lasca...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Mas, se nós contarmos, colocarmos
no papel a lucratividade dos bancos, chegaremos à
conclusão de que os lucros no Brasil são os maiores
do mundo.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Mas esses títulos do Governo também...
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Coitadinho dos bancos!
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Não, os bancos
estão tendo muito lucro porque o Governo obriga a comprar títulos, não é, Senador César Borges? V. Exª que
entende sabe que o que aquece o mercado econômico
financeiro são os títulos de Governo, que pagam e tudo
mundo vai atrás dos juros que o Governo paga.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Exatamente. Então, como eles estão
tendo muitos lucros, não é, em função até do que V.
Exª falou, dos títulos do Governo, então eles poderiam
baixar o spread. Seria muito fácil. O Senador César
Borges foi muito claro quanto a isso. A lucratividade é
grande. Agora, a benevolência zero, dos bancos.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Eu estou apenas dizendo que, ultimamente, eu tenho lido um pouco
sobre isso, porque a qualquer lugar que o senhor vai,
qualquer empresário, qualquer, principalmente exportador, estão em desespero com respeito aos juros que
pagam o spread que estão pagando, porque a planilha
de custo operacional dos empresários, aqueles que trazem emprego, é desesperadora, e esse spread é um
componente forte. Então, a gente tem de ler um pouquinho para saber como ajudar a atacar para diminuir o
valor. Acho que o discurso de V. Exª veio em uma hora
excelente, até para ajudar aos Municípios que têm de
pagar spread no empréstimo que fazem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Por exemplo, aqui apresentei um dado
de que o retorno médio do patrimônio líquido dos
bancos está em torno de 23%, ou seja, o maior do
mundo. Não tem essa taxa de retorno por aí afora; no
máximo, 3%. Sei lá, no mundo afora. Aqui, é de 23%
a taxa de retorno.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – O dinheiro é
que dá lucro.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador
Antonio Carlos, Senador Romeu Tuma, vou entrar na
discussão.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Já terminei.
O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – O raciocínio é mais ou menos o seguinte. Há título do Governo
de segurança absoluta, risco zero. Então, boa parte dos
recursos inclusive disponibilizados pela liberação dos
compulsórios vai para esse tipo de aplicação. Aquele
recurso que ficou menor tem de ser maximizado no
lucro. É aquele que tem algum risco porque vai para
o empresário, e aí o spread vai para 40%. Então, é
assim que funciona, lamentavelmente, o mercado financeiro. É por isso que temos esse spread elevadís-
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simo. O título do Governo, risco zero, aplica-se ali boa
parte dos recursos disponíveis e o que sobra tem de
maximizar os lucros. Essa é a explicação que entendo
e, lamentavelmente, espero que...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Acho que isso aí é o capitalismo selvagem.
Agradeço a V. Exªs.
Obrigado, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos
Valadares, o Sr. Romeu Tuma deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José
Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Passa-se à

ORDEM DO DIA
Transcorre hoje o segundo dia em que os Projetos
de Lei de Conversão nºs 2 e 3, de 2009, constam da
pauta. De acordo com a tradição da Casa, feita pelos
Líderes, nós teremos dois dias para esperar na pauta,
a fim de que eles possam encontrar um entendimento
sobre essas matérias.
Contudo, podemos votar o requerimento de urgência relativo ao projeto de resolução que trata da
contratação de um empréstimo entre a República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano para a
Reconstrução e Desenvolvimento, destinado ao financiamento parcial do projeto de expansão e consolidação da Saúde da Família, objeto de pronunciamento,
ontem, do Senador Inácio Arruda.
O projeto foi submetido à votação de urgência na
Comissão, contudo, é necessário, pelo Regimento, que
a urgência seja aprovada pelo Plenário.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 396, DE 2009
Nos termos do art. 336, II, combinado com o art.
338, IV, do RISF, requeremos urgência para o PRS nº
15, de 2009, advindo da Mensagem do Senado Federal nº 50, de 2009, que “propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo no valor de até US$ 83,450,000.00 (oitenta
e três milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares
dos Estados Unidos da América), entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao
financiamento parcial do “Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF II)”.
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs. Senadores que aprovam a urgência permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sendo evidente a falta de número no plenário para
apreciação da matéria, nós não procederemos à sua
votação. Vamos incluir a matéria na Ordem do Dia da
segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do
art. 345, II, do nosso Regimento Interno.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 449, de 2008)
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de
2009, que altera a legislação tributária federal
relativa ao parcelamento ordinário de débitos
tributários; concede remissão nos casos em
que especifica; institui regime tributário de transição, alterando os dispositivos legais que menciona, e dá outras providências. (proveniente
da Medida Provisória nº 449, de 2008
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009
(Proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008)
Projeto de Lei de Conversão nº 3, de
2009, que autoriza a União a participar de Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia
Elétrica – FGEE; altera o § 4º do art. 1º da Lei
nº 11.805, de 6 de novembro de 2008; dispõe
sobre a utilização do excesso de arrecadação
e do superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional; altera o
art. 1º da Lei nº 10.841, de 18 de fevereiro de
2004; e autoriza a União a repassar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES recursos captados junto
ao Banco Internacional para a Reconstrução
e o Desenvolvimento – BIRD (proveniente da
Medida Provisória nº 450, de 2008).
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2008
Proposta de Emenda à Constituição nº
7, de 2008, tendo como primeiro signatário o
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Senador Gim Argello, que altera os arts. 21,
22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria
Pública do Distrito Federal. Segunda sessão
de discussão, em segundo turno.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2003
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). Primeira sessão de discussão,
em segundo turno.
5
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a
exigência de carta de fiança aos candidatos a
empregos regidos pela Consolidação das Leis
de Trabalho – CLT.
6
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa de
origem, do Deputado Wasny de Roure), que
modifica o inciso II do caput do art. 44 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe
sobre o aproveitamento de matérias cursadas
em seminários de filosofia ou teologia).
7
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa
de origem, do Deputado Sandro Mabel), que
acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, para dispor sobre a boa-fé nas relações
de trabalho.
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8
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
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.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR
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.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 397, DE 2009
(Requerimento nº 7, de 2009 – CCT, de 8-4-09,
da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática)
Requeiro, com base no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216, I, do Regimento Interno
do Senado Federal, que sejam solicitados ao Ministro
de Estado das Comunicações, Senador Hélio Costa,
esclarecimentos sobre o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações – FUST, abaixo
relacionados:
– valor do saldo atual;
– valor mensal de arrecadação em 2007,
2008 e 2009;
– valores aplicados e respectivos programas executados conforme disposto no art. 5º
da lei citada.
Justificação
Em seu art. 1º a Lei diz que o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações – FUST,
tem “por finalidade proporcionar recursos destinados
a cobrir a parcela de custo exclusivamente atribuível
ao cumprimento das obrigações de universalização
de serviços de telecomunicações, que não possa ser
recuperada com a exploração eficiente do serviço,
nos termos do disposto no inciso II do art. 81 da Lei
nº 9.472, de 16 de julho de 1997”.
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Em seu art. 2º diz que “caberá ao Ministério das
Comunicações formular as políticas, as diretrizes gerais e as prioridades que orientarão as aplicações do
Fust, bem como definir os programas, projetos e atividades financiados com recursos do Fundo, nos termos
do art. 5º desta Lei”.
O art. 4º diz que compete à Anatel implementar,
acompanhar e fiscalizar os programas, projetos e atividades que aplicarem recursos do Fust.
O art. 5º citado diz: “Os recursos do Fust serão
aplicados em programas, projetos e atividades que
estejam em consonância com plano geral de metas
para universalização de serviço de telecomunicações
ou suas ampliações que contemplarão, entre outros,
os seguintes objetivos:
I – atendimento a localidades com menos de
cem habitantes;
II – (VETADO)
III – complementação de metas estabelecidas no
Plano Geral de Metas de Universalização para atendimento de comunidades de baixo poder aquisitivo;
IV – implantação de acessos individuais para
prestação do serviço telefônico, em condições favorecidas, a estabelecimentos de ensino, bibliotecas e
instituições de saúde;
V – implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da internet, em condições
favorecidas, a instituições de saúde;
VI – implantação de acessos para utilização de
serviços de redes digitais de informação destinadas
ao acesso público, inclusive da internet, em condições
favorecidas, a estabelecimentos de ensino e bibliotecas, incluindo os equipamentos terminais para operação pelos usuários;
VII – redução das contas de serviços de telecomunicações de estabelecimentos de ensino e bibliotecas
referentes à utilização de serviços de redes digitais de
informação destinadas ao acesso do público, inclusive da internet, de forma a beneficiar em percentuais
maiores os estabelecimentos frequentados por população carente, de acordo com a regulamentação do
Poder Executivo;
VIII – instalação de redes de alta velocidade,
destinadas ao intercâmbio de sinais e à implantação
de serviços de teleconferência entre estabelecimentos
de ensino e bibliotecas;
IX – atendimento a áreas remotas e de fronteira
de interesse estratégico;
X – implantação de acessos individuais para órgãos de segurança pública;
XI – implantação de serviços de telecomunicações em unidades do serviço público, civis ou militares,
situadas em pontos remotos do território nacional;
XII – fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a instituições de assistência a
deficientes;
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XIII – fornecimento de acessos individuais e equipamentos de interface a deficientes carentes;
XIV – implantação da telefonia rural.
§ 1º Em cada exercício, pelo menos trinta por cento dos recursos do Fust serão aplicados em programas,
projetos e atividades executados pelas concessionárias
do Sistema Telefônico Fixo Comutado – STFC, nas
áreas abrangidas pela Sudam e Sudene.
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§ 2º Do total dos recursos do Fust, dezoito por
cento, no mínimo, serão aplicados em educação, para
os estabelecimentos públicos de ensino.
§ 3º Na aplicação dos recursos do Fust será privilegiado o atendimento a deficientes. Assim, conto
com o apoiamento dos nobres pares a esta solicitação
de informações.
Sala das Sessões, 8 de abril de 2009. – Eduardo Azeredo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 398, DE 2009
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me
dos trabalhos da casa, entre os dias 07 e 09 de abril de
2009, quando participarei da Tercera Sesión Plenaria
Ordinaria, da Assembleia Parlamentar Euro-LatinoAmericana, na cidade de Madri, Espanha.
Comunico, ainda, que atendendo o disposto no
artigo 39, inciso I, estarei ausente do País no período
de 04 a 12 de abril do corrente ano.
Senado Federal, 8 de abril de 2009. – Senador
Aloizio Mercadante.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Voltamos à lista de oradores.
Estão inscritos os Senadores César Borges, Mozarildo Cavalcanti, Augusto Botelho e Paulo Paim.
Concedo a palavra ao Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Com licença, Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP)
– Eu gostaria de dizer ao Senador Valter Pereira que
seu nome não consta da lista de inscrição. Consta que
falará por cessão do Senador Mozarildo Cavalcanti.
De qualquer forma, V. Exª será chamado.
Com a palavra o Senador César Borges.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr.
Presidente Sarney, Srs. Senadores, venho hoje à tarde
a esta tribuna para fazer dois alertas ao meu Estado
da Bahia .
Vivemos, lamentavelmente, uma crise, mas não
podemos deixar essa crise se aprofundar e mostrar
seus efeitos nefastos para a população brasileira, em
especial para a população baiana. Temos de salvar as
nossas empresas, garantir os empregos.
Todos aqui falam da necessidade de garantia dos
empregos por meio do funcionamento da nossa econo-
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mia e das empresas brasileiras e baianas. O Governo
se movimenta para manter o nível de atividade econômica, assim como em muitos países. Muitos Estados
brasileiros já dão esse exemplo e estão atuando – e
devem atuar – para salvar os investimentos em suas
regiões. Lamentavelmente, na Bahia, o Governo estadual não tem assumido essa tarefa com a determinação que o momento exige.
Estou aqui hoje nesta tribuna, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, para chamar a atenção do Governo
da Bahia enquanto há tempo. Neste momento, muitas empresas baianas estão enfrentando dificuldades
para manter o seu nível de atividade, para manter as
suas exportações. É preciso que se cuide para que
elas não fechem.
No início do ano tivemos, na Bahia, o fechamento
da Britânia, fabricante de eletrodomésticos – ventiladores e outros aparelhos – com sede em Camaçari.
Perderam-se trezentos empregos.
O risco que enfrentamos agora – e esse é o
alerta que faço – é o de perdermos a empresa fabricante de chapas de alumínio chamada Novelis. Essa
empresa, na verdade, teve seu nome mudado após
alteração no controle acionário, mas é a antiga Alcan,
empresa tradicional na produção de chapas de alumínio e que está instalada no Centro Industrial de Aratu,
no CIA Norte. Ela está há 37 anos instalada na Bahia
e mantém, nos seus quadros, 600 empregos. É uma
empresa que, além de 600 empregos próprios e terceirizados, tem uma capacidade de produção de 58
mil toneladas/ano; um investimento, em cinco anos, de
cerca de R$20 milhões previstos; investimentos sociais
na região que chegam a R$200 mil por ano. Graças
a essa empresa, arrecadam-se, durante o ano, R$41
milhões em impostos. Só de ICMS, são R$2 milhões;
de Cofins, R$21 milhões; de IPI, R$12 milhões (quase
R$13 milhões); ICMS/Desenvolve, R$287 mil. Trata-se,
portanto, Sr. Presidente, de uma empresa importante
para a Bahia.
E qual é o problema maior da Novelis? É a inequação entre a drástica queda de preços internacionais
do seu produto – portanto, da renda da empresa – e os
custos de produção, que aumentaram, notadamente os
relativos a pessoal e energia elétrica, que é o principal insumo – todos sabem que a indústria do alumínio
é intensiva no uso de energia elétrica; essa indústria
está entre as chamadas indústrias eletrointensivas,
que atuam na produção do alumínio básico.
No lado da receita, por conta da crise internacional, da queda dos preços das commodities, o preço do
metal, que era de US$3 mil a tonelada, está atualmente
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em US$1,3 mil a tonelada, preço que era praticado em
abril de 2002. Nós estamos em abril de 2007...
Entretanto, desde 2002 – vejam bem, Srs. Senadores, eu falo para a Bahia –, os gastos com energia
elétrica, que é fornecida pela Chesf, tiveram aumentos
de 78,6% e 88,74%, a depender de ser energia em
horário de ponta ou não. 78,6% e 88,7%!
Já os aumentos salariais decorrentes de convenções coletivas de 2002 a 2008 acumularam exatos 81,76% de reajuste. Por sua vez, a inflação em
IGP-M, que serve de base para o reajuste dos principais fornecedores de serviço para a empresa, alcançou 81,76%.
E o que essa empresa está pedindo para não
fechar as portas, Senador Paulo Paim? V. Exª, que é
tão preocupado com o trabalhador brasileiro, sabe que
não podemos perder 600 empregos diretos. A empresa pede uma flexibilização com relação à produtora
de energia, a estatal Chesf, Companhia Hidroelétrica
do São Francisco. Pede que a Chesf flexibilize o custo
e o pagamento da demanda, que é uma demanda de
ponta, e por isso elevada; pede que sejam praticados
valores abaixo do contratado por um período – depois, a empresa, recuperando o mercado, obriga-se
a pagar o custo.
O que ocorre agora é que, com a queda da produção, a empresa está pagando por uma energia mais
cara, energia que não usa. Em troca, o que oferece
a empresa? Diferentemente de outras empresas, que
fecham as portas sem procurar o Estado, ela se compromete a manter o nível de emprego de sua unidade
da Bahia; ela garante que não vai receber esses benefícios e depois demitir: vai manter os empregos.
Faço esse alerta porque essa empresa pode ser
fechada a qualquer momento.
Infelizmente, Sr. Presidente, os dirigentes da
Novelis já procuraram a Chesf, já procuraram o Governador do Estado, o Governador Jaques Wagner,
mas não encontraram ainda uma resposta, um apoio
às suas necessidades. De modo que a Bahia corre o
grave risco de perder mais uma empresa que está há
37 anos funcionando no nosso polo industrial, chamado Centro Industrial de Aratu.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Senador César
Borges, V. Exª me permite uma breve interrupção?
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Com
muita satisfação e com muita honra, Senador Marco
Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – A honra é
toda minha. V. Exª faz muito bem, como representante do Estado da Bahia – e é uma voz da Bahia aqui
no Senado Federal –, ao chamar a atenção para a
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questão que vive o seu Estado relativamente ao seu
desenvolvimento industrial. V. Exª mencionou uma
empresa que é produtora de alumínio e, consequentemente, faz uso intensivo de energia elétrica. Há até
quem diga que o alumínio é energia empacotada, tal
o peso da componente energética na sua produção. V.
Exª citou a questão que está a exigir, a meu ver, uma
atenção muito grande de parte do Governo Federal,
que é a preservação do nosso parque industrial. Para
isso, torna-se necessária não somente a ação do Governo do Estado da Bahia, para que a empresa continue sua plena atividade, mas também exige ação do
Governo Federal. Enfim, em momentos de crise, eu
acho que a União não pode ficar indiferente, porque
isso tem impactos na queda da receita da arrecadação, isso tem impactos econômicos na produção do
Estado, mas tem impactos sociais também, porque
essas coisas reverberam no campo social de forma
muito intensa, gerando desemprego e, consequentemente, reduzindo as expectativas de crescimento do
País. Por isso, V. Exª vem neste momento à tribuna
fazer um apelo, mas acho que não deve ser apenas
ao Governo do Estado, mas também, e sobretudo, ao
Governo Federal, para que a empresa a que V. Exª se
refere não venha a sofrer maiores constrangimentos
na sua atividade produtiva. Isso também é importante porque, na medida em que a Bahia reduz a sua
atividade industrial, isso afeta outros Estados também, inclusive Pernambuco, que é um Estado vizinho
da Bahia. Isso afeta também o desenvolvimento do
Nordeste, que é a região de menor desenvolvimento
relativo no nosso País. Portanto, cumprimentos a V.
Exª por abordar esse tema tão sensível e tão atual
da economia baiana.
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Agradeço, Senador Marco Maciel. V. Exª enriquece meu
pronunciamento.
Essa empresa, vou repetir, contribui com
R$21.344.209,00 em impostos por ano, que vão se
perder, fora, como disse V. Exª, a questão social de
600 empregos diretos. Mais de três mil pessoas, provavelmente, serão afetadas. São as famílias dos trabalhadores dessa empresa. Tenho uma lista de impactos
que podem ser causados pelo fechamento de uma
empresa como essa.
E a Novelis já procurou os trabalhadores, inclusive anunciou à liderança da unidade, no dia 25 de
março, o prazo de 60 dias. Caso a situação não seja
resolvida, ela vai descontinuar. Já está desligando os
fornos da produção, da transformação da alumina em
barras de alumínio.
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Os impactos causados pela descontinuidade da
fábrica do Centro Industrial de Aratu serão: diminuição na arrecadação de impostos, como já disse, de
R$21 milhões; redução de receita da Chesf, porque a
Companhia fica com os grandes consumidores, não
repassa para as distribuidoras estaduais, V. Exª conhece essa situação; descontinuidade e redução de uma
série de investimentos sociais, representando cerca
de R$200 mil anuais; redução dos empregos diretos,
atingindo as mais de 600 famílias, já faladas; e o pior,
o cancelamento de novos investimentos programados, de cerca de U$5 milhões anuais, que a empresa
poderia fazer, caso houvesse essa sensibilidade por
parte da Chesf.
Mas é preciso também que o Governo da Bahia
lidere a defesa das empresas – é preciso uma liderança estadual, e o Governador tem esse papel a cumprir
– , porque, uma vez fechadas, dificilmente retornarão
à atividade.
Ocorre que os dirigentes da Novelis, que substituiu a Alcan, estiveram com o Governador da Bahia e
com o Secretário da Indústria e Comércio, em novembro de 2008, quando houve a primeira onda da crise
internacional que atingiu o mundo e o Brasil.
Entretanto, de novembro para cá, não houve resposta para a empresa, que se encontra no limite para
tomar medidas – já tiveram início –, como o fechamento
de linhas de produção. Já foram reduzidos turnos e vai
chegar ao limite que nós esperamos sinceramente.
Falo para a Bahia, falo para aqueles que querem
o desenvolvimento de meu Estado, falo para o Governador, que tem essa função institucional: que S. Exª
tome as providências necessárias; que articule com o
Ministério das Minas e Energia, com a Ministra-Chefe
da Casa Civil Dilma Roussef; que converse com os dirigentes da Chesf, que tem no rio São Francisco seu
grande manancial de produção de energia elétrica, mas
que não deixe uma empresa como essa fechar.
Fui procurado, Senador Marco Maciel, pelos dirigentes da empresa, liderados pelo Presidente Alexandre Almeida, em busca de uma interlocução, de
uma abertura para que possamos solucionar esse
problema.
Torço, sinceramente, para que tenhamos um desenlace que não seja o fechamento da empresa e que
esse capital produtivo possa ficar na Bahia, gerando
os seus benefícios.
Sr. Presidente, esse era o primeiro alerta sobre o
que eu gostaria de falar neste momento para a Bahia em
particular, mas para o Brasil, para os Senadores, para
todos que nos ouvem e para aqueles que não querem
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ver aumentar o desemprego em nosso Estado, em uma
região empobrecida como o Nordeste brasileiro.
Mas eu queria me reportar a uma segunda questão, Senador Marco Maciel, e ela diz respeito ao Nordeste. O jornal A Tarde, o de maior circulação do
Estado, na segunda-feira passada, anunciou que o
Nordeste e a Bahia estarão recebendo, nos próximos
cinco anos, uma capacidade de geração de energia
superior ao complexo do rio Madeira, em Rondônia.
São, no mínimo, 40 projetos com potência total de 8
mil megawatts e a maioria deles na Bahia. A intenção
é tornar a região Nordeste exportadora até de energia
para o resto do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo isso é positivo, se não fosse pela forma de energia que se pretende
gerar nesses projetos. São usinas termoelétricas, movidas a óleo ou carvão, que são extremamente poluentes
e que, segundo a matéria de jornal, “não encontram
mais aval no Sudeste, devido ao rigor dos órgãos ambientais”. Quer dizer, essas termoelétricas não podem
ficar no Sul e Sudeste e vão para o Nordeste.
Na avaliação do Presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Dr. Maurício Tolmasquim, o
crescimento da energia térmica é “fruto de uma visão
estranha dos órgãos ambientais, que privilegiam usinas poluidoras em detrimento de hidrelétricas”. Para se
conseguir uma licença ambiental de uma hidrelétrica
é um calvário, são anos. Agora se consegue rapidamente, Senador Marcelo Crivella, a licença ambiental
para se instalar uma termoelétrica altamente poluidora,
emissora de CO2 para a nossa atmosfera.
A Bahia, Sr. Presidente, abriga o maior número
dessas usinas térmicas, são 40, Senador Marco Maciel. Dessas, 16 estão programadas, projetadas, para
o Estado da Bahia. Nada começou ainda, foi fruto de
um leilão feito o ano passado.
O Instituto de Meio Ambiente do Governo do Estado da Bahia confirmou a concessão de licença de
localização para as 16 usinas, 40% do total das que
irão para o Nordeste. Boa parte desses projetos ficará
localizada em Camaçari, próximo à Refinaria Landulfo
Alves, da Petrobras, e do complexo petroquímico da
Braskem.
Vale ressaltar que, no último leilão de concessão,
o Governo do Estado chegou a conceder isenção de
ICMS sobre óleo combustível, que virá de fora. Vai ser
importado o óleo combustível. Segundo o especialista
em energias renováveis, Osvaldo Soliano, “com isso o
Governo não só perde ICMS como traz mais poluição
e [muito] pouco emprego”.
Infelizmente, pela condição de muitos Municípios
e Estados – e, aqui, vários discursos foram feitos sobre
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Municípios que estão empobrecidos no Estado da Bahia
e em todo o País –, eles acabam aceitando os projetos
em busca de investimentos e empregos. Por exemplo,
o Prefeito de Senhor do Bonfim, uma cidade no norte
da Bahia, tem uma usina projetada para sua cidade e
está comemorando esse empreendimento, porque irá
gerar entre 15 a 20 empregos, e há a esperança de
que ele seja atração para novos investimentos.
Especialistas da área ambiental alertam que o
grande número de projetos termoelétricos vai na contramão do esforço para reduzir as emissões de gases
do efeito estufa.
Segundo cálculo da EPE (Empresa de Pesquisa
Energética), a entrada dessas novas térmicas na matriz energética brasileira estará emitindo 39 milhões de
toneladas de gás carbônico equivalente em 2017.
Sr. Presidente, defendo plenamente o aumento
da capacidade de geração de energia, que é base e
insumo primário para todas as atividades econômicas.
Entretanto, não podemos ir na contramão da história.
É preciso conciliar crescimento econômico com sustentabilidade ambiental.
A despeito da evolução dos derivados da canade-açúcar, a participação das energias não renováveis
ainda representa 54% da matriz energética brasileira.
O petróleo e derivados equivalem a 37% da oferta total de energia no País. E a participação de energias
alternativas renováveis, como a eólica, a solar, a PCH,
não passa de 3%. As energias alternativas, que poderiam ser um grande caminho para o País dar sua
colaboração na diminuição do efeito estufa, não passam de 3%.
Senador Marcelo Crivella.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – Senador César Borges, V. Exª, que foi Governador do
Estado da Bahia, que conhece como a palma da mão
aqueles Municípios baianos, sabe da riqueza, por
exemplo, da mamona para a produção de biodiesel.
No que se refere à força eólica, em Irecê, por exemplo,
onde eu morei dois anos, venta o tempo todo. Morro
do Chapéu, a mesma coisa; Lençóis, a mesma coisa, para não falar também da energia hidráulica que
a Bahia já produz em Paulo Afonso. Agora, o que me
dói, realmente, é ver o Governo projetando queimar
carvão, queimar óleo diesel,...
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Óleo
combustível.
O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) – ...óleo
combustível para geração de energia. Isso realmente machuca, entristece. Na reunião que tivemos com
o Presidente da República sobre o programa de um
milhão de casas, conseguimos – eu, o Casagrande,
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o Sarney Filho – que o Presidente colocasse energia
solar nas casas. Ele atendeu, isso depois de um debate
com o Guido Mantega, que achava que não era bom,
que não era viável, mas o Presidente se convenceu de
que era viável. V. Exª tem toda a razão, nós, brasileiros,
precisamos começar a pensar em energia renovável,
pois não podemos continuar mais a queimar carvão,
até porque não o temos, precisamos importar muito
carvão; e, sobretudo, deixarmos de queimar diesel,
que é caro e causa uma imensa poluição. Que a Bahia
fique livre disso. Parabéns a V. Exª!
O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Muito
obrigado, Senador Crivella. Muito importante o aparte de V. Exª, que conhece bem o interior da Bahia e a
nossa capacidade.
Vou entrar exatamente nesse tema rapidamente,
Sr. Presidente.
O Nordeste, a Bahia, tem enorme potencial para
abrigar fontes de energias renováveis e limpas. A energia eólica, que V. Exª acabou de mencionar, na Chapada Diamantina, agora se anuncia na região de Caetité
também, poderá resolver esse grande dilema do uso
da água, até do Rio São Francisco, porque a água do
São Francisco tem o volume diminuído exatamente na
época em que se poderia gerar mais energia limpa: no
período dos ventos mais fortes e mais constantes. É
uma coincidência interessante: o momento de menor
vazão do rio é o momento que mais venta no Nordeste. Poderá haver uma compensação.
Grandes projetos de irrigação às margens do rio
podem causar, como agora, com a transposição, um
grande impacto no volume de água dos reservatórios
das usinas hidrelétricas e, consequentemente, prejudicar o fornecimento de energia para a região. Entretanto, as maiores velocidades de vento no Nordeste
do Brasil ocorrem justamente quando o fluxo de água
do rio é menor.
Portanto, Sr. Presidente, as centrais eólicas instaladas no Nordeste poderão produzir grandes quantidades
de energia elétrica, evitando que se tenha de utilizar a
água do Rio São Francisco no período de baixa vazão.
O Nordeste também é a principal Região do País
na recepção de incidência solar, como o Senador Marcelo Crivella acabou de falar com relação ao projeto
da construção de um milhão de casas. A energia solar é a solução ideal para as áreas afastadas e ainda
não eletrificadas.
No segmento do biodiesel, a região é rica na produção de oleaginosas, como a mamona, no semiárido.
Nas áreas mais úmidas, litorâneas e zona da mata, é
possível produzir outras oleaginosas, a exemplo do
dendê e do babaçu.
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Temos o problema da biomassa, a cana-de-açúcar, que é em todo o Nordeste ainda produzida e que
pode gerar muita energia. Mas é claro que essas novas tecnologias exigem um incentivo, exigem um valor diferenciado do custo de energia, e se não houver
esse incentivo...
O Rio Grande do Sul usa, já tem parques eólicos. Talvez tenha sido o Estado pioneiro no parque
eólico. Essas alternativas de energia limpa têm de ser
perseguidas.
E por que, eu diria, não aproveitar o potencial
hidrelétrico, que, inclusive na Bahia, poderia ser mais
aproveitado, com expansão das Pequenas Centrais
Hidrelétricas, que podem garantir a segurança energética desejada e gerar mais empregos, sem provocar as
elevadas emissões de carbono e sem saturar o tráfego
viário dos Municípios com o abastecimento de óleo
combustível, óleo diesel para essas usinas termelétricas, que vão demandar, inclusive, as nossas estradas,
que têm um custo muito alto de manutenção.
O Governo propôs, e nós vamos analisar – eu
sou o Relator –, a Medida Provisória nº 450, de 2008,
que incentiva o aumento de utilização das Pequenas
Centrais Hidrelétricas – isso foi, inclusive, acrescentado
na Câmara dos Deputados –, sobretudo vislumbrando
o potencial das Regiões Norte e Nordeste, e nós precisamos avançar neste campo.
Estarei, portanto, Sr. Presidente, atento a esta
questão e cobrarei medidas necessárias para que o
Nordeste e a Bahia tenham uma trajetória de desenvolvimento econômico sustentável com a utilização de
fontes de energias limpas e renováveis.
Encerro, Sr. Presidente, agradecendo a compreensão de V. Exª, deixando este dois alertas: primeiro,
para que o Governo do Estado atue politicamente junto
à Chesf, junto ao Governo Federal, para manter em
funcionamento esta empresa que eu acabei de mencionar, a Novelis, que garante empregos e muitos impostos para a Bahia e para o Brasil, e, em segundo, que
o Governo possa rever a política de termelétricas, que
vão trazer muito pouco em nível de emprego e muita
poluição para o nosso Estado. Que a nossa energia e
o nosso progresso possam ser garantidos com a sustentabilidade tão desejada nos tempos atuais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância
no tempo.
Durante o discurso do Sr. César Borges, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agradeço ao Senador César Borges.
Passo, de imediato, a palavra ao Senador Valter
Pereira. Depois, é só chegar a um entendimento se será
o Senador Mozarildo ou o Senador Augusto Botelho.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Sr. Presidente, V. Exª deve estar equivocado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª está inscrito como Líder.
Senador Valter Pereira, como agora será a vez do
Líder – foi um engano desta Presidência –, o Senador
Crivella falará como Líder, eu darei a palavra a V. Exª
em seguida. A Cláudia já havia informado à Mesa. A
assessoria do Senador Botelho permitiu que eu me
recuperasse a tempo.
O Senador Marcelo Crivella fala como Líder e,
em seguida, falará o Senador Valter Pereira.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
muito agradecido, Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu vou marcar o tempo regimental, mas com a
devida tolerância da Mesa.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ)
– Está bom, Sr. Presidente. Marque 10 minutos.
Eu gostaria de saudar V. Exª, de saudar o Senador Botelho, saudar também Marco Maciel, César
Borges, Mozarildo e o Valter.
Sr. Presidente, eu gostaria aqui de dizer que
apresentei mais uma emenda à Medida Provisória do
Governo chamada de “Minha Casa, Minha Vida”.
Trata-se de uma medida provisória fundamental
para a economia brasileira neste momento, mas também para o povo brasileiro. Diversas vezes eu vim a
esta tribuna, clamando como João Batista no deserto,
sobre a necessidade de o Governo lançar um amplo programa de habitação, porque não faz nenhum
sentido, num País que tem cimento, calcário, argila,
minério de ferro e, portanto, tem aço; num País que
tem madeira em abundância; tem pólos petroquímicos
espalhados pelo território e, portanto, fornecendo tintas, vernizes, plásticos, borrachas; tem mão de obra
extraordinária esperando ser treinada e empregada,
como um vigia aguarda pela aurora, como dizia o salmista Davi, por que, meu Deus, nosso povo mora em
barracos? Por que tantas favelas, onde as crianças
crescem com uma revolta íntima e estigmatizadas?
As favelas são os locais onde há o narcotráfico, a
violência, a tuberculose, onde há a maior incidência
de analfabetismo e de mortalidade infantil. É um monumento hediondo – e, desgraçadamente, se trans-
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formando em perpétuo – à desigualdade e à falta de
solidariedade entre nós, povo brasileiro.
Agora, Sr. Presidente, a essa medida provisória
que aplaudi, que celebrei, que veio ao encontro dos
profundos anseios da minha alma parlamentar, apresentei uma emenda, porque tenho fundados receios
de que muitos desses Municípios não se beneficiem
dela por inadimplência. Então, fiz uma proposta para
que, em caso de inadimplência do Município, a Caixa
Econômica Federal possa contratar as obras, aprovar
o projeto, medir as obras mês a mês, fazer os pagamentos e, efetivamente, transformar em realidade a
proposição governamental.
É fundamental que a Caixa Econômica, gestora no
programa, tenha oportunidade de contratar diretamente
as obras no caso de inadimplência dos Municípios.
Sr. Presidente, não é só isso que me traz aqui,
não. Eu gostaria de lembrar à Mesa Diretora que, há
um ano, se encontra, para votação, um requerimento
de minha autoria, em que eu peço que façamos um
debate com relação ao pacto federativo. Hoje, na capa
do Jornal do Senado, nós estamos tentando trazer o
debate para uma comissão.
Há um ano, eu peço aqui, no requerimento que
propus, que tratemos desse assunto porque vejo, Presidente Paulo Paim, que nós estamos indo contra os
mais puros e legítimos interesses do nosso povo. Por
quê?
Veja, Sr. Presidente, que, enquanto nós não conseguimos fazer uma reforma tributária – e é difícil porque ela fere, profundamente, os interesses de cada
um dos entes federados –, o Governo faz isenções
de IPIs para diversos setores da economia. Isso se
reflete em duas coisas: primeiro, aumentando o consumo, aumenta-se a arrecadação do Governo no PIS/
Cofins, que não era a intenção do Governo, mas que é
um efeito colateral; agora, aumentando a arrecadação
do Governo, concentram-se mais recursos na mão da
União e vão faltar recursos nos Municípios, porque o
IPI é parcela do Fundo de Participação dos Estados
e Municípios.
Então, se nós não tivermos um pacto federativo
que possa trazer solidariedade entre os entes federados, nós vamos continuar sempre traindo os mais
justos anseios do nosso povo, que mora no Município,
que busca o hospital municipal, o posto de saúde municipal e o hospital estadual; que sofre com a falta de
educação, de creche para os seus filhos e de educação
básica, que é de Estados e Municípios. E o Governo
Federal, muitas vezes pela concentração de recursos,
não só faz aplicações no Fundo Monetário Internacional – e nesse caso foi até em um valor expressivo –,
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mas também acaba sendo beneficiado nas próprias
isenções que promove em momentos difíceis da economia. Dessa forma, a discussão do pacto federativo
é alguma coisa muito importante.
Faço aqui, Sr. Presidente, antes de concluir, uma
reminiscência à nossa história. V. Exª se lembra bem
de que o Brasil, na época de seu descobrimento, era
um país indígena. Depois, passa a ser um Brasil com
sangue africano. E o português, um europeu da Península Ibérica, chega ao Brasil sem um sentido de
brasilidade. Isto vai surgir, Sr. Presidente, por ocasião,
eu diria, da insurreição, da Inconfidência Mineira. Naquele instante, o povo do Estado das Minas Gerais
vê sangrarem suas riquezas, através do Quinto, e a
produção de ouro do Estado toda escoa para a Europa – o que depois vai acabar nos cofres da China
e da Índia por um processo mercantilista extremamente desequilibrado com as potências européias,
que vão transferir todo o ouro de Minas Gerais, como
também a prata de Potosí, comprando especiarias,
sedas, comprando pimenta, canela, marfim da China e da Índia, que, depois, vão ser engolidas pela
Inglaterra e, na Revolução Industrial, nós vamos ter
o primeiro hegemon, a primeira hegemonia, no mundo, no século 19.
Mas, aqui no Brasil, por uma revolta na cobrança
de impostos, começa a surgir o sentimento de nacionalidade. Depois, na época da Regência, as diversas
Províncias, os diversos Estados tentam se separar, e
a espada conciliadora de Caxias vai fundir a unidade
moral, territorial e política do nosso País. Na Guerra
do Paraguai, somos invadidos pela primeira vez e, aí,
surge realmente, com todo o vigor, a chama da nossa
nacionalidade.
Agora, em todo o tempo, seja o inconfidente, seja
no evento da Independência, em 1822, seja na jornada
épica dos Voluntários da Pátria nos campos de batalha
da Guerra do Paraguai, sempre na alma brasileira houve
o espírito da regionalidade, da federação. O brasileiro
não quis deixar de ser mineiro, não quis deixar de ser
pernambucano, não quis deixar de ser carioca. Pelo
contrário, no altar da Pátria, sempre brilhou a bandeira da sua nacionalidade específica regional; da sua
comida, do seu modo de ser, da sua visão política, da
sua canção, da sua alma, de cada setor.
Esse pacto federativo, que deveria ter nascido
na Proclamação da República – já vou concluir, Sr.
Presidente –, até hoje é uma obra inacabada do povo
brasileiro. Lembro que, na época de Getúlio, chegouse a queimar as bandeiras dos Estados quando se
instaurou, neste País, uma ditadura.
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Portanto, Sr. Presidente, é tão importante – eu
sei que o Senador Marco Maciel também se dedica
muito a esse tema – nós discutirmos um pacto federativo que dê condições a 5.564 Municípios, 27 Estados
e o Distrito Federal, de viverem, de terem autonomia,
de poderem atender aos anseios da sua população.
É por isso que há um ano espera por votação, aqui, o
meu requerimento.
Faço, então, Sr. Presidente, um apelo para que
ele entre em pauta, que possamos aprová-lo e possamos dar prosseguimento a essa discussão, que é tão
importante para a Nação brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra – e eu já o havia chamado
– ao Senador Valter Pereira.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, meu Partido, o PMDB,
compõe a base de apoio do Governo. Nessa condição,
tenho sempre procurado cumprir as diretrizes fixadas
na sustentação das teses e das propostas e no voto
que o Governo precisa para suas propostas e seus
projetos. Enfim, tenho sempre procurado cumpri-las,
com um pequeno detalhe: entendo que estar ao lado
do Governo, seguindo as diretrizes partidárias, não
significa a necessidade de se submeter indistintamente
àquilo que o Governo quer.
V. Exª, que preside esta sessão, embora filiado
ao seu Partido, o PT, também não age de forma diferente: mantém sempre sua identidade e sustenta seus
pontos de vista, que, na maioria das vezes, diga-se de
passagem, coincidem com os propósitos e as diretrizes fixadas pelo Governo. No entanto, no momento em
que precisa levantar sua voz em socorro da sociedade,
quando o ponto de vista do Governo diverge da aspiração, da necessidade e das demandas dela, V. Exª
sobe a esta tribuna para dizer o que pensa.
Minha conduta, nesta Casa, tem sido adotada
com essa razoável independência, da qual não me
afasto em hipótese alguma, como V. Exª, Senador
Paim, mas, hoje, sou compelido a subir a esta tribuna para aplaudir o Presidente da República. O Presidente Lula tomou uma decisão que precisa receber
os aplausos de todos aqueles que acompanham a
política econômica, como nós acompanhamos, e de
todos os que trazem, com frequência, suas preocupações e suas inquietações com uma postura que,
em nossa avaliação, contraria os interesses maiores
da sociedade brasileira e da economia do nosso País.
Não posso deixar de aplaudir o Presidente Lula por
ter tomado uma posição firme em relação ao Banco
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do Brasil: demitiu seu Presidente e nomeou, em seguida, o substituto; demitiu Lima Neto e admitiu Aldemir Bendini.
Não é esse simples ato de demissão e de admissão que me traz à tribuna, porque isso faz parte da rotina, mas o que me traz a esta tribuna é o fundamento,
que transpira para a sociedade, que levou o Presidente
a assumir essa posição. O que foi noticiado é que o
Presidente da República havia passado uma diretriz
para se reduzirem as taxas de juros e que, para isso,
fazia-se necessário o Banco do Brasil aceitar um spread menor, um spread que não colocasse em risco a
instituição, mas que fosse compatível com os propósitos do Banco, que conciliasse a necessidade de lucro
da instituição com este momento de crise, com esta
conjuntura que estamos experimentando.
Veja que não foram poucas as vezes em que subi
a esta tribuna e em que muitos outros Parlamentares
a ela subiram para pedir que o Banco Central baixasse a taxa de juros. Na verdade, o Banco Central não
interfere diretamente na taxa cobrada pelas operações comerciais. Na verdade, o que o Banco Central
decide é a taxa básica, a chamada Selic. A taxa Selic,
sim, é que deve repercutir na cobrança dos juros comerciais. O fato é que, mesmo que ocorra a redução
da taxa Selic, nunca essa taxa é repassada para os
bancos, ou melhor, nunca os bancos a repassam para
seus clientes.
Então, há uma dúvida que permeia a sociedade de maneira geral e o setor produtivo em particular
quanto a esse aspecto: como é que se pode explicar
a redução da taxa básica de juros se os bancos se
negam, sistematicamente, a acompanhar o viés que
é estabelecido pelo Banco Central?
Honra-me ouvi-lo, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Valter Pereira, V. Exª aborda um tema muito
importante para o País. Aliás, é um tema que o VicePresidente da República, desde o primeiro dia do primeiro mandato do Governo Lula, vem reclamando: a
questão dos juros e, consequentemente, a questão do
spread, que nada mais é que o juro que o banco cobra sobre o empréstimo que faz ao tomador, ganhando, portanto, em cima disso. Ele toma emprestado do
investidor e empresta para uma empresa privada ou
para uma pessoa física, cobrando a mais. Portanto,
esse é o lucro. O que me admira, Senador Valter Pereira, é que, apesar de o Vice-Presidente falar isso,
apesar de muitas pessoas falarem isso, apesar de,
repetidamente, durante esses sete anos do Governo
Lula, ter-se dito que o Brasil cobrava a maior taxa de
juros do mundo e, portanto, o maior spread do mun-
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do, só agora, no sétimo ano do Governo do Presidente
Lula, ele resolve, como disse hoje na televisão, ter a
“obsessão” – e é até perigoso para o Chefe da Nação
ter uma obsessão – de reduzir o spread bancário. Mas
sempre acho, até pela minha formação médica, que
antes tarde do que nunca.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – É
verdade.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – É
melhor que o paciente se salve ao final de dias de internação do que não se salve. Espero que, realmente,
não seja só uma obsessão, mas que passe a ser um
plano efetivo de Governo, um objetivo de Governo.
Que ele, portanto, com sua equipe econômica, faça
um planejamento, não só para este momento. Que
não fique só no jogo de cena – espero que não o seja
– da demissão do Presidente do Banco do Brasil. Só
demitir o Presidente do Banco do Brasil não vai resolver o problema. Temos de ver os lucros que têm esses
Bancos oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, o Basa. E gastam fortunas, por exemplo,
com propaganda. Realmente, o momento é de crise,
não de uma marolinha. O Presidente precisa ter não
uma obsessão, mas a decisão firme de corrigir essa
questão dos juros e do spread.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª tem razão: melhor
tarde do que nunca.
Veja o seguinte, Senador Mozarildo: conheço
um pouco da história do Banco do Brasil. Nenhuma
instituição contribuiu tanto com o desenvolvimento do
nosso País como o Banco do Brasil. Na verdade, cumpriu um papel de banco de fomento durante longos e
longos anos. Ultimamente, entretanto, deixou essa característica de banco de fomento e passou a agir como
um banco comercial, como banco implacável! Já tive
experiências dolorosas em defesa de produtores que
são, na verdade, até hostilizados pelo rigor com que o
Banco trata a questão do crédito. Talvez, seja a mais
implacável de todas as instituições de crédito do País.
E isso tem atrapalhado a agricultura, a indústria, o comércio, porque o Banco, efetivamente, ao agir única e
exclusivamente como banco comercial, acaba travando
o desenvolvimento do País.
Sr. Presidente, quando falo isso, eu o faço com
uma convicção muito forte. Não venho aqui defender
um Banco do Brasil que faça favores. Não é isso. Não
venho defender um Banco do Brasil que faça caridade,
mas, sim, uma instituição que fomente e promova o
desenvolvimento, uma instituição em que a economia
se ampare e à qual a produção recorra para se desenvolver, para crescer. Basta que o Banco do Brasil
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seja o mediador, o regulador do mercado, como era
antigamente. O Banco do Brasil cobrava taxas civilizadas que balizavam as outras instituições de crédito do
País. Hoje – pasme, Sr. Presidente! –, é um dos mais
ávidos de todo o sistema financeiro.
Sr. Presidente, tenho uma tabela – eu a busquei
no Banco Central – em que há o registro do ranking
dos encargos cobrados pelas instituições financeiras.
Agora, Senador Mozarildo, V. Exª vai se indignar. Veja,
por exemplo – é o que consta deste relatório do Banco Central –, o ranking das instituições que balizam a
cobrança das taxas de juros. Quanto a desconto em
duplicatas – referimo-nos a operações pré-fixadas –,
o Banco do Brasil é o quarto a praticar a mais baixa
taxa, ou seja, há três instituições que cobram taxas
mais baixas que o Banco do Brasil. Quanto a desconto
de promissórias, há três instituições que cobram taxas
mais baixas que o Banco do Brasil; quanto a capital
de giro, dezesseis instituições cobram taxas mais baixas que o Banco do Brasil. Então, veja onde o Banco
está travando o desenvolvimento. No quesito capital
de giro, dezesseis instituições cobram taxas mais baixas que o Banco do Brasil, e não acredito que nenhuma dessas dezesseis instituições esteja em situação
falimentar ou pré-falimentar, porque sabemos que o
sistema financeiro brasileiro está atravessando uma
crise de natureza financeira, que começou exatamente
com a quebradeira de bancos nos Estados Unidos e
na Europa. No Brasil, diferentemente, elas navegam
em céu-de-brigadeiro. Então, quanto a capital de giro,
que tem tudo a ver com o crescimento econômico, dezesseis instituições cobram taxas mais baixas que o
Banco do Brasil. Quanto a conta garantida, 28 estabelecimentos cobram taxas mais baixas que o Banco do
Brasil; quanto a aquisição de bens de pessoa jurídica,
24 instituições cobram menos que o Banco do Brasil.
Há outra operação destinada a operações de crédito,
um tipo de crédito que exige garantias fiduciárias, semoventes, que se chama Vendor. Nessa operação, o
Banco do Brasil é o décimo terceiro colocado.
Passemos à pessoa física. Quanto a cheque especial, 22 instituições cobram mais barato que o Banco
do Brasil; quanto a crédito pessoal, 22 instituições – há
o crédito especial e o crédito pessoal – cobram taxas
mais baixas que o Banco do Brasil; quanto à aquisição de veículos, oito instituições cobram mais barato
que o Banco do Brasil; quanto a aquisições de outros
bens, onze instituições cobram taxas mais baixas que
o Banco do Brasil.
Ora, Sr. Presidente, onde o Banco do Brasil está
cumprindo sua função reguladora? O Banco do Brasil
está com a mesma avidez de muitos bancos, está com
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mais avidez que outros tantos. Então, o Banco do Brasil, efetivamente, está se distanciando dos interesses
maiores da sociedade brasileira e precisava, sim, de
um freio. Se o Presidente da República tomou essa decisão, para botar um freio na avidez do Banco e para
restabelecer sua antiga função de regular o mercado,
temos de aplaudi-lo. E o faço com entusiasmo. Só não
quero ter a frustração de, hoje, comemorar uma atitude
com relação à política econômica, que tantas vezes
cobramos desta tribuna, para disciplinar a agiotagem
oficializada que tanto dano tem causado à economia,
e de, amanhã, saber que houve uma mudança sob
esse pretexto e que, no fim, o Banco do Brasil retoma
seu caminho de banco da agiotagem, como todos os
demais estabelecimentos que exploram essa atividade em nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui dizer a V. Exª
que, neste momento, parece que o Brasil começa a
sintonizar-se com o mundo. No mundo inteiro, em todos
os países que estão em crise, o remédio ministrado
para combatê-la tem sido a redução dos encargos, a
redução das taxas de juros, a redução da carga tributária. E, no Brasil, é diferente. Ainda há poucos dias,
em uma audiência pública para discutir a questão dos
frigoríficos, a crise dos frigoríficos, ouvíamos dos representantes da Associação Brasileira das Indústrias
Exportadoras de Carnes (Abiec) a denúncia de que,
no momento da exportação, no momento de crise que
estamos vivendo, o Governo, ao invés de financiar com
subsídios, ao invés de oferecer créditos dos mais generosos para os exportadores, elevava o crédito de 3%
para 13% e reduzia o prazo de financiamento de 180
dias para 30 dias. O Brasil está realmente enfrentando a crise às avessas de todos os países que vivem
essas mesmas dificuldades.
Mas, hoje, confesso a V. Exª – não poderia deixar
de fazer este registro – que, com essa atitude do Presidente da República, se realmente estiver alicerçada
na convicção de que tem de mudar esse rumo e seguir
uma política de descontração, efetivamente vamos superar a crise mais cedo do que se imaginava.
Era o registro que eu gostaria de fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador Augusto
Botelho. Estou seguindo a ordem de inscrição: o Senador Augusto Botelho entrou no lugar da Senadora Ideli
Salvatti; em seguida, vem o Senador Renato Casagrande; em seguida, o Senador Mozarildo Cavalcanti, no
lugar do Senador Gerson Camata; e o Senador Marco
Maciel, no lugar do Senador Romeu Tuma.
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O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presidente, quero me inscrever pela Liderança do partido
também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª será chamado pela Liderança do partido.
Quero comunicar que estou dando dez minutos
para cada um, com a tolerância adequada.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Vou usar apenas os dez minutos, começando com
nove. Comecei com nove.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não, dez.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, estou de castigo hoje?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Estou seguindo a lista que está na minha frente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª não mencionou mesmo os que ficaram...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Posso ler aqui: Augusto Botelho, Renato Casagrande,
Mozarildo Cavalcanti, Marco Maciel, Jayme Campos, Paulo Paim, Adelmir Santana, Marco Maciel, Jayme Campos,
Lúcia Vânia, Leomar Quintanilha, Eduardo Azeredo...
V. Exª já perdeu um minuto, mas eu já compenso,
Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) –
Não há problema, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exª deve estar no art. 17, mas será contemplado,
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
na tarde de hoje para fazer alguns comentários sobre
a minha gente lá de Roraima, a minha gente que está
saindo de suas casas, dos seus lugares, para ir não
sei para onde. Não sabem para onde vão, não sabem
como vão viver.
O grupo de arrozeiros é um grupo estruturado,
tem condições de viver. Mas vou falar aqui mais em
nome das 100, 150 famílias que permanecem na área
Raposa Serra do Sol.
Vou começar falando de um cidadão, que deve
ter de 85 a 90 anos, o Sr. Joaquim Correia. O Sr. Joaquim Correia era dono do lago do Caracaranã, que
é um ponto turístico tradicional em meu Estado. Os
avós dele pagaram imposto para o Estado do Amazonas – eu vi os documentos, não estou falando em
hipótese –, em 1890, sobre a propriedade que eles
tinham ali. O Sr. Joaquim Correia, depois que saiu a
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decisão da Raposa Serra do Sol, já velhinho – sua
esposa, D. Odete, morreu há uns dois anos –, pegou
umas garrafinhas com água do lago do Caracaranã,
que deve ter cerca de 100 hectares, um lago natural,
pegou também uns saquinhos de areia da praia do
lago do Caracaranã, colocou na bagagem dele, conversou com os netos, com os filhos, e saiu, foi para
Boa Vista, para a fazenda de um outro filho, em outra região. E perguntaram a ele: “Vovô, por que você
quer levar esse negócio?”. E ele disse: “Estou levando
para que, quando eu morrer, vocês coloquem dentro do meu caixão”. Eu espero que ele viva bastante, mas, com o sofrimento por que está passando, é
possível que morra. Rezo até para que não aconteça
isso com ele.
O Sr. Joaquim Correia já passou um dia conversando com o nosso Presidente lá, quando ele não era
Presidente, era apenas um militante do PT, dentro de
sua sala. Ele me mostrou a sala. Eu conversei com ele,
e ele me disse: “Eu passei um dia conversando com
o Lula aqui. Será que ele vai me entender? Será que
ele vai entender as coisas?”. Então, este está, desde
1890, com documentos comprovados.
Segundo o entendimento do Supremo, a fotografia que vale para definir as áreas indígenas é uma
fotografia do País do dia 5 de outubro de 1988, dia da
Constituição. Se o pai do Seu Joaquim e o avô dele já
pagavam imposto em 1890, então, no lago do Caracaranã não tinha índio. Por que virou área indígena lá
também? Porque um grupo de antropólogos falsificou
um laudo e botou que havia índios, e aprovaram. O
Supremo fez a sua decisão baseado num laudo antropológico viciado.
O Ministro Marco Aurélio mostrou bem os relatórios do Senado e da Câmara e também o relatório
daquela comissão nomeada pelo juiz federal, que não
tinha vício nenhum e que falava como era a situação.
Mas foi a lei que tomou a decisão. A lei é suprema, e
o Sr. Joaquim Correia está para lá.
Perto do Sr. Joaquim Correia, tem o Sr. Hart e
a Dona Leonor também, dois cidadãos também idosos, que já estão há várias gerações no lugar. O Sr.
Joaquim não tinha muito gado, mas o Sr. Hart deve
ter umas 700 a 1.000 cabeças de gado. Ele vai botar
o gado onde? Já velhinho, onde é que vai começar a
vida de novo?
Então, são injustiças que a Nação brasileira está
fazendo com brasileiros que foram para lá há séculos,
com o intuito de resguardar a fronteira, de definir o que
era território brasileiro.
Tem também o Sr. Newton Tavares, que, apesar
de ter ganho na Justiça, de ter uma decisão transita-
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da no Supremo Tribunal Federal reconhecendo seus
direitos sobre sua propriedade, retirou-se de lá porque
a coisa ficou muito violenta.
O Tribunal não falou nessas pessoas. Não ouviu
essas pessoas para tomar a decisão.
Tem o Domício Cruz, que já foi posto para fora
duas ou três vezes. E outros. Estou citando só três, aqui,
emblemáticos. São três pessoas com idade superior
a 80 anos, que já viviam da agricultura e da pecuária
nessa área, e que vão ser injustiçadas.
Concedo um aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Augusto, quero, na verdade, me solidarizar com V.
Exª, porque nós dois temos travado aqui uma luta muito
grande. Primeiro, foi na conversa, quer dizer, administrativamente, mostrando para o Governo e também
para diversos governadores do Estado, para convencer
tanto, antes, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que não demarcou, como, depois, o Presidente Lula,
para que não fizessem a demarcação desse jeito. Fizemos uma comissão temporária externa do Senado,
que eu presidi, da qual V. Exª fez parte e o Senador
Delcídio foi o Relator. Propusemos uma demarcação
não conflituosa, harmônica, que pudesse atender pelo
menos a grande parte das pessoas que estavam lá,
como V. Exª frisou, as cerca de 500 famílias que estavam lá há quatro gerações, miscigenadas, a maioria
delas, com índios; quer dizer, maridos índios casados
com não índias, e vice-versa. Depois, não atendidos,
entramos no Supremo Tribunal Federal. Inicialmente,
tivemos uma liminar da Ministra Ellen Gracie. Depois,
houve uma traquinagem do Ministro Márcio Thomaz
Bastos, que cancelou uma portaria e editou outra, e o
Presidente demarcou a área, sem que a portaria estivesse publicada. Entramos com uma nova ação, que
terminou agora, com a decisão do Supremo pelo acolhimento em parte da nossa ação, porque, em parte, foi
acolhida. Sem que seja publicado o acórdão, já estão
tirando o restante das pessoas que estão lá; quer dizer,
estão desterrando-as. Queremos entrar com embargos
declaratórios para esclarecer pontos obscuros, como
V. Exª colocou. Como fica fulano, que está numa área
que não tinha índios, mas que está dentro do contorno
estabelecido? Queremos, sim, apresentar embargos
à decisão do Supremo. Ao mesmo tempo, nós dois,
V. Exª e eu, já requeremos e fomos designados para
acompanhar, do dia 20 ao dia 30, o final dessa operação, que não vejo como terminar nesse período. O
Supremo foi tão lento, de 1999 até 2009, para decidir, e agora quer resolver em cerca de 30 dias. Então,
espero que nós dois, estando lá, juntamente com o
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Governo do Estado, com a Assembléia Legislativa,
possamos acompanhar passo a passo, para que as
pessoas tenham um mínimo de tratamento digno e
justo em uma hora tão dolorosa como essa, como V.
Exª está frisando muito bem.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR)
– Então, quanto a essas famílias que ainda estão lá
e que serão retiradas, há promessa do Governo... de
todos os governos, que fazem isso há 30 anos no meu
Estado. Já existem mais de 2.500 famílias desterradas
de suas casas, com promessa de indenização justa
das benfeitorias e reassentamento em uma gleba onde
pudessem viver. Dessas famílias, muitos já morreram.
Os descendentes deles estão lá por Boa Vista. Há os
que ainda estão no Mutum, no Socó, na Água Fria e
no Surumu, quatro vilas que surgiram naturalmente
como ponto de apoio daquelas comunidades e que
vão ser extintas também por essa atitude insana que
está sendo tomada.
Agora, também quero falar um pouco dos indígenas que estão lá. Do jeito que foi feito, com as cinco
etnias numa área só, sem se definir o território de cada
uma, haverá conflito, e não vai demorar muito. Os ingaricós já tinham até demarcado a área deles, mas foram
englobados no pacote. Os macuxis, as comunidades
de Contão, de Raposa, de Xumina e várias outras comunidades gostariam de ter suas áreas definidas. Por
isso, eles são contra essa forma como foi feita. Se a
área não for definida, vai-se estabelecer conflito.
Agora, quando forem desocupar as fazendas dos
arrozeiros, quem vai ficar dentro da fazenda dos arrozeiros? São os índios do Cir, ou os índios da Sodiur,
ou os índios da Alidicir, ou de outra organização? É aí
que vai surgir o primeiro conflito. E o Desembargador
Jirair, que está responsável pela execução, já está preocupado com esses fatos. São fatos que podem ocorrer.
E podem acontecer coisas desagradáveis.
Então, eu quis aqui apenas trazer essa minha
preocupação e dizer da minha solidariedade às pessoas que estão saindo das suas casas. Os próprios
indígenas, muitos, também já estão saindo de lá e indo
para a periferia da cidade, para viver em condições
muito menos dignas do que aquelas em que viviam
em suas comunidades. Essas pessoas dessas vilas
são pobres. A indenização da casa delas mesmo não
vai passar de R$10 mil ou R$15 mil. Com R$10 mil ou
R$15 mil, elas não vão ter como viver na cidade. Lá,
nas comunidades, viviam assim: era ele, um cunhado,
um parente, um amigo. Quando ele não tinha farinha, o
amigo fornecia; quando trabalhava e tinha, pagava ou
dava. Ele tinha uma roça perto da casa dele de onde
podia tirar o seu sustento. Ele tinha um trabalho, que
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fazia por lá. Vai para a cidade, onde há um nível de
violência diferente, onde tudo é diferente. Essas pessoas vão sofrer muito.
Mas tenham certeza de que a justiça vai ser feita.
Um dia vocês receberão uma indenização justa e um
lugar para ficar. Márcio Thomaz Bastos prometeu que
reassentaria todos e que pagaria uma indenização
justa. Geralmente, justa não é, e não dá muita coisa. É
preciso reassentar num local onde haja estrada, uma
casa, luz elétrica. É assim que tem de ser reassentado.
Já reassentaram algumas pessoas, mas nada disso
que falei existe no lugar em que foram reassentados.
Estamos trabalhando para ver se conseguimos isso. E,
nesse período, vão viver onde, vão viver como?
Trago a público essa minha preocupação. Quero
dizer que vamos ficar uns dias lá em Boa Vista, acompanhando os fatos, para evitar que haja violência e fazer tudo para que a coisa seja pacífica, para que não
haja derramamento de sangue. Tristeza não há jeito
de não ter. Que os indígenas que vão ficar entrem em
um acordo, para que não haja conflito, definindo-se
áreas para cada um e equilíbrio para os que ficarem
na região.
Com essa pressa com que vão fazer, existem
dois ou três mil hectares de arroz que ainda não foram
colhidos e que serão perdidos. A média de tonelada
por hectare de arroz, lá naquela região, é de 6,5 mil
quilogramas de arroz por hectare. Mil hectare, dois mil
hectares são 130 mil quilogramas de arroz. Bem, vamos
ver o que vai ser feito. Espero que haja bom senso.
E também há o problema do gado, Mozarildo, que
fica lá, que existe na região. Somando-se todo o gado
dos arrozeiros e de algumas pessoas, isso talvez dê
umas doze ou quinze mil cabeças. Por que o Governo não compra essas cabeças de gado por preço de
mercado – isso, se os donos quiserem vender; muitos
vão vender, porque não têm onde botar – e entrega
para os indígenas? Os indígenas já são vaqueiros há
200 anos. Sugiro que o Governo pense realmente em
comprar o gado dos produtores de lá para distribuir
para os indígenas, que sabem cuidar e viver muito
bem com o gado.
Era isso que tinha a dizer. Era só uma lembrança, só um desabafo sobre a situação da minha gente
lá de Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu tinha anunciado o Senador Renato Casagrande, mas chegou, e estava inscrita como Líder, a
Senadora Lúcia Vânia.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Ah, ela tem direito.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Ela tem direito a cinco minutos; em seguida, V. Exª.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES) – Desde que não passe de cinco minutos...
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – É só uma
homenagenzinha.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Como Líder.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é com muito carinho que ocupo esta tribuna para falar do Arcebispo Emérito de Goiânia, Dom
Antonio Ribeiro de Oliveira, que, no último dia 2, completou 60 anos de ordenação sacerdotal.
A data é tão importante que a Arquidiocese de
Goiânia realizou, na última quinta-feira, na Catedral Metropolitana, Celebração Eucarística para comemorar.
Infelizmente, devido a compromissos nesta Casa,
não pude prestigiar o evento. Faço, neste momento,
minha homenagem de público a Dom Antonio e tenho
o Brasil, por meio da TV Senado, como testemunha.
Com o lema “Para que todos sejam um”, por
ele escolhido, foi nomeado Arcebispo Metropolitano
de Goiânia, em 1985, tendo tomado posse em 12 de
janeiro de 1986. Esteve à frente da Arquidiocese até
2002, quando renunciou ao cargo por motivo de idade, sendo sucedido pelo atual Arcebispo, Dom Washington Cruz.
Dom Antonio nasceu em Goiás, na antiga cidade
de Campo Formoso, atual Orizona, no dia 10 de junho
de 1926. Sua infância saudável e feliz foi igual à de
qualquer criança criada no interior. Pouco a pouco, ao
crescer, foi descobrindo sua verdadeira vocação. Era
frequentador assíduo na igreja e já praticava os ensinamentos da vida religiosa, da eucaristia.
Matriculado no Seminário Preparatório Jesus
Adolescente, da cidade de Bonfim, atual Silvânia, dois
anos depois, foi para o Seminário Menor de Mariana,
em Minas Gerais.
No dia 2 de abril de 1949, Dom Antonio é ordenado Padre. Nesse mesmo ano, ele retorna a Goiás e
se integra de vez ao processo religioso-educacional do
Estado, destacando-se professor na Faculdade de Filosofia de Goiânia; reitor do Seminário Menor de Santa
Cruz, em Silvânia; pároco de sua cidade natal; de 1957
a 1961, foi pároco da Catedral de Goiânia, Vigário-Geral
da Arquidiocese de Goiânia. Foi eleito Bispo Auxiliar
de Goiânia e trabalhou em outras dioceses.
O período de Dom Antonio à frente da Arquidiocese de Goiânia foi marcado, historicamente, por um
acentuado crescimento demográfico da cidade e de
seu entorno, com o consequente aumento dos problemas sociais.
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Ao acentuado crescimento de Goiânia, acrescentaram-se as condicionantes resultantes da criação
de Brasília.
Todos esses fatores tornaram a pastoral da cidade especialmente desafiadora para um líder religioso
que tivera a sua formação sociocultural moldada em
sociedades eminentemente rurais.
A história da Igreja em Goiás nos mostra que
Dom Antonio enfrentou esse desafio, com a proposição de uma pastoral comunitária e libertadora. De
fato, ele acreditou, testemunhou e investiu no modelo
eclesiástico das Comunidades de Base, na relação
entre a comunhão e a efetiva participação dos fiéis na
problemática vivida pela Igreja. Podemos afirmar que
ele foi um guia espiritual do seu tempo histórico. Seguiu as linhas da Igreja nascida no Concílio Vaticano
II e na Cúpula de Medelin.
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Numa época
de tensões sociais e políticas, Dom Antonio usava o
seu púlpito, para falar, ao mesmo tempo – já concluo,
Sr. Presidente –, da bondade de Deus e denunciar as
injustiças sociais.
Alguns analistas afirmam que ele adotou, na direção da Igreja goiana, a Teologia do Político, isto é,
uma teologia que aliava a fé à prática do fiel dentro
da sociedade.
Assim, ele implementou a criação de Redes de
Comunidades, superando, em áreas da periferia, a
menor agilidade da estrutura paroquial; a construção
de numerosos centros comunitários; a consolidação
das Regiões Pastorais, redimensionadas e atuantes; e
impulsionou a descentralização da pastoral, ampliando
a Coordenação da Pastoral Arquidiocesana e criando
a Comissão Executiva da Pastoral.
Dom Antonio usou suas habilidades na organização de conteúdos para intensificar o diálogo com a
vida religiosa. Para suprir as necessidades de pessoal,
buscou, aqui e no exterior, padres e irmãs que assumiram o atendimento pastoral na periferia em expansão
e em Municípios do interior.
Sr. Presidente, por tudo o que disse é que homenageio esse goiano que guiou a Igreja sem apartá-la
da realidade em que vivemos.
Para ele fé é muito menos contemplação e muito mais prática cristã, a partir de um novo sujeito histórico.
Dom Antonio acredita que o mundo dos pobres é o
verdadeiro lugar de uma nova experiência de Deus.
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Que ele continue a trilhar o caminho de sua vocação cristã.
Nesta homenagem, quero aqui também agradecer toda a assistência que Dom Antonio, durante
o período em que fui Primeira-Dama do Estado, deu
às obras assistenciais do Governo, quando assumi o
comando da Organização das Voluntárias de Goiânia.
Portanto, aproveito esta oportunidade para abraçá-lo
e deixar aqui, em nome de todos os goianos, a nossa
homenagem.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Chamamos o nobre Senador Renato Casagrande, que
esperou, pacientemente, a sua ordem de inscrição.
V. Exª tem dez minutos, com a tolerância dada
aos outros Senadores.
E, em seguida – porque é um líder e um inscrito –,
pela liderança do DEM, o Senador Jayme Campos.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB –
ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras,
senhoras e senhores, primeiramente quero fazer uma
referência à exoneração, à demissão do Presidente
do Banco do Brasil, Presidente Lima Neto, que hoje
foi exonerado, pediu para ser exonerado, para sair do
Banco do Brasil, e a nomeação de Aldemir Bendine
como novo Presidente do Banco do Brasil.
A oposição já fez um requerimento para que o
Ministro Guido Mantega venha ao Congresso Nacional.
Acho perfeitamente normal que o Congresso peça explicações. Acho normal também a troca do Presidente.
Vi algumas análises dizendo que não é normal, que o
Governo, apesar de ser majoritário, não deveria fazer a
troca, a permuta, dessa forma. Acho que, se o Governo
é majoritário, se tem controle do banco, tem o direito
de fazer as mudanças que julgar necessário.
Conheci rapidamente o Presidente Lima Neto.
Não creio que tenha qualquer outra questão a mais,
a não ser uma questão de gestão mesmo. Não tenho
informação de que ele possa ter se conduzido de forma equivocada à frente da presidência, mas eu acho
que o debate sobre spread bancário é importante. É
importante que seja feito. Primeiro, se o Governo está
argumentando – e o próprio Presidente Lula se manifestou – que reduzir o spread bancário é uma obsessão, ele tem alguns caminhos para fazer isso.
O primeiro caminho é fazer as mudanças necessárias à legislação, como é a questão do cadastro positivo, a questão do compulsório, para diminuir o “risco”
argumentado pelas instituições financeiras.
A outra saída é ele, de fato, tomar uma decisão
política com relação aos bancos públicos. Creio eu que
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essa decisão do Presidente da República de fazer a
permuta no Banco do Brasil vai exigir do presidente
novo, o Aldemir Bendine, que chegue à presidência
do banco com esse compromisso de reduzir o spread bancário. E outra forma de reduzir o spread bancário é a competição entre as instituições financeiras,
porque é inaceitável que o spread bancário continue
dessa forma.
Nós já fizemos diversas audiências públicas na
Comissão de Assuntos Econômicos, e os representantes das instituições sempre argumentam o risco, mas,
no final do ano ou no início de cada ano, estamos verificando que o risco na verdade é uma argumentação
falsa, porque a cada ano o lucro de cada instituição
só tem aumentado. Então, se tem aumentado o lucro
da instituição, o risco praticamente é inexistente, ou a
inadimplência é uma inadimplência que já está incorporada e o spread bancário poderia ser muito menor
do que é.
Então, acho que positivo neste momento é o
debate que se faz em torno do spread bancário e o
compromisso que o novo presidente vai ter que ter,
e assumiu publicamente por um contrato de gestão
também, de diálogo e de acordo com o Ministro, com
o Presidente, de redução do spread bancário. Essa é
a boa notícia dessa troca da presidência do Banco do
Brasil, que é uma instituição importante no nosso País
e que deve ser líder na adoção daquilo que o Governo
deseja, que é um custo menor do crédito que temos
que liberar para a sociedade, pessoa física e pessoa
jurídica, especialmente neste momento de crise.
Então, Sr. Presidente, faço esse registro para manifestar a minha opinião, mas aproveito este momento
para fazer também um registro que tem relação com a
crise econômica, que tem relação com o funcionamento das instituições financeiras, que foi o encontro do
G20 que aconteceu na semana passada em Londres.
O Senado precisa refletir sobre esse momento, que é
importante para a economia mundial.
Pela primeira vez, uma reunião do G20 teve essa
importância política e econômica. Importância política
por que, Senador Jayme Campos? Porque passamos
a ter um novo fórum de decisão política no mundo. O
G7 – na verdade, eram oito países – os sete mais a
Rússia, G8 – foi, na minha avaliação, de forma quase
que definitiva, trocado pelo G20, que reúne os países
que representam 65% da população mundial e 87%
da economia global. Então, não tinha mais razão para
permanecer com o G8, porque já economias importantes, como a nossa aqui, se faziam necessárias nesse
agrupamento, porque nenhuma decisão poderia ser
tomada em um fórum de oito países se não tivesse a
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participação da China, da Índia, do México, do Brasil,
da África do Sul e de outros países que são incorporados ao G20.
Então, a primeira questão, que eu acho fundamental, é uma mudança política. Primeiramente, começou o
G8+5 e agora se chegou ao G20. Então, é uma mudança política, é um novo fórum de debates, de decisões,
de encaminhamentos, de definição de conceitos, de
discussão de propostas em todas as áreas.
Então, o G20 passou a ser, a partir dessa reunião
de Londres... E a crise econômica trouxe isso, porque
a crise econômica foi causada pelo G7, pelos países
mais ricos do mundo. A crise econômica foi causada
pelos Estados Unidos, pelos países da Europa. E, se
eles causaram a crise econômica, agora eles estão
precisando da ajuda de outros países, para que possamos estabelecer uma ação coletiva no mundo todo,
que dê a condição do retorno da confiança no mercado
financeiro e nas atividades econômicas.
Acho que a crise trouxe este benefício, uma demonstração clara de que o mundo é multipolar: uma
quantidade enorme de países com poder distribuído.
Nós não achamos adequado que o mundo pudesse ter
uma nação poderosa e as outras não poderosas. Em
nenhuma atividade isso é bom; não é bom na economia, não é bom na diplomacia, não é bom na política,
não é bom em nenhum local concentração de poder
nas mãos de uma nação.
Então, nós não queremos que os Estados Unidos
percam o poder e não queremos que os países da Europa também percam o poder; queremos que outras
nações alcancem o poder, para que haja essa heterogeneidade e essa capacidade de diversas nações
serem importantes no debate político e econômico.
Então, a crise provocada pelos países do G7 levou
à decisão desses países de aceitarem e de incorporarem neste momento esse novo fórum de decisões.
Acho isso fundamental, e o Brasil tem se posicionado
de forma bastante clara. O Brasil tem tido um papel
protagonista nessa relação internacional, e eu quero
registrar isso aqui.
Segundo, a importância econômica. Nós temos
a necessidade, para que enfrentemos a crise – que
não foi causada por nós –, de uma ação bem articulada no mundo. É fundamental. Para que possamos
vencer a crise com mais rapidez, nós precisaremos
dessa ação articulada.
A crise de 29 foi uma crise de proporções maiores do que esta, mas não havia naquele momento a
capacidade para enfrentá-la com a articulação que nós
temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, com
a capacidade de se encontrarem as lideranças como
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temos hoje. Hoje as distâncias se encurtaram. Temos
a capacidade hoje de estabelecer reuniões permanentes, seja com a presença das lideranças, seja por
teleconferência. Há um contato de forma mais fácil do
que no passado.
Então, o enfrentamento bem articulado dessas
lideranças é a maneira que nós temos de encurtar os
efeitos da crise que estamos vivenciando hoje. Desde
o primeiro momento, o Brasil tem se posicionado bem
com relação a essas ações articuladas, seja com o
Banco Central americano, seja como Banco Central
europeu.
Há uma perfeita sintonia da equipe econômica do
Brasil com a equipe econômica dos demais países.
E a demonstração clara de que o Brasil participa agora até do Fundo Monetário Internacional como
um país que oferece uma contribuição e um aporte de
recursos é também um momento histórico para este
País. Isso deve ser destacado por nós, Senador Paim,
porque nós já gritamos tanto contra o FMI, e agora o
Brasil é um país, uma nação, que aporta recursos para
que possamos ter políticas internacionais patrocinadas
pelo Fundo Monetário Internacional.
A boa relação do Presidente Lula com os demais
chefes de nação também deve ser destacada. Para
um país é importante. E é bom a gente destacar a
simplicidade e o papel, Senador Adelmir Santana, do
Presidente Barack Obama, que, de fato, é uma pessoa de um país poderoso, de um país com uma postura arrogante historicamente no mundo, mas agora
transmite simplicidade, humildade e nos dá também
uma confiança muito grande de que nós teremos uma
relação muito boa. E a manifestação do Presidente Barack Obama de estabelecer diálogo com países hostis
aos Estados Unidos é própria de um líder. O líder tem
que ter humildade e procurar os países de menor peso
político e econômico, para que se estabeleça o diálogo. Esse é um papel de líder. No papel de um líder,
liderança não pode se esconder, não pode se excluir
de um debate com países de menor importância econômica e política.
Então, faço também um destaque com relação
a esse tema.
Encerro, fazendo na verdade um chamamento,
porque teremos, no final do ano, a Conferência das Partes, que vai tratar do novo acordo de redução de gases
do efeito estufa, que é uma continuidade do Protocolo
de Kyoto. É um novo contrato de redução dos gases
do efeito estufa, e o G20 terá papel fundamental. Se
pudermos contar com essa harmonia que se estabeleceu na área econômica, também com essa harmonia
para se estabelecerem novos modelos de desenvol-
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vimento, com energias renováveis, com menor cultura
do consumo, acho que isso será um papel importante.
Então, o G20 vai ter um papel fundamental nesse novo
acordo que vai ser estabelecido em Kopenhagen, na
Dinamarca, em dezembro deste ano. Sinceramente,
acho que o Brasil terá um papel importante, como teve
na Conferência das Partes no ano passado, na Polônia, e no ano anterior em Bali. Tenho certeza de que
nós conseguiremos assinar um bom acordo, e o G20
vai ter um papel importante.
Saúdo, então, esse novo momento da política e
das relações internacionais e destaco aqui o papel do
Brasil neste momento.
Obrigado Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência chama de imediato para fazer uso
da palavra, pela Liderança do DEM, o Senador Jayme
Campos. Em seguida, por permuta, falará o Senador
Marco Maciel; posteriormente, o Senador Mozarildo
Cavalcanti; na sequência, falará o Senador Adelmir
Santana e, por fim, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido na
minha fala, mas não poderia deixar, nesta data em que
Cuiabá comemora seus 290 anos, de vir aqui prestar
a minha homenagem àquela valorosa população que
certamente implantou naquela região central do Brasil,
no ponto geodésico da América do Sul, aquela civilização moderna e, acima de tudo, uma das cidades mais
prósperas deste País.
Mas, Sr. Presidente, poucas cidades representam tão bem o espírito de brasilidade quanto a nossa
tricentenária Cuiabá. Todos os sotaques e costumes
convergem para lá, na bagagem e no coração de homens e mulheres que procuram oportunidades e novos horizontes para suas vidas. Centro geodésico da
América do Sul, a capital mato-grossense sustenta a
mais rica diversidade étnica e cultural desta imensa
Nação.
Hoje, Cuiabá, Sr. Presidente, completa 290 anos
de existência e se destaca no cenário nacional como
o mais reluzente farol de confiança no futuro do Brasil.
Da velha paragem dos bandeirantes, nos tempos da
sua fundação, ao moderno entreposto do agronegócio dos dias atuais, essa cidade viu solene e altiva a
história do Brasil desfilar por suas ruas.
No antigo Arraial da Forquilha, nome original do
povoado, só resta mesmo o pioneirismo e a coragem
dos cuiabanos que atravessaram os séculos construindo uma legenda de honradez e inteligência. Atualmente,
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Cuiabá se insere no concerto nacional como uma das
cidades mais prósperas e desenvolvidas do País.
Nos últimos anos, a nossa capital adotou uma
incontestável liderança na orientação dos destinos da
economia da Região Centro-Oeste. O mercado agrícola e pecuário do Brasil Central tem como sua principal
porteira a capital mato-grossense. Não se pode pensar
em investimento neste setor sem que antes se conheçam as experiências tecnológicas e mercantis desenvolvidas por técnicos e empresários cuiabanos.
Sr. Presidente, pode-se, inclusive, afirmar, sem
sombra de dúvida, que Cuiabá hoje é a capital brasileira do agronegócio.
Sras e Srs. Senadores, tanto para o Brasil quanto
para o mundo, Cuiabá representa hoje muito mais que
um centro de oportunidades na área rural; Cuiabá está
se transformando no principal pólo latino-americano de
discussão sobre temas ambientais.
A posição geográfica estratégica de nossa capital, aliada à natureza singular que margeia, faz dela o
centro urbano mais próximo dos biomas espetaculares.
Encravada na transição de três ecossistemas distintos,
o Planalto Central com os Cerrados; a Planície Amazônica com as florestas; e o Pantanal com a maior região
alagada do planeta; Cuiabá rouba a atenção do mundo
tanto por sua adversidade biológica, quanto por sua
experiência demográfica e social.
Ao longo dos anos, nossa capital deixou de ser
um mero porto de abastecimento para caravanas que
seguiam rumo ao Norte do País, para se tornar uma
cidade industrializada e moderna. Os velhos casarios
fazem sombra aos edifícios de arquitetura arrojada. Os
velhos contadores de casos viraram lendas e motivo de
estudo nas universidades que brotam na cidade.
Cuiabá é hoje um centro de excelência e uma
emissora de cultura e ensinamentos. Cuiabá é fonte
de vida e sabedoria, Sr. Presidente.
Ao completar 290 anos, contudo, o que lembramos é de sua paisagem humana. Uma gente tranquila
e generosa; um povo altivo e corajoso, que preserva
as suas tradições seculares, respeitando os costumes
dos irmãos que lá chegaram. A Cuiabá do pacu assado
convive – meu caro amigo Adelmir Santana, que conhece bem o nosso Estado – com o tutu do feijão dos
mineiros; a Cuiabá do cururu e do siriri convive bem
com a lambada dos nordestinos, de V. Exª, lá de Nova
Iorque, no Estado do Maranhão; a Cuiabá do guaraná
ralado convive bem com o chimarrão dos gaúchos!
Cuiabá é hoje a síntese de muitas raças, Sr.
Presidente.
Parabéns ao povo cuiabano. Uma gente simples
que aprendeu a viver em harmonia com a natureza;
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que compreendeu o ritmo do tempo, e que nos ensina
que viver em paz é o melhor caminho para a nossa
felicidade.
Concedo um aparte ao Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador Jayme Campos, V. Exª, ao homenagear a capital,
Cuiabá...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Peço a brevidade possível, porque no horário
de liderança não se poderia fazer um aparte, mas, no
caso, é legítimo devido à homenagem que o Senador
faz ao seu Estado.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Muito obrigado pela concessão, Sr. Presidente. Eu só queria me
associar às homenagens e dizer que Cuiabá, com a
divisão dos dois Estados, a separação do Mato Grosso
do Mato Grosso do Sul, sofreu um surto de progresso
impressionante. Uma cidade de 290 anos e que nesses
últimos anos, como capital do Estado de Mato Grosso,
efetivamente, tem apresentado um boom de desenvolvimento que impressiona a todos.
Então, eu queria, com a aquiescência de V. Exª e
do orador, congratular-me com as comemorações dos
290 anos de Cuiabá, saudando, inclusive, os companheiros que tenho da área da Federação do Comércio, Pedro Nadaf, a família Nadaf, enfim, o pessoal do
Sebrae, com quem eu mantenho relações estreitas de
muitos anos. Então, parabéns a V. Exª pela lembrança
e parabéns ao povo cuiabano.
O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Agradeço
ao ilustre companheiro, Senador Adelmir Santana, que
certamente também é um dos grandes brasileiros que
conhece aquele Estado e que tem dado, também, a sua
contribuição, sobretudo ajudando, naturalmente com
as suas idéias, a nossa Fecomércio, o Sebrae, enfim,
como homem que milita aqui na capital federal e que,
certamente, tem contribuído para o fortalecimento do
comércio daquele Estado.
Portanto, Sr. Presidente, encerro a minha fala,
agradecendo a V. Exª a oportunidade que nos deu para
conceder o aparte, em que pese, regimentalmente,
não ser permitido quando se faz uso da palavra pela
liderança. Mas eu agradeço a V. Exª e quero aqui, uma
vez mais, dizer ao povo cuiabano que estamos na trincheira como Senador da República, que tivemos uma
expressiva votação não só como Senador, como também ex-Governador do Estado, que pude muito contribuir para o desenvolvimento da capital mato-grossense
como também para aquele imenso Estado, na certeza
de que o sonho de Cuiabá vai ser realizado agora, em
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2014, com a realização da Copa, com a nossa cidade
representando os Estados da Região Centro-Oeste.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Cumprimento V. Exª pela homenagem que faz
à capital do seu Estado.
Convidamos para fazer uso da palavra o nobre
Senador Marco Maciel, que, pacientemente, aguardou até esta oportunidade. Agradeço, por oportuno,
ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que, pela permuta,
possibilita que o nosso ex-Vice-Presidente da República use da palavra neste momento.
V. Exª tem a palavra por dez minutos, com a tolerância devida.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Nobre
Senador Paulo Paim, que preside esta sessão. Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, venho juntar minha voz à
de Senadores e Senadoras que me precederam para
defender aqui a questão dos municípios brasileiros que
estão com as suas receitas extremamente afetadas –
faço questão de frisar – com algumas medidas tomadas pelo Governo Federal, uma das quais a redução
do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados,
além de outras providências que, de alguma forma
contrariando o espírito federativo da Constituição, os
repasses para os Estados e municípios – e sobretudo
os municípios fossem extremamente afetados. Os municípios de grande porte ainda conseguem – com sua
renda própria, às vezes mercê de um pólo industrial
ou de uma atividade econômica mais forte – sobreviver e pagar seus compromissos, inclusive os encargos
trabalhistas. Mas os municípios de médio e pequeno
porte não estão suportando o grande ônus que sobre
eles está recaindo, fazendo com que os prefeitos, ao
final do mês, tenham dificuldade, inclusive, em pagar
sua própria folha de funcionários, isso afetando também, indiretamente, as câmaras municipais.
Sr. Presidente, eu insisto nesse ponto, porque
a Constituição de 88 inovou, quando entendeu que
os municípios passariam a ser entes federativos, o
que levou um grande jurista brasileiro, Miguel Reale,
a dizer que o Brasil começou a praticar um novo tipo
de federalismo, que seria um federalismo trino, isto
é, um federalismo composto não somente da União,
dos Estados e do Distrito Federal, mas também dos
Municípios. Isso é uma inovação, que marca o constitucionalismo brasileiro, porque, desde a Constituição
de 1891, que foi uma boa Constituição, já se ansiava
em reforçar a Federação, em incitar mais instrumentos
aos Municípios, mais autonomia à vida municipal, mas
isso não se obteve senão agora, com a Constituição
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de 1988, fazendo com que eles passassem a ser, insisto, entes federativos.
Sempre penso que, quando se fala em federação,
que federação rima com descentralização. Nós não
podemos, portanto, deixar de ter presente a primeira
instância da Federação, que é o Município, onde nasce a vida, onde mora, portanto, a população brasileira.
O brasileiro mora em diferente cidades, em diferentes
Municípios, daí porque eles devem merecer uma atenção especial.
O Presidente da República tem dito que iria socorrer os Prefeitos, mas, até agora, não vi o anúncio
dessas providências. Daí por que, Presidente, estou
oferecendo emendas à MPV nº 457, de 2009. Alguém
poderá dizer que essas emendas não podem ser mais
apresentadas, posto que já venceu o prazo para apresentação das emendas.
Mas se isso não for possível – e não vamos ficar aqui diante de uma dificuldade regimental –, eu
gostaria de estender meu apelo ao Relator da matéria, que ainda não foi designado, para que ele possa
examinar a hipótese de atender três emendas que
guardam perfeita sintonia com os objetivos visados
pelos prefeitos, ou seja, formas corretas, legais, com
amparo constitucional, com plena juridicidade, com
plena legalidade, enfim, no sentido de fazer com que
o impacto da redução dos Municípios seja minorado,
seja minimizado.
Então, vou ler rapidamente. São três emendas
muito curtas. A primeira determina que se acrescente novo art. 2º à Medida Provisória nº 457, de 2009,
renumerando-se os atuais arts. 2º e 3º:
Art. 2º Acrescente-se o seguinte art.
104-A à Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005:
“Art. 104-A. Para a formalização do parcelamento de que trata o art. 96, deverá ser
procedido o encontro de contas entre débitos
e créditos dos Municípios e do Regime Geral
de Previdência Social.
Parágrafo único. Serão considerados no
encontro de contas os valores pagos pelos
Municípios, desde que ainda não tenham sido
alcançados pelo prazo prescricional, em decorrência de débitos lançados sem a observância
do prazo decadencial de cinco anos, ratificado pela Súmula Vinculante nº 8 do Supremo
Tribunal Federal.”
A justificação é curta, Sr. Presidente, e diz o seguinte:
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Trata-se de abater o montante devido pelos Municípios ao INSS os valores pagos no passado em desacordo com o prazo decadencial
de cinco anos, ratificado pela já referida Súmula
Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal Federal.
Essa súmula declarou inconstitucionais o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569,
de 1977, e os arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de
1991, sendo que os dois últimos dispositivos
foram revogados de maneira expressa pelo art.
13 da Lei Complementar nº 128, de 2008.
A segunda emenda, Sr. Presidente, também à Medida Provisória nº 457, de 2009, busca o seguinte:
O art. 1º da Medida Provisória nº 457, de 2009,
passa a vigorar com as seguintes modificações, mantidas as demais alterações:
Art. 1º Os arts. 96, 97 e 102 da Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, passam
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 96. .................................................
...............................................................
§ 2º Os débitos ainda não constituídos
deverão ser confessados, de forma irretratável
e irrevogável, até 31 de maio de 2009, ressalvados aqueles lançados sem observação do
prazo decadencial de cinco anos, ratificado
pela Súmula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal Federal.
Art.97. ...................................................
Parágrafo único. Não serão considerados
na consolidação tratada no caput os débitos
lançados sem a observação do prazo decadencial de cinco anos, ratificado pela Súmula Vinculante nº 8 do Supremo Tribunal Federal.
Art.102. .................................................
...............................................................
Justificação:
Trata-se de excluir do programa de parcelamento os débitos lançados sem observância
do prazo decadencial de cinco anos, ratificado pela Súmula Vinculante nº 8 do Supremo
Tribunal Federal (STF). Pela mesma razão,
impõe-se determinar que não poderão ser considerados na confissão irretratável de débitos
ainda não constituídos aqueles que estejam
em desacordo com a citada súmula. Em sua
decisão, o STF, a Corte Suprema do País, declarou inconstitucionais o parágrafo único do
art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569, de 1977, e os
arts. 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 1991, sendo
que os dois últimos dispositivos foram revoga-
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dos de maneira expressa pelo art. 13 da Lei
Complementar nº 128, de 2008.
Finalmente, a última emenda, Sr. Presidente, que
se refere à mesma medida provisória e se volta para
amparar os 5.564 Municípios brasileiros espalhados
por todo este vasto território nacional.
O que pretende? É o seguinte:
O art. 1º da Medida Provisória nº 457, de 2009,
passa a vigorar com as seguintes modificações, mantidas as demais alterações:
Art. 1º Os arts. 96, 98 e 102 da Lei nº
102, de 21 de novembro de 2005, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 96. .................................................
...............................................................
§ 8º Será concedido prazo de carência
de 180 dias, considerado a partir da data da
adesão do Município ao parcelamento referido
no §6º, para o pagamento dos valores relativos
aos débitos discriminados no caput.
§9º Os prazos previstos nos incisos I e
II contarão somente após o prazo de carência
fixado no §8º. (NR)”
Art. 98. ..................................................
...............................................................
III – no máximo, 1% (um por cento) do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
durante os doze primeiros meses do parcelamento, observado o prazo de carência fixado
no § 8º do art. 96. (NR)”
Justificação:
Trata-se de fixar moratória de seis meses
[isso indispensável aos Municípios brasileiros]
para o pagamento das obrigações dos Municípios, a contar da data da adesão ao programa
de parcelamento, de determinar que os prazos
do parcelamento comecem a correr somente
após a moratória introduzida e de estabelecer
que nos doze meses subseqüentes os pagamentos devidos sejam limitados a 1% do cotaparte do FPM.
São essas, Sr. Presidente, as três emendas que,
se assim posso dizer, espero que sejam acolhidas pelo
Relator que vier a ser designado para analisar a Medida Provisória nº 457.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de
dizer que o Senado Federal, ao se sensibilizar com relação ao tema, demonstra, mais uma vez, que cumpre
um papel que lhe é inerente, que é o de ser a Casa da
Federação. E a Casa da Federação, hoje, não é só a
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Casa dos Estados; é também a Casa dos Municípios,
visto que a Constituição de 1988 foi extremamente firme
ao determinar que os Municípios brasileiros também
fossem entes da Federação e, portanto, merecedores
do amparo governamental.
Sr. Presidente, para não me alongar e antes de
concluir, gostaria de mencionar que, na medida em que
essas providências não venham a ser adotadas, vamos
ter agravado o quadro econômico e social brasileiro.
Isso vai significar redução de empregos e da atividade
econômica e vai fazer, por decorrência, que tenhamos,
cada vez mais, um crescimento menor.
São providências que têm o total amparo legal
– estou disposto a discutir essa questão, quando a
matéria for suscitada – e constitucional.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Tenho
certeza, pela história do Senado, que a instituição
não poderá ficar indiferente a esses justos pleitos dos
prefeitos brasileiros, que, de alguma forma, estão sendo mais onerados. Há um ditado popular que diz que
o “pau quebra justamente sobre os mais fracos”. É o
que estamos vendo agora. Os Municípios não têm nenhuma parcela na crise que ora vivemos. A questão é
mais federal e o Governo resolveu, de alguma forma,
para lidar com o problema com o qual se defrontam
o Brasil e o mundo, penalizar os Estados, sobretudo,
os Municípios.
Encerro, pois, as minhas palavras, esperando que
o Senado Federal, sensível a essa questão, venha a
socorrer os Municípios brasileiros, sobretudo aqueles
de menor nível de desenvolvimento relativo.
Muito obrigado a V. Exª. Quero aproveitar para
agradecer também ao Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo fato de haver tolerado que eu falasse à sua
frente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – De imediato, passamos a palavra ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que, pacientemente, concordou
com a permuta com o nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que, com
muita proficiência, preside esta sessão de hoje; Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, há pouco, o Senador
Augusto Botelho falou aqui sobre o tema que também
vou abordar, que é a questão das famílias que moram
em Raposa Serra do Sol. E V. Exª, Senador Augusto
Botelho, vai ver num artigo que vou ler que não são
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só os não índios que estão sofrendo, mas também
os índios.
Aliás, vou ler um artigo publicado no jornal Valor Econômico de hoje, escrito pelo jornalista Mauro
Zanatta, que esteve em Boa Vista:
Reserva Raposa Serra do Sol: conflito
leva índios à periferia de Boa Vista [a capital do
Estado de Roraima]. Migração é antiga, mas,
mesmo após a decisão do Supremo Tribunal
Federal, as famílias continuam chegando.
Na periferia de Boa Vista, a agradável
capital de Roraima, é possível comprovar um
reflexo direto da arrastada disputa pela terras
na área indígena de Raposa Serra do Sol. A
oito quilômetros do centro, acomodados entre
os bairros de Nova Cidade e Brigadeiro, há
centenas de indígenas [vejam bem, famílias
indígenas] que deixaram a reserva por causa
de incidentes derivados da briga pela posse da
terra, cuja extensão total soma 1,75 milhão de
hectares espalhados pela fronteira brasileira
com a Venezuela e a Guiana.
A família de Pedro de Souza, 73 anos,
é um exemplo da “diáspora” dos índios macuxi, etnia dominante nas 200 comunidades da
Raposa Serra do Sol. Primeiro do clã a sair da
reserva, há dez anos, o índio afirma ter cansado das disputas e da pressão interna na comunidade do Contão, a 240 Km de Boa Vista,
para que abandonasse o trabalho com pecuaristas “não índios” estabelecidos na região.
“Eles diziam que eu não podia mais trabalhar
para os brancos, que estava sendo explorado e os brancos iam ter que sair da Raposa”,
diz. “Achei melhor sair, trazer a família e ficar
em paz, sem confusão, nem briga com os irmãos” [ele saiu da reserva para morar, Senador
Paim, na periferia da cidade de Boa Vista, na
capital, e é uma família de indígenas; aqui não
estamos falando de não índios, que já estão
sendo enxotados de lá há algum tempo]. Mesmo ressentido com a maneira como saiu das
terras dos antepassados, Pedro não pretende
voltar. “Agora, não dá mais. Eles que fiquem
lá, que eu fico aqui” [isso quer dizer que nem
aos índios essa demarcação serviu, que nem
aos índios ela vai ser útil, portanto].
Depois de conseguir a aposentadoria,
Pedro trouxe a mãe nonagenária [portanto,
com mais de 90 anos], dois filhos, uma irmã e
três sobrinhas para morar na capital. Vive em
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uma casa de madeira na rua Natal, no bairro
Nova Cidade, uma localidade de 15 mil habitantes, criada em 1992, para abrigar militares
do Batalhão de Engenharia e Construção do
Exército. Mesmo com a determinação de deixar para trás as contendas indígenas e interraciais, o índio não conseguiu convencer outros
três filhos a acompanhá-lo na retirada. “Eles
estão lá. vivendo do que dá. Mas agora que o
governo vai tirar os brancos da Raposa, quero
ver como eles vão fazer”, diz. “Quero trazer os
três, mas é difícil”.
Vejam o que ele está querendo dizer com isso:
é que, retirando os não índios que têm fazendas pequenas, eles ficam sem emprego. Das quinhentas famílias, todos são pequenos produtores da agricultura
e da pecuária. Faço sempre questão de frisar isso,
porque senão vão logo dizer que são os seis arrozeiros, que dão milhares de empregos para os índios e
para os não índios.
Prossigo a leitura:
A família se sustenta com a aposentadoria de Pedro, de sua mãe e de sua irmã. O
filho caçula, Rangel Cruz de Souza, 25 anos
e quatro filhos [ele é indígena também], trabalha como servente de pedreiro e auxiliar de
serviços gerais desde 2002, quando deixou a
reserva para “melhorar de vida”.
Veja bem, Senador Paim, que índios estão abandonando a reserva já há algum tempo, e, agora, esse
número vai aumentar.
Continua o artigo:
“Mas trabalho só quando aparece um
servicinho. Nessa Semana Santa está tudo
parado”, diz o índio que estudou até a 4ª série do ensino fundamental, ainda na escola da
Raposa Serra do Sol.
Algumas ruas adiante, mais precisamente
na Avenida Porto Velho, uma estreita passagem de chão batido e arenoso, moram a índia
macuxi Fátima Gonçalves e o piauiense Luiz
Gonzaga da Conceição. Garimpeiro, o homem
conhecido como “Piauí” trocou a maloca onde
vivia com a mulher [quer dizer, um não índio
casado com uma índia], na comunidade de
Mutum, próxima ao rio Maú, marco da fronteira
entre Brasil e Guiana, para virar dono de um
bar na Nova Cidade. “Saímos de lá em 1997
por causa de uma briga em que tocaram fogo
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nas balsas do pessoal”, lembra Fátima, 45
anos e quatro filhos.
Mesmo tendo saído da reserva, Fátima
tem parentes na região da Reserva. A prima é
“tuxaua” (líder) em Mutum e outras duas irmãs
permanecem em Raposa. “Minha prima esteve
aqui na semana passada e disse que a polícia
está tirando todos os brancos de lá”, relata.
Veja bem, Senador Augusto: a Polícia já está tirando todos os brancos de lá. Como eu e V. Exª temos
uma audiência semana que vem com o Desembargador Jirair, Presidente do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, que esteve lá e que se inteirou da questão,
queremos saber, já que fomos designados pelo Senado,
como isso já está sendo feito pela Polícia dessa forma.
E o relato é de uma índia; o relato não é de um não
índio. Agora, há uma suspeição, colocada de propósito
por este Governo, dividindo entre índios e não índios,
brancos de olhos azuis, enfim, quer dizer, a Nação está
sendo fragmentada do ponto de vista racial.
Volto ao artigo:
Para ela, a situação da reserva deveria
ser resolvida com uma solução pacífica. “Eles
deram prazo para os brancos saírem de lá,
mas acho que vai continuar a ter problema,
porque tem uma parte dos índios que quer
os brancos lá e outra parte que não quer de
jeito nenhum”.
Já cansamos de dizer isto aqui: a maioria dos
índios não quer essa diáspora, não quer essa separação, até porque são miscigenados. Existem, como
está dito aqui, por exemplo, casamento de brancos, se
é que podemos dizer assim, de não índios com índios.
Prossegue o texto:
O presidente da associação dos moradores do bairro Nova Cidade, o maranhense
Miguel Alves do Nascimento, relata que toda
semana aparecem novas famílias indígenas
em busca de casa e abrigo na região. “Eles se
instalam na beira de umas lagoas que têm aí,
mas a prefeitura vem e tira o pessoal porque
é área de preservação”, diz. O líder afirma que
a situação preocupa a todos porque as condições de vida nessas áreas marginais são mínimas. “Eles vivem na beira da lagoa, sem água
nem luz”. A reportagem abordou moradores
das áreas em dois dias diferentes para saber
se as pessoas tinham vindo recentemente da
região do conflito, mas os moradores descon-
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versavam, não admitiam conhecer ninguém da
Raposa. “É o medo da prefeitura vir e retirar
quem já está aqui”, diz Nascimento.
Mesmo assim, há quem se arrisque. Exvice-prefeito de Uiramutã, município situado
dentro da reserva, João Tropeiro coordena uma
espécie de abrigo para índios recém-chegados
de Raposa. Sem muito contato com a população local, o político auxilia os indígenas a
encaminhar papéis e a pedir benefícios como
o Bolsa-Família.
O presidente da federação das associações de bairro de Boa Vista, Faradilson Mesquita, entende que o governo federal desconsiderou essa “diáspora” ao tomar medidas de
apoio aos índios. Ligado a grupos políticos
favoráveis à permanência de “não índios” na
Raposa, ele critica o Supremo Tribunal Federal
(STF), os governos estadual e federal. “Essas
medidas compensatórias deveriam ser tomadas por quem tem conhecimento de causa,
não de gabinetes de Brasília.”
Então, veja, Senador Paim: isso foi escrito por
uma pessoa que não é de Roraima, por uma pessoa
que escreve para um grande jornal como é o jornal
Valor. É a descrição do que estão passando os índios
da reserva.
É pena que essas decisões aqui sejam tomadas
por pessoas que se julgam colegas de Deus, que estão acima de qualquer coisa e impõem essa situação,
que os próprios índios não querem. Pior, condena-os
a viver dessa forma.
Eu gostaria de ouvir o Senador Augusto Botelho,
com muito prazer.
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Senador Mozarildo, V. Exª, trazendo isso, despertou-me para
um fato que está ocorrendo em Boa Vista. Os indígenas que vivem em Boa Vista fizeram uma associação.
Já há mais de 10 mil pessoas associadas. Inclusive,
estão reclamando que a Funai não quer reconhecê-los
como associação. Eles estão se organizando, e têm
de se organizar para sobreviver. Foi bom sair essa
reportagem porque isso é uma pontinha. Mas já são
10 mil indígenas que moram no entorno de Boa Vista
que estão se associando para reivindicar os seus direitos, para lutar por melhor espaço e oportunidade.
V. Exª, trazendo isso, mostra-nos mais um problema.
Agora vou falar uma coisa boa que aconteceu com os
indígenas também: neste ano, formou-se a primeira
turma de professores indígenas na Universidade Fe-
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deral de Roraima. Isso vem evoluindo há muito tempo. Já temos muitos indígenas de Roraima formados,
sem ter entrado por esse negócio de cotas ou por um
caminho especial. Entraram na disputa normal dos
vestibulares. Mas esses professores foram formados
dentro disso, num programa que há na Universidade
Federal de Roraima. Vamos ajudar os índios que moram em Boa Vista a se organizarem para se defender.
Eles vão aumentar. São 10 mil, mas veremos quantos
teremos daqui a dois ou três anos.
Os índios das áreas demarcadas são abandonados pelas ONGs. Repito isso toda hora aqui porque
é verdade. Sabemos que, demarcou área, as ONGs
caem fora porque não vão mais poder ganhar dinheiro com a história de demarcar terras. Aí abandonam,
porque eles não estão preocupados com o ser humano, com a gente que está em cima da terra, não. Eles
estão preocupados com o que está embaixo da terra,
porque toda área indígena do nosso Estado é plotada,
é colocada em cima de uma província mineral.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Senador Augusto Botelho, V. Exª, que, como eu, é
médico, lógico que temos o mesmo sentimento... Aliás, não precisa ser médico para ter esse sentimento
humanista de saber que é preciso pensar, em primeiro
lugar, no ser humano.
E essas demarcações no meu Estado – nosso
Estado, aliás – são 36 na verdade. São, como V. Exª
disse no seu pronunciamento, mais de seis mil famílias
que foram expulsas de onde estavam. E para quê? Vai
melhorar a vida dos índios? Não, está aqui, está provado, com a isenção... Aliás, é só, Senador Paim, V. Exª,
que é da Comissão de Direitos Humanos, mandar uma
comissão lá, apurar com isenção a situação. A maior
comunidade indígena que existe em Roraima está na
capital, como disse o Senador Augusto Botelho. São
muito mais de 10 mil índios, e pior, vivendo na periferia,
subempregados, passando necessidades.
E quero, Senador Paim, para não me alargar
muito além do tempo que V. Exª está me dando, pedir
que seja transcrito como parte do meu pronunciamento outro artigo, publicado no Jornal Gazeta Mercantil,
que diz assim: “Índio não quer apito; quer acesso ao
conforto. A ilusão do ‘bom selvagem’ está superada
pelos fatos há mais de 400 anos”. É de autoria de Antonio Penteado Mendonça, que é membro da Academia Paulista de Letras.
E ele fala, entre outras coisas, que a verdade é
que o índio não quer mais viver daquela forma como
vivia no passado, e ele inclusive relata uma conversa
que teve com um antropólogo, que disse para ele que o
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índio tem que voltar a viver como vivia, e não caminhar
para frente como caminha o resto da sociedade.
Para encerrar, Sr. Presidente, pedindo, portanto,
a transcrição desse artigo também, quero dar notícia
de uma matéria interessante aqui: “Força-tarefa aponta
irregularidades em ONGs”. Vou ler só um trecho.
Uma força-tarefa criada pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do
Trabalho, com o auxílio da Superintendência
Regional do Trabalho e do Exército, deflagrou
na semana passada a Operação Liberdade e
detectou cerca de 700 trabalhadores [Senador Paim] que atuam na assistência à saúde
indígena em situação irregular.
Os trabalhadores são servidores das organizações não governamentais [ONGs] Conselho Indígena de Roraima [Senador Augusto,
o famoso Conselho Indígena de Roraima, essa
ONG corrupta que comanda todo esse processo de demarcação lá], Serviço de Cooperação
ao Povo Yanomami (SECOYA) e Diocese de
Roraima, que por sua vez prestam serviços
terceirizados à Fundação Nacional de Saúde
nas terras indígenas Raposa Serra do Sol e
na Reserva Yanomami.
Então, é essa matéria que também peço que seja
transcrita como parte do meu pronunciamento. E quero
aqui louvar o Ministério Público Federal e o Ministério
Público do Trabalho. Tenho dito que fico estarrecido
porque, embora o Ministério Público seja, como manda
a Constituição, o defensor dos índios, ele tem que ser,
acima de tudo, o fiscal da lei. Essa ação do Ministério
Público Federal no meu Estado realmente repõe, no
lugar devido, uma ação que acho muito importante,
porque, mais uma vez, comprova-se o que sempre
falamos aqui: ONGs que exploram essa bandeira do
indigenismo para proveito próprio e querem botar os
índios para viver na miséria.
Eu deixo mais esse registro aqui porque, a partir
do dia 20, estaremos em Boavista, de 20 a 30, eu e
o Senador Augusto, e vamos ficar atentos a todos os
procedimentos que vão ser feitos com relação à expulsão ou desterro dessas famílias.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência informa ao Plenário que, no próximo
dia 13 de abril, às 11 horas e 30 minutos, no Palácio
do Buriti, será assinado o II Pacto Republicano de Estado, em continuidade ao I Pacto, firmado pelos chefes
de poderes em dezembro de 2004.
O convite vem do Ministro Tarso Genro, e o evento contará com a presença do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do
Exmº Sr. Senador da República Presidente do Senado
Federal, José Sarney, e do Exmº Sr. Deputado Federal
Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer,
e, ainda, do Exmº Sr. Ministro Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes.
Passamos a palavra ao nobre Senador Adelmir
Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna
novamente para tratar do uso de cartões de crédito e
débito em nosso País. Mas agora, felizmente, posso
dizer que o Brasil está evoluindo nesta área, haja vista
aos acontecimentos das últimas semanas, o noticiário, fazendo referências a iniciativas que poderão sair
do Poder Executivo, bem como fazendo referência ao
trabalho feito pelo Banco Central.
Os diversos problemas que consumidores e lojistas enfrentam, resultantes das distorções e falhas na
indústria dos cartões de crédito e débito, podem estar
com os dias contados. Na semana passada, o Banco
Central divulgou radiografia profunda sobre o mercado de cartões de crédito, produzida em parceria com
o Ministério da Justiça, com o Ministério da Fazenda,
na qual aponta os grandes problemas desta indústria.
Isso é fruto de um convênio celebrado entre essas três
instituições já de alguns anos, convênio entre Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça e Banco Central,
estudando essa matéria.
Inconformado com essas distorções e refletindo a
insatisfação da sociedade, iniciei aqui, em 2007, uma
verdadeira cruzada para mudar o relacionamento dos
cartões de crédito e débito com o empresariado e com
o consumidor brasileiro.
A divulgação do estudo feito pelo Banco Central
vem agora corroborar os nossos pontos de vista, na
medida em que incorpora, em seu relatório final, várias
das modificações que estão materializadas em projetos
de minha autoria e que tramitam nesta casa.
Uma das propostas que apresentei, em tramitação na Casa, trata da designação do Banco Central
como órgão fiscalizador das empresas de cartões de
crédito e débito que hoje não são consideradas instituições financeiras e não passam por nenhum tipo
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de fiscalização ou regulação. Isto é, são empresas
autorreguladas, situação incomum que permite todo
tipo de abuso.
Outro projeto permite o compartilhamento das
transações com cartão em um único POS – aquelas
maquininhas que ficam sobre as mesas, em que se
passam os cartões –, antiga reivindicação dos empresários. A sobrecarga de taxas relativas aos equipamentos onera não somente o consumidor, mas também o
lojista, que tem os seus preços de certo modo aumentados em razão dessas taxas.
Uma terceira proposta prevê a quebra do monopólio das credenciadoras de cartões, impedindo cláusulas
de exclusividade nos contratos entre credenciadoras e
bandeiras, o que favorecerá a concorrência no setor,
beneficiando a todos.
Há, ainda, Sr. Presidente, uma quarta proposição minha, para a qual chamo a atenção das Srªs e
dos Srs. Senadores. O Senado Federal aprovou, no
final de 2008, o PL 213, de 2007, que visa a permitir
a cobrança de preços diferenciados entre compras à
vista e compras feitas com cartões, em benefício dos
consumidores. Isso porque a legislação, a autorregulação, considera as compras com cartão de crédito como
compras à vista, quando na verdade o crédito que chega ao lojista se dará apenas com 30, 31 dias. Portanto,
não é uma compra à vista; tem um custo, e todos nós
sabemos o custo do dinheiro no País. Esses 31 dias
têm custos, os quais são adicionados nos preços, que,
em última análise, quem paga é o consumidor.
No entanto, esse projeto enviado pelo Senado à
Câmara dos Deputados foi declarado prejudicado pela
Comissão de Defesa do Consumidor daquela Casa,
sem ir a votos, apesar da sua importância.
Segundo o Regimento Interno da Câmara, o autor do projeto pode recorrer. Como, nesse caso, o autor era o Senado, no final do ano passado o Plenário
desta Casa aprovou requerimento de minha autoria
apresentando recurso à Câmara contra a declaração
de prejudicialidade. Lamentavelmente, o recurso não
foi acolhido e o projeto foi arquivado.
Estamos diante de uma situação institucional
grave, visto que um projeto de lei aprovado por uma
Casa do Congresso Nacional foi à revisão na outra
Casa, sendo arquivado sem ir a votos.
Considero a minha proposta muito oportuna,
neste momento em que a crise econômica domina as
discussões em todo o mundo, pois o consumidor terá
grande vantagem se puder ganhar de 5% a 10% em
cada compra à vista.
A propósito do mérito do projeto, registro e destaco a conclusão contida no relatório do Banco Central
sobre a diferenciação de preços:
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Entende-se que a regra de não diferenciação traz distorções ao mercado e prejuízo
ao consumidor, e que a possibilidade de diferenciar os preços em função do instrumento
de pagamento traria inúmeros benefícios ao
consumidor.
Diz ainda o relatório que, “sem prejuízo ao crescimento da indústria de cartões, a melhor política seria
permitir o livre apreçamento de bens e serviços”.
O Banco Central assume no seu relatório convergência total com o projeto que aprovamos aqui no
Senado e que ainda espero ver, de alguma forma,
aprovado e sancionado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, feito o esclarecimento sobre essa questão institucional entre o
Senado e a Câmara, retorno ao tema original deste
pronunciamento, reconhecendo a importância do estudo
divulgado pelo Banco Central sobre os cartões.
É louvável o interesse do Governo Federal em
propor mudanças nessa área, mas o caminho correto
para acabar com as discrepâncias na indústria dos cartões de crédito é agilizar a tramitação dos projetos que
apresentamos nesta Casa, como forma, inclusive, de
se reconhecer e valorizar o papel do Poder Legislativo
na defesa dos interesses da sociedade.
O objetivo do estudo do Banco Central é criar
condições regulatórias para ampliar a competitividade, eficiência e redução de custos. Foram ouvidos os
agentes do mercado de cartões de crédito e débito e
também os lojistas. Eu diria que foram ouvidos inclusive os consumidores.
Prevê-se que o consumidor terá ainda 90 dias para
apresentar críticas e sugestões. Numa outra etapa do
estudo, as autoridades prometem propor normas para
o setor. Da minha parte, manterei a trincheira montada
neste Plenário, como representante dos consumidores
e dos setores empresariais brasileiros, que anseiam
por mudanças urgentes na regulação dos cartões de
crédito e de débito.
Uma das críticas que mais tenho ouvido, nos debates em diversos segmentos, é a baixa concorrência
no setor. No Brasil, as principais administradoras de
cartões de crédito detêm, conjuntamente, praticamente
95% do mercado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é chegada
a hora de regulamentar definitivamente este mercado
e acabar com as distorções que oneram milhões de
consumidores, muitos deles situados nas faixas sociais
mais baixas, penalizados e sem condição de enfrentar regras duras impostas pelo mercado. Não dá para
aceitar juros de 12% ao mês e taxas cobradas às lojas,
por cada venda, no percentual de até 5%.
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A alteração à Lei nº 4.595, de 1964, proposta pelo
Projeto nº 678, de 2007, por exemplo, resolveria parte
do problema, ao tratar como instituições financeiras
as empresas que emitem cartões de crédito e débito,
as administradoras desses cartões, os adquirentes
ou credenciadores de estabelecimentos comerciais
e as bandeiras, como Mastercard e Visa. Com isso, o
Banco Central teria poder regulatório sobre as administradoras.
Essa mudança se faz necessária porque há
35 anos, quando a Lei nº 4.595 entrou em vigor,
não havia ainda o uso de cartões, que permanece
desregulamentado até hoje. A proposta está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
ser relatada.
Tenho esperança de ver votado o Projeto de Lei
nº 677, de 2007, para que as administradoras possam compartilhar terminais de cartões, os famosos
POS. Quando isso acontecer, os lojistas deixarão
de pagar por sistemas diferentes que usam equipamentos iguais, entulhando os balcões de máquinas
redundantes.
Atualmente, há lojas que optam por apenas uma
bandeira, para evitar gastos muito altos com o aluguel
dos terminais, desagradando os consumidores. A proposta está aguardando votação na Comissão de Ciência e Tecnologia e também na CAE.
O Projeto de Lei nº 680, de 2007, atualmente
tramitando na CCT, proíbe cláusulas de exclusividade
entre bandeiras e adquirentes no mercado de cartões
de crédito e débito. A medida também busca, Sr. Presidente, aumentar a concorrência no País e, por consequência, garantir mais opções aos clientes e lojistas.
Precisamos aprovar com urgência, no Congresso Nacional, uma legislação específica para o setor,
que leve em conta as sugestões apresentadas pelos
consumidores e lojistas.
É totalmente viável conciliar os aspectos de comodidade, modernidade e progresso do chamado “dinheiro de plástico” com custos menores para toda a
sociedade. São projetos que já foram discutidos com
as entidades de classe e estão amadurecidos, prontos
para votação. Se aprovados, aumentarão as vendas,
afastando o fantasma da recessão.
A crise econômica crescente impõe soluções rápidas. Faço um apelo consistente para que, em regime de mutirão, possamos agilizar a aprovação desses
projetos de reconhecida importância.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero convidar todos
para participarem de um grande debate que a Frente
Parlamentar Mista do Comércio Varejista realizará no
próximo dia 22 de abril, no auditório Petrônio Portella,
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aqui no Senado, para discutir o mercado de cartões
de crédito no País.
Em relação a esse assunto, Sr. Presidente, faço
um apelo para que esta Casa e os membros do Senado Federal tomemos como exemplo a necessidade
de se facilitar a vida das pessoas, dos empresários e
dos consumidores em geral, porque isso significará
redução de custos e, consequentemente, redução de
preços para os consumidores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência informa ao Senador Mozarildo que os
seus pedidos encaminhados antes serão atendidos na
forma regimental.
Em votação o Requerimento nº 392, de 2009,
lido anteriormente.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo a palavra ao nobre Senador Cristovam
Buarque, que terá o tempo de dez minutos, com a tolerância dada aos outros Senadores. Logo após o Senador Cristovam, passarei a palavra ao Senador João
Vicente Claudino, que, depois da fala, vai presidir para
que este Senador possa fazer uso da palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras,
muito temos falado ultimamente das nossas crises,
das nossas dificuldades, da repercussão de discursos que são feitos sobre os lados negativos desta
Casa, até mesmo do risco de que, se houvesse um
plebiscito, a maioria votaria contra o Congresso – o
que, de todos, nesses últimos dias, foi o que mais me
preocupou, porque eu imaginava que, se houvesse
um plebiscito, 99% deveriam ser a favor, mas, pelo
visto, os Deputados e Senadores temem que seja o
contrário. Mas eu quero falar dos lados positivos, das
coisas boas que eu sinto por ser Senador da República brasileira.
Três leis eu consegui, nesse período de Senador,
que fossem sancionadas pelo Presidente da República.
Três leis, duas das quais, sem dúvida, ajudarão a mudar o Brasil. A primeira é a lei que cria o piso salarial
para o professor em nível nacional, no Brasil inteiro.
Se eu não tivesse feito mais nada nesse período em
que aqui estive, eu já estaria satisfeito. Hoje, o Brasil
dispõe, pela primeira vez na História, de um piso salarial nacional para o professor – ainda baixo, mas é
um piso nacional.
Alegro-me, também,...
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Cristovam, me permita – é coisa que
não faço, vou descontar. Eu recebi uma carta de uma
professora aposentada tão emocionada com o piso,
que vou passar uma cópia a V. Exª, com certeza, na
segunda-feira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Ficarei feliz. Estou precisando dessas cartas.
Esse projeto justifica, para mim, ter sido Senador. O outro, que não é menos importante, sancionado
também pelo Presidente Lula, porque senão não valeria como lei, apoiado pelo Ministro Fernando Haddad,
senão eu teria tido dificuldade em aprovar, é aquele
projeto que diz que toda criança tem direito a uma
vaga na escola mais perto de sua casa, no dia, Senador Adelmir, em que fizer quatro anos de idade. Isso já
justifica minha passagem por aqui. Eu não precisava
de mais nada. Pena que ainda não esteja em pleno
exercício a lei, que já está em vigor, porque aqui há
uma diferença entre estar em vigor e estar em exercício. Falta o pai se convencer e levar os filhos. Falta o
diretor da escola lutar para ter as condições. Duas leis
que já me satisfariam.
A terceira, já sancionada, é uma lei menos importante, do ponto de vista da consequência, mas que tem
um sentido simbólico importante: é a criação do Dia
Nacional da Leitura no Brasil. Três projetos sancionados. Os três estão na minha parede, com a assinatura
do Presidente ao sancionar.
Eu quero falar de outros projetos em andamento. Outro projeto dos 110 que eu já apresentei – e vou
falar em poucos –, por exemplo, Senador Adelmir, a
que o senhor está dando uma colaboração imensa na
análise, é o projeto da nacionalização e qualidade da
educação de base, que eu sei que é um projeto complexo. Eu gosto mais dos projetos simples.
Esse é complexo, e o senhor, como Relator,
está dando uma contribuição muito grande na CCJ.
Esse projeto vai dar outra dimensão à maneira como
a gente vê a educação no Brasil. O projeto institui o
Programa Poupança Escola, um programa que já está
na Câmara dos Deputados e é o resultado daquilo que
eu fiz quando Governador. Ao criar a Bolsa-Escola,
eu criei, ao lado, um programa pelo qual o aluno que
passava de ano recebia um depósito em caderneta
de poupança, mas só podia retirar o dinheiro se terminasse o Segundo Grau. Se abandonasse a escola
antes de terminar o terceiro ano do Segundo Grau,
do Ensino Médio, ele perdia tudo que estivesse depositado. Eu cometi um erro de marketing, pois eu
devia ter chamado de Bolsa-Escola os dois programas
juntos: o pagamento de um salário à mãe para que
o filho não faltasse à aula, que é o Bolsa-Escola, e
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mais o Poupança Escola, um depósito em caderneta de poupança se o aluno passasse de ano. Espero
que esse projeto, em breve, seja aprovado na Câmara
dos Deputados.
O projeto que cria a Agência Nacional de Proteção
à Criança já passou pelo Senado e está na Câmara
dos Deputados. Temos comissão de água, comissão
de energia, comissão de telecomunicações, mas o
Brasil não tem uma comissão, uma agência executiva,
ao lado do Presidente da República, que trabalhe pela
proteção da criança e do adolescente. O Conanda é
um conselho, e conselho não tem braços. Conselho só
tem cabeça e coração, não age. Essa agência agirá,
quando for criada. Se eu conseguir, antes de terminar
o meu mandato, que isso termine como lei sancionada
pelo Presidente, será mais uma que terá justificado a
minha presença aqui.
Um projeto que está ainda na Comissão de Constituição e Justiça, regulamenta o financiamento das
eleições no Brasil. É a tentativa de pôr ordem nesse
sistema, acabando com o caixa dois, trazendo o financiamento da campanha da mesma maneira que tem o
financiamento da Justiça Eleitoral.
O processo eleitoral tem duas pernas: a votação
e a apuração. A apuração já é financiada inteiramente
com recursos públicos. Imaginem se a Justiça Eleitoral
fosse paga com dinheiro privado. Imaginem. Imaginem
que, para manter o salário do juiz eleitoral, a gente
tivesse de pedir dinheiro aos empresários. Acabava
a neutralidade. Hoje, felizmente, a Justiça eleitoral é
paga pelo Estado, mas a campanha é paga por empresários, por contribuintes, por pessoas que querem
dar dinheiro, e, aí, amarram os Parlamentares. Essa,
talvez, seja a mais grave das causas dos desvios que
o Congresso tem sofrido. Eu tenho esse projeto em
andamento.
Eu apresentei um projeto que, lamentavelmente,
não existe ainda, porque se existisse, os professores
daqui do Distrito Federal não estariam em greve: é
a criação de um sistema de intermediação entre os
Governos e os sindicatos de professores, para que
não se faça greve neste País. Esse órgão analisaria
as reivindicações dos professores, analisaria as possibilidades do Governo e emitiria um juízo, um juízo
dizendo: “É possível, Governador, pague!”. Ou dizendo: “Não é possível, professores, não façam greve, por
favor.” Esse projeto está ainda aqui, na Comissão de
Educação, e não saiu das mãos da Relatoria, mas eu
espero que, em breve, saia.
Eu criei um programa que autoriza a União a criar
o projeto de incentivo alfa, que também é baseado no
que eu fiz no meu Governo.
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No Brasil, os jovens que terminam a universidade recebem bolsas para fazer pós-graduação, mas
um analfabeto não recebe uma bolsa para ser alfabetizado. Já pensou nisso? E todo mundo acha estranho
dar uma bolsa para que um homem adulto ou mulher
adulta possa estudar. Tem que haver um incentivo. É
muito difícil um adulto querer estudar se não sabe ler.
Temos que dar um incentivo. Incentivo não é uma bolsa
mensal, porque, aí, ele é analfabeto mas não é tolo,
com o desemprego que está aí, ficaria a vida inteira
recebendo a bolsa. Não. O Incentivo Alfa, que eu fiz
no Distrito Federal como Governador, pagava um valor
apenas no dia que o homem, a mulher aprendessem
a ler. E como é que sabe que aprendeu a ler? No dia
que escrevesse uma carta em sala de aula. Na verdade, como eu costumava dizer, nós comprávamos
a primeira carta que o adulto alfabetizado escrevia.
Este Programa, se o Presidente Lula o tivesse criado,
como eu lhe propus, no primeiro ano do seu Governo,
hoje a gente já não teria analfabetismo; não teríamos,
porque haveria o incentivo e daríamos as condições.
Este projeto está em andamento.
Estava em andamento e foi aprovado hoje, na
Comissão de Educação e Cultura, com o parecer
do Relator: Deputado Dr.Ubiali do PSDB-SP, o meu
projeto que obriga a instalação de salas de aula nos
presídios. Não podemos ter presídios sem salas de
aula. Este é um projeto que, quando eu o vir sancionado pelo Presidente da República, vou dizer, com
todas as dificuldades: “Valeu a pena ser Senador”.
Está perto. Faltam mais duas Comissões apenas
para que saia da Câmara dos Deputados e vá para
a sanção do Presidente.
Coloquei, como projeto, o que cria a Biblioteca
do Professor – Programa que eu criei como Ministro,
e que foi paralisado. O professor tem que receber livros para levar para casa, tem que ter incentivo. Esta
é a ferramenta dele. Os médicos do setor público não
compram os bisturis, a não ser quando os Governadores abandonam a saúde e eles chegam a ter essa
obrigação. O professor precisa de livros. Nós temos
que incentivá-los, criando a biblioteca.
O programa, que tem dado muita polêmica ultimamente, com a idéia de que seria falta de decoro o
Parlamentar, o Governador, o Prefeito, o Presidente da
República não colocarem seus filhos na escola pública.
Eu dou sete anos para que o Brasil se adapte a isso.
No dia em que todos os homens eleitos e mulheres
eleitas neste País, nós que temos poder, tivermos a
obrigação de colocar os filhos na escola pública, duas
coisas vão acontecer: a primeira é que a República
começará a ser completada. Estamos comemorando
120 anos de República, e ainda temos a escola dos
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nobres e a escola da plebe. Não é República um País
onde há duas escolas. República é um povo; não é
uma nobreza e uma plebe. E um povo se faz na escola, uma escola com a mesma qualidade. Esse projeto
está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Muitas dificuldades enfrentamos para fazer com
que se convençam. Mas esse é um projeto que, se
aprovado, sancionado, tornado lei, eu ficarei feliz de
ter esse projeto saído da minha proposta.
Outro projeto, Senador Paim – e eu trouxe poucos
dos 110 –, é o que dá responsabilidade pública com
educação. Temos uma Lei de Responsabilidade Fiscal;
não temos uma lei de responsabilidade educacional.
Pois essa proposta de lei está em andamento aqui no
Congresso por iniciativa minha.
Programa, que eu propus na minha campanha
presidencial e apresentei aqui no Senado, que usa
uma parte dos royalties do petróleo para proteger a
Amazônia. Tem até uma beleza poética que me levou
a dar o nome de Royalty Verde. O petróleo que vai se
acabar, serve para financiar o que vai continuar. Para
cada uma parte do dinheiro que vem do petróleo, que
se acabará, a gente usa para proteger a Floresta Amazônica, que deve continuar. Esse Projeto Royalty Verde,
é claro, me dará a satisfação de dizer: “Eu passei por
esta Casa, o Senado, e deixei uma marca. Recursos
de um combustível fóssil, que desaparecerá em breve,
serviu, graças a essa lei, para que, no Brasil, a Floresta
Amazônica seja mantida.”
O projeto que tira o IPI dos veículos que sejam
utilizados nas escolas. O Governo Federal retirou agora
o IPI por um mês. A minha proposta é permanentemente acabar o IPI para os veículos usados nas escolas
para educação, para transporte de crianças.
Um projeto que acho que teria muita força do
ponto de vista da ética é aquele que faz com que todo
agente público que for condenado por corrupção perca
a própria aposentadoria. Mas, para não ficar na miséria, Senador, ele fica com um salário mínimo, porque
o que mais vemos hoje é alguém ser condenado por
corrupção e a punição é ser aposentado com R$18
mil, R$20 mil, R$24 mil por mês. Veja que punição: não
pode mais trabalhar, mas continua ganhando dinheiro. O condenado por corrupção deveria perder esse
direito. Agora, para não ficar totalmente na miséria,
ficaria recebendo um salário mínimo, como recebem
os pobres deste País.
O Programa que cria a Agência Federal para a
Coordenação da Segurança Educacional – e eu peço
mais uns minutinhos, Senador.
Hoje, um dos problemas da educação é a violência na escola. A violência na escola não será resolvida dentro da escola, não será resolvida dentro
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do Município, não será resolvida nem dentro do Estado. É a Nação brasileira que tem que se preocupar
com isso. Eu só vejo um jeito: ao lado do Presidente
da República, dentro do Governo Federal, a criação
de uma Agência Nacional de Proteção da Segurança Escolar.
O projeto que cria a inelegibilidade de todo agente
público que for denunciado, com comprovação, no envolvimento de trabalho escravo em suas propriedades
ou envolvimento na prostituição infantil. Não podemos
deixar que entre aqui alguém envolvido com trabalho
escravo ou alguém envolvido com prostituição infantil.
Tem de ficar inelegível.
O projeto que cria – estou terminando – a Agência Nacional da Avaliação Escolar. Hoje, já existe um
órgão que faz a avaliação, mas dentro do Governo,
dentro do Ministério da Educação. Ninguém pode ter
certeza de que essa avaliação seja feita sempre com
confiança. Eu até confio que o atual Ministro faz uma
avaliação séria. Mas, amanhã, podemos ter um Ministro que manipule a avaliação. Por isso, defendo que a
avaliação escolar seja feita por uma agência externa
ao Poder Executivo, uma agência independente, uma
agência como o TCU, o Tribunal de Contas da União,
e nós teríamos o “Tribunal de Contas da Educação”,
sem esse nome; o nome que eu coloquei foi de Agência de Avaliação.
Projeto que foi aprovado ontem na Comissão de
Educação, que cria a cesta básica do livro, porque comida resolve o problema dos animais – e nós, seres
humanos, somos animais –, mas precisamos mais:
para sermos seres humanos, precisamos de comida
e cultura. Precisa ingresso para ir ao cinema, para ir
ao teatro, para ir aos concertos de música – eu não
quis entrar nesse ainda –, mas eu coloquei o projeto,
aprovado ontem na Comissão de Educação, com o seu
voto, agradeço a V. Exª, Senador Paulo Paim, que cria
a obrigação de o Governo ofertar, do mesmo modo
como oferta cesta básica aos necessitados, ofertar
livros aos meninos e meninas das escolas, para levarem para casa. Não apenas os livros didáticos; mas
livros de literatura, livros de arte. Que eles possam ter
em casa como suas bibliotecas. Alguns dizem que já
há bibliotecas. Mas vocês sabem que, se só existisse
bola de futebol nos clubes, a maioria não jogaria bola.
A maioria joga bola porque tem bola em casa. Há que
se ter livros também.
Quase concluindo, Senador, esse acho que seria o mais importante, esse seria, realmente, a minha
grande marca, mas até do que o Piso: é o projeto
de lei que, tornado lei, criaria o carreira nacional do
magistério brasileiro. Fazer com que o magistério, no
Brasil, seja uma carreira federal, como são os fun-
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cionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica,
da Infraero, da Polícia Federal, da Justiça. A carreira
nacional do magistério. Pegar o plano de carreira do
Colégio Pedro II, que é federal, e levar para o Brasil.
Não de uma hora para outra, em todos os professores de hoje, porque o dinheiro não chegaria e porque
esses professores foram selecionados localmente. Teríamos que fazer avaliação federal dos professores.
Isso seria uma inovação.
Para entrar no Banco do Brasil tem que ser um
concurso federal. Para entrar no magistério, deveria
ser um concurso federal, com um salário federal. E,
ao lado desse, um programa federal de qualidade,
que recupere as escolas, que equipe as escolas e que
implante o horário integral. Esse meu projeto prevê a
implantação, se aprovado, em vinte anos, mas não aos
pouquinhos, no Brasil inteiro. De repente, em algumas
cidades. Em dois anos, a gente faz em 250 cidades. A
gente atende três milhões de alunos, a gente contrata cem mil professores. E, aos poucos, em novas 250
cidades, novos três milhões de alunos, novas dez mil
escolas, novos cem mil professores; em vinte anos, a
gente chegaria aos dois milhões de professores, às
200 mil escolas...
(Interrupção do som.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
...às 5.564 cidades e a todas as sessenta milhões de
crianças.
Finalmente, Sr. Presidente, para sua tranquilidade, o projeto que cria a Escola Nacional de Gestores Educacionais. Porque o gestor de uma escola é fundamental. E eles não estão preparados na
maior parte dos casos. Precisamos ter escolas para
gestores. E aqueles que tiverem diploma de gestor
educacional se submetem a uma eleição entre seus
colegas para saber quais deles serão diretores das
escolas.
Esses, Sr. Presidente, são alguns dos projetos,
dos 110 que estão em andamento, além dos três que
já passaram por todos os trâmites e foram sancionados. Vim falar deles para dizer que, apesar de todos os
desânimos que nós sofremos ultimamente, ainda vale
a pena ser Senador da República, ainda vale a pena,
através desta Casa, lutar por um Brasil melhor.
Apesar de todas as frustrações, ainda é possível
mudar o Brasil a partir desta Casa. E este aqui é um
exemplo do esforço que estou fazendo, por obrigação, por patriotismo e por amor à causa de lutar por
um País melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas não poderia
deixar de aproveitar o tempo de hoje para fazer esta
manifestação de crença numa Casa que está com
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sua credibilidade tão combalida diante da opinião pública.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos pelo seu trabalho, Senador Cristovam. O Brasil sabe, e não temos nenhuma
dúvida, que o senhor é um democrata e um defensor
intransigente do Congresso Nacional. Que não fique
nenhuma dúvida, quando alguns já levantaram, devido ao debate do tal plebiscito, que V. Exª colocou
com muita verdade no jornal. V. Exª comentou comigo
que, numa rádio, teriam perguntado para V. Exª sobre
o Congresso, e V. Exª demonstrou uma preocupação
que foi retratada por todos: que, se houvesse um plebiscito, poderia até acontecer isso. Mas ninguém tenha
dúvida de que o Senador Cristovam não é a favor de
plebiscito que aponte para esse caminho. O que ele
fez foi um comentário sobre algo que surgiu.
Meus cumprimentos pela sua história, pela sua
vida. V. Exª é um símbolo da democracia. Parabéns!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra ao nobre Senador João
Vicente Claudino. E, posteriormente, vou convidá-lo
para presidir a sessão para que eu possa encerrar,
com o meu pronunciamento.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (PTB – PI.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, a atual
legislação brasileira do petróleo e do gás natural é o
resultado de dois processos políticos concomitantes
que, pela velocidade em que ocorreram, acabaram
por consolidar, em sua letra, alguns falsos consensos
que já estão a carecer de revisão. Esses dois processos são o da redemocratização e o da redução
do papel de empresário que o Estado exercia nos
últimos tempos do regime autoritário e no início da
Nova República.
A redemocratização, que culminaria com a promulgação, em outubro de 1988, da atual Carta Magna, contemplava, em seu ideário, a proposta de descentralização das decisões e das ações políticas
da União para os Entes Federados. Na área social,
sobretudo, a nova Constituição atribuiu a Estados e
Municípios responsabilidades que antes não tinham.
A essas obrigações deveria corresponder uma nova
estrutura de distribuição das receitas tributárias, e
uma parte dessa alteração foi atingida por meio da
instituição dos Fundos de Participação. As Unidades
da Federação passaram a ter uma garantia de receitas transferidas pela União, originadas da coleta de
tributos federais.
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Entretanto, igualmente importante nesses anos
de reforma do Estado foi o processo de desestatização. As estatais incumbidas de atividades como telecomunicações, indústria aeronáutica e mineração, para
citar alguns exemplos, foram privatizadas, resultando,
em geral, em expansão da oferta de serviços para a
população. Embora a empresa estatal petrolífera, por
circunstâncias políticas, não tenha passado pelo mesmo
processo, ela deixou de ser a operadora do monopólio
estatal sobre as jazidas de petróleo e gás, tendo passado a concorrer com outras empresas pelos leilões
públicos de áreas potencialmente produtivas.
Foi por certo no ímpeto de centralizar receitas e
na empolgação pela quebra do monopólio que os legisladores chegaram à configuração atual de leis. Os
autores da legislação regulamentadora da distribuição
dos royalties originados da exploração comercial de
petróleo e gás natural, particularmente, julgaram conveniente aplicar aos Municípios contíguos às áreas de
produção de petróleo e gás localizados na plataforma
continental um critério de compensação semelhante
ao que vige no que diz respeito à produção mineral
em geral, de lavra em terra.
Entendem os juristas que o pagamento de royalties sobre produção mineral é uma compensação devida às localidades onde as lavras são realizadas pela
degradação ambiental, pela depleção de uma riqueza
que poderia gerar maior ganho se explorada em algum
tempo futuro, quando o bem mineral for mais escasso
e mais valorado, e, finalmente, pelas tensões sociais
causadas pela chegada de grandes contingentes de
trabalhadores às localidades, com o consequente aumento de demanda por serviços como saneamento
e urbanização, de que são incumbidas as prefeituras
municipais.
Muitos especialistas, no entanto, vêm, em anos
recentes, apresentando dúvidas quanto à legitimidade
da extensão desse conceito à exploração de petróleo
e gás na plataforma continental e a seu pagamento
aos Estados e Municípios costeiros e àqueles onde
se estabelecem instalações de beneficiamento, armazenagem ou transporte dutoviário de petróleo, gás
e derivados.
Em primeiro lugar, o subsolo é, constitucionalmente, propriedade da União, e não das Unidades
Federadas. Sobretudo o subsolo da plataforma continental, que somente em um exagero de interpretação
pode ser considerada parte do território estadual ou
municipal. A extensão de direito ao recebimento de
royalties a Municípios contíguos e aos que têm instalações operacionais da indústria configura exagero
ainda maior.
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Acresce, ainda, que a distribuição espacial das
jazidas petrolíferas na plataforma continental brasileira
é muito concentrada, principalmente em determinadas
porções do litoral dos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.
Os royalties, entretanto, não constituem a única fonte de participação desses Municípios na renda
do petróleo e do gás natural. Há, ainda, o instituto das
participações especiais, que podem ser determinadas,
quando dos leilões da ANP, em função da perspectiva
de grandes volumes de produção ou de rentabilidade
particularmente elevada.
O fato é que, com essa configuração, os Estados
e, principalmente, os Municípios produtores de petróleo e gás têm recebido um adicional de renda que os
destaca das outras Unidades Federadas do País. É
de se perguntar se isso é justo. Já existem inúmeros
estudos, como os de Rodrigo Valente Serra, pesquisador da Universidade Cândido Mendes, unidade de
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro,
que mostram o contraste entre as receitas das cidades
daquela região do norte fluminense e outras, de população semelhante, em outras partes do Brasil.
Por exemplo, há no País 3.548 Municípios de
população inferior a 20 mil habitantes. Sua receita orçamentária média per capita é de cerca de R$660,00.
O norte fluminense petrolífero tem três Municípios
nessa faixa populacional: Quissamã, Carapebus e
Armação de Búzios. Suas receitas orçamentárias
são, respectivamente, de R$5.106,00, R$4.092,00 e
R$2.241,00 per capita. Ou seja, suas receitas são
algo como de três a sete vezes maior que a média
nacional. Se tomarmos os Municípios das faixas populacionais seguintes, encontraremos dados proporcionalmente menos disparatados, mas nem por isso
pouco contrastantes.
É possível, ainda, fazer um questionamento sobre a maneira como esses Municípios beneficiados
por essa receita extraordinária vêm aplicando esses
recursos. Não é minha intenção interferir na autonomia administrativa dessas unidades federadas, longe
disso. Mas todos conhecem os problemas que acometem muitos países detentores de uma riqueza mineral
importante, como o petróleo. Eles costumam “deitar
sobre os louros” dessa receita, que tomam por segura e eterna, e nunca se preocupam em utilizar esses
lucros, para criar reais estruturas produtivas diversificadas ou em promover formas sustentáveis de bemestar para a população.
Ademais, a própria dinamização da economia
trazida pela atividade petrolífera já acarreta maior
potencial de arrecadação tributária municipal, com o
aumento de população, do número de residências na
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área urbana e da renda individual média da população, além das atividades do comércio e dos serviços,
o que significa mais ISS e IPTU, para ficarmos nos
dois tributos municipais mais importantes.
Não faltam, ainda, indícios de que nem todos
os Prefeitos municipais das regiões beneficiadas
pelas receitas de petróleo e gás têm logrado investir sabiamente esses recursos extraordinários, preferindo, com triste frequência, obras cosméticas, de
muito impacto visual, mas pouca efetividade social
e econômica.
Diante desses fatos e argumentos, lembrando
que, pela Constituição, a riqueza do subsolo pertence
à União, e não às unidades federadas, propusemos
uma modificação na legislação do petróleo, particularmente à Lei nº 9.478, de 1997, no que concerne à
distribuição de royalties. Quanto à distribuição desses
recursos baseada nos critérios do Fundo de Participação, sei que existem, aqui no Senado, muitos projetos
que buscam dar nova forma à repartição dos royalties do petróleo para aplicação em uma área específica, como é o caso da educação, que concordo ser
de suma importância para o desenvolvimento de uma
nação, ou do meio ambiente – como o projeto que V.
Exª, Presidente Cristovam Buarque, relata agora, para
que tenhamos, sim, uma nação que ofereça um futuro
para as novas gerações.
Este é o momento ideal, para colocarmos em
pauta essa discussão por três motivos: primeiro, pela
tramitação da Reforma Tributária, que ainda está na
Câmara; segundo, pelo momento de crise econômica
mundial, que afeta sobremaneira os recursos públicos,
principalmente, destaco, aqueles destinados aos Municípios – temos de discutir o fortalecimento das nossas
comunidades e cidades, que, cada vez mais, assumem
maior responsabilidade no compartilhamento da construção de um País justo e de todos –; terceiro, pelas
notícias veiculadas na mídia nacional que tratam da
questão relacionada à distribuição dos royalties, em
cujo mérito não vamos entrar.
Esta Casa é responsável pelo equilíbrio desta
Nação brasileira, pela diminuição das desigualdades,
pela oportunização de uma ação transformadora de
vidas, de cidades, por isso somos três de cada Estado. É isso que esperam homens e mulheres que nos
colocaram aqui.
Não se pense que minha proposta é desforra de
um representante de um Estado não produtor – até
porque, Senador Paulo Paim, no Piauí houve pesquisas de petróleo e gás, e parece que teremos, num fu-
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turo bem próximo, notícias alvissareiras; quem sabe
o Piauí não entre também neste grupo tão seleto de
Estados que detêm essa riqueza tão importante? –
sobre os que detêm essa riqueza mineral. De jeito
nenhum! Preocupa-me a justiça e o cumprimento da
Constituição, que declara ter como fundamento, em
um de seus artigos iniciais, a promoção do equilíbrio
entre os cidadãos brasileiros, entre as Regiões e entre
os Estados federados.
O petróleo e o gás natural constituem riqueza
mineral esgotável, cuja utilização requer planejamento
cuidadoso, para que não se torne mais uma ilusão de
dinheiro fácil. A lição recente do Nauru, que foi uma
das nações de maior renda per capita por décadas,
sustentada pela exportação de seus depósitos de guano, e que agora, esgotada a lavra, está completamente
falido, deve também ser levada em conta.
Riquezas não renováveis acabam um dia, e precisamos utilizá-las da melhor maneira que pudermos.
No Brasil, nada é mais importante ou urgente que a
redução das desigualdades regionais. Utilizar as riquezas do subsolo para agravar essas diferenças pode ser
um erro irrecuperável, um dano grave para a unidade
nacional e para a harmonia entre os brasileiros.
Minha proposta se fundamenta, portanto, na
Constituição e na noção de igualdade entre os cidadãos brasileiros. Tenho certeza de que as Srªs e os
Srs. Senadores de todos os Estados, produtores ou não
de petróleo e gás, saberão compreendê-la e avaliá-la
com a devida atenção.
Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque, desde ontem, há recorrentes discursos sobre a real situação da economia, principalmente sobre a crise que
aflige os Municípios brasileiros.
Eu queria primeiro dizer que, hoje, no Brasil, há,
Senador Cristovam Buarque, 5.565 Municípios. Aumentou um na eleição de 2008, que é o Município de
Nazária, desmembrado de Teresina. A primeira eleição
em Nazária ocorreu agora, em 2008, e o Município é
administrado por um Prefeito do PTB.
Temos, constantemente, recebido e-mails. Ontem, eu relatava uma viagem que fiz a uma região do
semiárido piauiense, a região de Picos. Ao chegar, de
volta ao meu gabinete, já recebia e-mails e telefonemas de empresários – como o empresário Gegê, de
São Julião –, relatando essa preocupação.
Este momento em que faço esse relatório sobre
o royalty é o momento oportuno, para que nós também, Senador Cristovam, possamos mostrar a atua-
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ção produtiva desta Casa quanto à preocupação com
o futuro do País.
Era isso que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. João Vicente
Claudino, o Sr. Paulo Paim, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT
– DF) – Senador João Claudino, agradeço-lhe o discurso e o parabenizo pelo tema.
Gostaria de convidá-lo para presidir a sessão,
enquanto peço ao Senador Paulo Paim que venha à
tribuna. Não posso continuar, porque tenho agora uma
formatura. Sou paraninfo de uma turma de Administração, Comércio Exterior e Marketing, da Faculdade
UPIS, por isso vou ter de retirar-me. Mas a Casa ficará
muito bem sob a sua presidência.
O Sr. Cristovam Buarque deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Vicente Claudino, 2º Secretário.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente da sessão, Senador Cristovam, Senador
Claudino, venho à tribuna às 19h28 desta noite de
quarta-feira, véspera da Semana Santa, para fazer
alguns registros.
Quero dizer que ontem vim à tribuna e falei sobre
as demissões a partir da fusão Oi e Brasil Telecom.
Recebi, naturalmente, pelo meu pronunciamento, uma
série de comunicados, com os cumprimentos pela minha posição, da parte dos trabalhadores – mais precisamente, um da Federação Interestadual de Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações (Fitel),
assinado pelo seu Presidente, João Moura Neto.
Quero dizer também, Senador João Claudino, que
recebi com alegria, hoje, em meu gabinete, o Diretor
da Oi, o Sr. José Luiz Simões, que conversou comigo
e mostrou-me dados, números. Ficamos, inclusive, a
confirmar – mas está praticamente agendada – uma
reunião para segunda-feira, entre diretores da Oi e da
Federação Interestadual de Trabalhadores.
Eu acho isso muito bom. Eu gosto muito, Senador, de ouvir as duas partes. Tive a oportunidade, por
documentos, de ouvir o que pensam os trabalhadores,
como ouvi, hoje também, e recebi documentos da Oi
Brasil Telecom. Então, provavelmente, na segunda-feira,
às 14 horas, no meu gabinete, teremos uma reunião
de diálogo – espero produtiva – que atenda a ambas
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as partes, tanto os trabalhadores como os empresários do setor.
Segundo, Sr. Presidente, eu quero também dizer que foi com alegria que recebi, hoje, do Sr. Ivan
Martins, cópia do Diário Oficial da União onde ficou
assegurado que teremos um grupo de trabalho que
vai construir, junto com o Executivo, uma proposta
definitiva para a situação do Aerus.
Quero cumprimentar o Ministro José Antonio Dias
Toffoli pelo encaminhamento feito dentro da rapidez
que se esperava, contemplando assim milhares de
aposentados e pensionistas do Aerus.
Tenho certeza de que a dívida, ainda do governo
anterior, nessa negociação, solicitada pelo Ministro Toffoli, chegará a bom termo, de forma assim a assegurar
aos profissionais do Aerus o direito a voltar a receber
a sua aposentadoria integral. Eles estão recebendo,
Senador, em torno de 8% daquilo que recebiam enquanto não houvesse a quebradeira da Vasp, da Varig,
da Transbrasil naquele período.
Eu fico aqui satisfeito pelo encaminhamento feito
pelo Ministro Toffoli, que publicou, como eu disse, já
a comissão especial que, em 60 dias, vai buscar uma
saída negociada.
E cumprimento também a Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, a Srª Graziella Baggio,
pelo esforço que está fazendo na busca do direito dos
aposentados.
Novamente, cumprimento o Ministro, AdvogadoGeral da União, José Toffoli, pela seriedade, responsabilidade como tem tocado os trabalhos da sua Pasta, não
só nessa área. Houve outras questões, por exemplo, os
demitidos da era do Governo Collor que foram anistiados, ele foi fundamental para o entendimento; também
na questão dos Correios ele foi fundamental.
Eu faço aqui essas considerações rápidas, deixando nos Anais a Portaria 474, publicada em 1º de
abril de 2009, assinada pelo Ministro José Antonio
Toffoli.
Ainda, Sr. Presidente, eu queria registrar com tristeza que chegou ao meu gabinete a situação de 104
Municípios gaúchos que tiveram de decretar situação
de emergência em razão da estiagem que acontece
lá no Rio Grande. Os prejuízos com a falta de chuva
estão concentrados, eu diria, de forma mais contundente, em torno das regiões polos de Passo Fundo,
Erechim e Santa Rosa.
Segundo a Gerência Regional da Emater, em
Santa Rosa, as perdas chegam a 10% na soja e 40%
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no milho. Em Roque Gonzales, os arroios do Município estão secando.
A Emater também aponta que, na região de Passo
Fundo, no entorno da cidade de Rodeio Bonito, Frederico Westphalen e Rondinha, existem produtores com
perdas de mais de 20% com o plantio da soja.
As perdas mais significativas, infelizmente, ocorrem nas regiões próximas a Santa Catarina: Iraí, Machadinho, Aratiba, Planalto, Erechim e Frederico Westphalen.
Sr. Presidente, o apoio do Governo Federal, por
intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, é
fundamental.
Lembramos também a importância do apoio das
prefeituras e do próprio Governo do Estado. Aí, temos
de pedir que publiquem decretos, reconhecendo a situação de emergência. Somente assim será possível
aos Municípios e à população atingida contarem com
os recursos do Governo Federal.
Permita-me ainda, Sr. Presidente, fazer este
pequeno esclarecimento. O Brasil todo acompanha,
sabe da importância que foi o Senado ter aprovado
aqueles três projetos de nossa autoria: o que acaba
com o fator previdenciário, o que vai garantir ao aposentado o mesmo percentual de reajuste do mínimo e o terceiro que garante a reposição das perdas
acumuladas.
Acontece, Sr. Presidente, que algumas pessoas
desinformadas – creio que não é má-fé – acabam dizendo que, se o nosso projeto for aprovado, o cálculo
será feito somente sobre as 36 últimas contribuições.
Não é verdade. Quando eu acabo com o fator, eu peço
que se volte à lei anterior ao fator. O fator surgiu em
1999. A lei anterior dizia que, somente depois de 27
anos de contribuição, percorrendo-se toda uma escala
que coloco aqui, como, por exemplo, no primeiro ano,
você teria de contribuir doze meses sobre uma cifra
“x”; no segundo ano, doze meses; no terceiro ano, 24;
no outro, mais 24; depois, 36; depois, 48; depois, mais
48; depois, 60; e 60... Assim, você teria de contribuir
numa escala progressiva durante 27 anos, para, aí,
claro, nos últimos três anos, ter direito à média que
vai garantir o princípio da integralidade, que é aquilo
que hoje tem os servidores públicos.
Então, é improcedente pensar que, se aprovado
o projeto na forma que saiu do Senado, basta a média das últimas trinta e seis contribuições. Isso é uma
bobagem. Primeiro, tem que ter uma escala progressiva que vai assegurar 30 anos de contribuição para
a mulher e 35 anos para o homem, como era antes,
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e ninguém reclamava, inclusive nós da oposição. Nós
fomos contra o fator. Nós fomos, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Eu levei a ação, tentando derrubar o fator.
Então, essa é uma questão de coerência. Só
faço esse esclarecimento para que não tenha dúvida
de que a luta para a derrubada do fator é uma luta de
todos os homens de bem deste País. Querer construir
alternativas, claro, é viável. Quero dar meus elogios,
inclusive ao Deputado Pepe, que, recentemente, num
debate que tivemos numa TV gaúcha, ele disse: “Quero perseguir o máximo para que o projeto do Senador
Paim seja aprovado na íntegra. Se não for possível,
vamos fazer algumas adequações que permitam a
aprovação com rapidez”.
Estou tranquilo e espero que nós possamos construir um grande entendimento.
Por fim, Sr. Presidente – olha, o papel é grande,
mas vou resumir –, quero dizer que fiquei feliz em saber
que hoje o Presidente Lula se reuniu com as centrais
e confederações para discutir a redução de jornada
sem redução de salário.
Falo com muita tranquilidade sobre esse tema.
Tenho cinco projetos que tratam da matéria da mesma forma pela qual o debate está sendo feito agora
lá no Palácio. O último que eu apresentei diz simplesmente o seguinte: teríamos a redução de jornada sem
redução salarial, mas o empresário poderia deduzir
de tributos, enfim, de impostos a pagar à União, não
trazendo nenhum prejuízo nem ao Município, nem
ao Estado.
Seria uma irresponsabilidade nossa querer
que a redução acontecesse agora, num momento
de crise, e o empresário pagaria então horas não
trabalhadas.
O que eu proponho é o seguinte: se houver a
redução de jornada sem redução de salário, as horas
não trabalhadas os empresários poderiam deduzir
de contribuições que teriam que pagar para a União.
Como fizemos recentemente com o projeto da Senadora Patrícia Saboya. O projeto é uma beleza; foi sancionado; fui o relator da Senadora Patrícia Saboya,
quando ampliamos a licença maternidade de quatro
para seis meses, só que os outros dois meses, que o
empresário garante para mãe poder ficar com o bebê
em casa, ele poderia descontar de contribuições a
pagar para a União.
Então, Sr. Presidente, os cinco projetos vão nessa
linha. Há uma PEC de minha autoria, com o Senador
Inácio Arruda, ainda quando éramos Deputados, que
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está tramitando. Está numa comissão especial. Uma
outra que eu apresentei aqui, que é de nº 75, vai nessa linha. Trabalho com a redução de jornada de 44
para 40, num primeiro momento, depois reduziríamos
uma hora por ano, até chegarmos numa média de 36
horas semanais, que é aquilo usado hoje nos países
mais avançados.
Mas apresentei também, meu amigo Senador,
um outro projeto chamado Pepe, que é um Programa
de Redução de Jornada Pactuada com o Empregador. Faríamos um programa nessa linha da redução
de tributos a pagar. O empresário que concordasse
em reduzir a jornada, não reduzindo o salário, numa
escala progressiva – poderíamos limitar em cinco,
dez anos – até chegarmos, digamos, às 36 horas, ele
iria deduzindo de tributos, impostos a pagar, ainda
com a seguinte consideração: depois de cinco anos
de adotada esse sistema, ele poderia adotar, definitivamente, ou voltar ao regime antigo. É uma forma de
fazer uma experiência que uma empresa do Paraná
adotou, deu certo, e um empresário trouxe para mim
essa proposta.
Então, eu deixo aqui nos Anais da Casa, neste
momento, neste pronunciamento, as cinco propostas
que criam alternativas, sempre apontando redução de
jornada sem redução de salário. O empresário deduziria de impostos a pagar junto à União, o que, neste
momento de crise seria fundamental. Isso vai permitir
que o trabalhador receba do empresário, fique com
o poder de compra, para fomentar, alavancar o mercado interno, já que todos nós sabemos que, se a
população continuar comprando, alguém vai ter que
estar produzindo. Ao produzir, gera emprego; e gera
emprego não só na produção, mas também no comércio. Com isso, nós estaríamos fortalecendo o próprio
mercado interno.
Sr. Presidente, eu deixarei para segunda-feira
– eu tinha falado já com o Senador Cristovam – uma
belíssima carta que eu recebi da Dona Marli Castro.
É uma carta emocionante, em que ela fala, Senador
Cristovam, da nossa luta em relação aos aposentados
e pensionistas; fala da sua mãe, no momento em que
ela faleceu e o que ela disse. Aqui está a carta longa,
escrita por ela, e o que a mãe dela disse. Um dos temas que eu cito aqui é exatamente o piso salarial. Eu,
na segunda-feira, poderei comentar com mais tempo
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o significado para mim dessa carta, que é de uma
professora, e da importância que é a luta pelo piso
salarial. Confesso que não entendo até hoje por que
alguns Governadores resistem em aplicar, mas tenho
certeza de que ele vai se tornar uma realidade. Foi
uma luta iniciada nacionalmente pelo Senador Cristovam, e tenho orgulho de dizer que estou caminhando
ao seu lado para defender que o piso seja uma realidade a todos.
Essa senhora que faleceu não pôde receber o
piso, mas disse que o debate que estamos fazendo, a
lei aprovada do piso e a luta em defesa dos aposentados e pensionistas valeu a pena. E pediu à filha que
continuasse com a mesma persistência que estamos
tendo aqui a partir do seu projeto do piso salarial e na
defesa de todos aposentados e pensionistas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço a V. Exª que considere na íntegra esse pronunciamento que resumi neste momento.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para que não fique nenhuma dúvida em
relação ao que acontecerá se o fim do fator for aprovado, quero deixar claro o seguinte.
Com a extinção do fator voltará a valer a Lei
9.212 de 1991. Segundo ela, o segurado individual
somente poderá chegar a contribuir com o teto após
27 anos de contribuição. E anexo há tabela que demonstra isso.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, qQue fique
bem clara minha posição em relação ao fim do fator:
queremos sua derrubada e, com isso, que passe a vigorar a Lei anterior àquela que instituiu essa perversa
forma de cálculo.
É improcedente o argumento de que aqueles
que contribuírem sobre o teto nos últimos 36 meses
de trabalho terão direito à integralidade.
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, iInformações que chegaram ao meu gabinete dão conta que pelo menos 104 municípios gaúchos decretam situação de emergência em razão da
estiagem.
Os prejuízos com a falta de chuva estão mais
concentrados em torno das regiões pólos de Passo
Fundo, Erechim e Santa Rosa.
Segundo a gerência regional da Emater em Santa
Rosa, as perdas podem chegar a 10% na soja e 40%
no milho. Em Roque Gonzáles os arroios do município
estão secando.
A Emater também aponta que na região de Passo Fundo, no entorno das cidades de Rodeio Bonito,
Frederico Westphalen e Rondinha, existem produtores
com perdas de até 20% com o plantio da soja.
As perdas mais significativas ocorrem nas regiões
próximas a Santa Catarina ( Irai, Machadinho, Aratiba,
Planalto, Erechim e Frederico Westphalen).
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Sr. Presidente, o apoio do governo federal por
intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil nas
ações emergenciais é fundamental.
Lembramos também da importância dos prefeitos e do Governo do Estado publicarem os decretos
reconhecendo as situações de emergência.
Somente assim, será possível aos municípios
atingidos se candidatarem aos recurso federais disponíveis para esta finalidade.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/ PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, no dia de hoje o presidente Lula deve se
reunir com os líderes das centrais e confederações
para debater temas que são fundamentais para os
trabalhadores brasileiros, pois tratam de medidas a
serem adotadas para driblar a crise econômica que
vem afetando todos os países.
Devo dizer, senhor presidente, que muito me
alegra ver que está na pauta a redução de jornada de
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trabalho, sem redução salarial, entre outros itens pelos
quais tenho trabalhado há anos.
É inegável que é um reconhecimento de que nossas propostas são viáveis. Vamos mais além, elas são
meios de solucionar algumas das dificuldades que o
país vem enfrentando tal como o desemprego, a informalidade, a falta de postos de trabalho para aqueles
que passaram dos 40 anos.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, desde a
década de 90, defendo a redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução
salarial como forma de combater o desemprego e a
informalidade.
A adoção dessas medidas certamente gerará
novos postos de trabalho.
Na época em que apresentei a PEC 231/95 da
redução da jornada de trabalho, sem redução salarial,
na Câmara, o fiz em parceria com o então deputado
e agora senador Inácio Arruda. Ao vir para o Senado, apresentei a PEC 75/03 que trata sobre o mesmo
tema.
A proposta está na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), sob relatoria do senador Antonio Carlos Junior.
O objetivo é garantir a redução da jornada para
40 horas num primeiro momento, e, a partir do primeiro ano reduzir em 1 hora por ano, até chegar as 36
horas semanais.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, os estudos relacionados à redução de jornada de trabalho têm
mostrado que a ação interessa tanto a empregadores,
quanto a empregados.
No caso dos empregadores, a redução da jornada
é vista como um meio de reduzir custos uma vez que
torna possível ajustar a utilização da mão-de-obra às
necessidades de produção das empresas, evitando o
uso de horas extras.
No caso dos trabalhadores, a existência de jornadas menores atende anseios de diversos grupos
sociais que desejam mais qualidade de vida. Com a
redução estaríamos gerando ainda mais 5 mil novos
empregos.
Com a crise que se apresenta e as constantes
demissões em massa que vêm sendo anunciadas,
apresentei neste ano projeto que pode ser uma alternativa e que alia a idéia anterior no que diz respeito à
redução de jornada.
Trata-se do PLS 40. Ele concede incentivo fiscal
às empresas atingidas pela crise da seguinte forma:
ao invés de demitirem seus funcionários, essas empresas reduzirão a carga horária de trabalho, sem que
haja redução salarial.
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O projeto prevê que o empresário que aplicar
a redução da jornada sem reduzir salários, poderá
deduzir no imposto de renda a pagar, as horas não
trabalhadas.
A matéria está na Comissão de assuntos Sociais (CAS) aqui do senado aguardando designação
de relator. Aproveito para pedir, respeitosamente, a
senadora Rosalba Ciarlini, presidente da CAS, que
indique um relator.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, na mesma linha, quero falar sobre o Pacto Empresarial de
Pleno Emprego, o Pepe. Apresentei o PLS 254 em
2005. Até hoje ele está na CCJ aguardando designação de relator.
Solicito da mesma forma, respeitosamente, que
o presidente da CCJ, Demóstenes Torres, indique um
relator. Lembro, que o senador Demóstenes está implementando um ritmo acelerado e necessário aquela
comissão.
O projeto objetiva reduzir a jornada de trabalho
de 44h semanais para 36h, também sem redução de
salários, em regime de 6 horas por dia.
A adesão ao programa é voluntária, podendo ser
feito, inclusive, novo contrato de trabalho, sem redução de salários.
Durante o prazo de cinco anos, governo e representações sindicais de empregados e empregadores
formarão um conselho tripartite para discutir o novo
sistema e apresentar alterações até mesmo nas leis
se necessário.
Ao final do Pacto, as empresas poderão ratificar
ou não o PEPE, adotando definitivamente a jornada
laboral de 36 horas semanais.
O projeto prevê redução de alguns percentuais
de contribuição a cargo das empresas desonerandoas de parte dos encargos fiscais. Os benefícios fiscais
poderão ser mantidos após os cinco anos se o empregador mantiver a jornada reduzida.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, outro item
importante e que debati exaustivamente diz respeito a
desoneração da folha de pagamento.
Via PLS 205/04, propus que as empresas passassem a contribuir para a Seguridade Social com base
em suas receitas brutas e não sobre a folha salarial.
Afinal, é injusto que empresas que têm muitos
funcionários, mas baixo faturamento, paguem valores
acima das que têm faturamentos altos, tenham essas
empresas muitos ou poucos funcionários, como, por
exemplo, o setor financeiro/bancário.
As contribuições sobre a folha salarial, além de
afetarem a competitividade, têm ligação direta no custo do trabalhador para a empresa e o salário a ser
pago.
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O custo da contratação e da própria manutenção
do emprego tem uma sobrecarga decorrente desta
oneração.
Substituir a folha salarial pela receita bruta para
vias de financiamento da Seguridade Social vai além
de simplesmente auxiliar as empresas no momento
atual.
A ação contribuirá também para aumentar os recursos para Assistência Social, Saúde e Previdência. E,
nesse ponto, insisto na aprovação da PEC 24/03 que
determina que os recursos da Seguridade não sejam
destinados para outros fins.
A alternativa de se tornar a receita bruta como
base contributiva fortalece o vínculo do emprego formal
e, como disse, o sistema da Seguridade Social.
Essa matéria está na Comissão de Assuntos Econômicos sob relatoria do senador Eduardo Azeredo.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como
podemos ver, são diversas propostas que podem
ser utilizadas como meios de aquecer o mercado
interno e de diminuir desigualdades econômicas
e sociais.
E, essas são apenas matérias de minha autoria.
Se olharmos para outros projetos veremos que o leque é muito maior.
Por essa razão, na semana passada, quando
estive em São Paulo, reuni-me com lideranças representantes dos trabalhadores, aposentados e pensionistas e acertamos uma audiência pública na qual, a
exemplo do que é feito pelos empresários, essas entidades apresentem suas propostas de agenda para
o Congresso nacional.
Como podemos ver, senhor presidente, não há a
necessidade de o Executivo editar mais uma Medida
Provisória, tal como trato na PEC 35/04.
Esta PEC prevê que, quando uma MP chegar ao
Congresso Nacional, ela será apensada a ao projeto
de lei mais antigo que for do mesmo assunto.
Colocar em pauta e aprovar matérias assim, além
ser de um avanço no que diz respeito à agilidade dos
trabalhos legislativos, é também uma evolução nas
relações trabalhistas.
E, será uma das primeiras vezes que, em momentos de crise econômica, os trabalhadores não
sairão perdendo.
Ao contrário, sairão ganhando e, com isso, o país
ganhará enquanto Nação.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi,
por parte do Sr. Ivan Martins, cópia do Diário Oficial
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da União que publicou, no dia 1º de janeiro de 2009,
o Grupo de Trabalho que vai construir o acordo entre
o Executivo e o AERUS.
Cumprimento o Ministro José Antonio Dias Toffoli
pelo encaminhamento feito dentro da rapidez que se
esperava, contemplando assim, milhares de aposentados e pensionistas do AERUS.
Esclareço ainda que essa é uma dívida do governo passado e o Governo Lula quer construir uma
proposta em que todos os aeronautas tenham direito
a voltar a receber sua aposentadoria integral.
Hoje, eles recebem apenas 8% do valor. Se nada
fosse feito, em alguns meses, eles estariam recebendo
praticamente nada.
Cumprimento também a Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Graziella Baggio, pelo
esforço que estão fazendo na busca dos direitos dos
aposentados e pensionistas.
No prazo de 60 dias tudo será resolvido.
Novamente meus cumprimentos ao Advogado
Geral da União, José Toffoli, pela seriedade e responsabilidade com que tem tocado os trabalhos de sua
Pasta.
Não é a primeira vez que ele dá uma resolução
definitiva para os embates a ele encaminhados.
Deixo em anexo a Portaria 474, publicada em 1º
de abril de 2009.
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.)
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PORTARIA Nº 474, DE 1º DE ABRIL DE 2009
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso VI do art. 4º da Lei
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, c/c
§ 1º do art. 1º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997,
resolve:
Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho com a finalidade de analisar proposta de acordo, referente às matérias tratadas no Recurso Extraordinário nº 571.969 e na
Suspensão de Liminiar nº 127, em trâmite no Supremo
Tribunal Federal, bem como nas ações correlatas.
Art. 2º O Grupo de Trabalho será composto pelos
representantes, titular e suplente, dos órgãos e entidades a seguir indicados:
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I – Advocacia-Geral da União
II – Ministério da Fazenda
III – Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão
IV – Ministério da Previdência Social
V – Casa Civil da Presidência da República
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Art. 3º A coordenação dos trabalhos ficará a cargo da Advocacia-Geral da União.
Art. 4º O Grupo de Trabalho terá o prazo de 60
dias para a conclusão dos trabalhos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – José Antonio Dias Toffoli.
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Será considerado na forma do Regimento,
Senador Paulo Paim.
Quero parabenizá-lo por esse pronunciamento
que trata de assuntos tão atuais e mostra sua história
de vida, de luta na defesa dos trabalhadores brasileiros, dos trabalhadores da ativa, dos aposentados e
do grande Estado do Rio Grande do Sul. Lamento as
perdas da safra e lembro que temos uma coisa em
comum, o Piauí e o Rio Grande do Sul, porque hoje
o cerrado piauiense é colonizado muito por gaúchos,
e, felizmente, os gaúchos do Piauí terão uma safra
muito boa. Talvez isso compense as perdas do nosso
Rio Grande.
Parabéns pela grande atuação que V. Exª tem no
Senado Federal.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Em votação o Requerimento nº 398, de
2009, lido anteriormente.
As Sras e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Marconi Perillo, Alvaro Dias, Sérgio Guerra, Flexa Ribeiro,
Mário Couto e Gerson Camata enviaram discursos à
Mesa, que serão publicados na forma do disposto no
art. 203, combinado com o inciso I e § 2º do art. 210
do Regimento Interno.
S. Exas serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar a matéria intitulada “VERBAS E MORTES”,
publicada pela revista Isto É, em sua edição de 04 de
março 2009.
A reportagem destaca que os sem-terra constatam que Lula assentou menos que FHC, radicalizam o
movimento com quatro assassinatos e podem perder
dinheiro do governo.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento,
para registrar a matéria intitulada “Crise fez cair 5%
repasse de fundo para municípios”, publicada pelo
jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição de 01 de
março de 2009.
A matéria destaca que a crise econômica mundial
chegou definitivamente às cidades brasileiras. Números
de fevereiro mostram que o valor repassado do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) para as 5.563
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prefeituras do País apresentou queda de 5% em relação ao ano passado, interrompendo uma trajetória de
seis anos de crescimento.
Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja
considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MARCONI PERILLO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria intitulada, “O QUE AINDA NÃO
SE SABIA SOBRE ELE”, publicada pela revista Veja,
em sua edição de 28 de janeiro de 2009.
A matéria destaca que o terrorista Cesare Battisti
teve, sim, amplo direito de defesa e foi delatado por
mais de uma pessoa e que o ministro da Justiça Tarso
Genro concedeu-lhe refúgio ignorando esses fatos.
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Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para registrar
a matéria intitulada “União devolve ao BID US$ 57 mil
de saneamento”, publicada pelo jornal O Estado de S.
Paulo, em sua edição de 11 de março 2009.
A reportagem destaca que Apesar de o País ter
47,5 milhões de brasileiros sem acesso a coleta de
esgoto e 19 milhões viverem sem água tratada, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu
na semana passada devolver R$ 134 milhões (US$ 57
milhões) ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e acabar com o Programa de Ação Social em
Saneamento (PASS). Assinado em 2004, o contrato de
financiamento previa - com a contrapartida do Orçamento brasileiro - investimentos totais de R$ 224,4 milhões
(US$ 95,5 milhões) para atender 129 municípios. Em
quatro anos o governo conseguiu usar o dinheiro do
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BID em uma única cidade, Limoeiro do Norte (CE), e
realizar licitações em apenas outras duas.
A história do fim do PASS e a devolução do empréstimo tomado no BID mede bem a distância entre
as metas estabelecidas pelos governos e os objetivos
efetivamente alcançados. É também um retrato do funcionamento precário da burocracia que não consegue
viabilizar os investimentos públicos, mas está renovando as promessas de, com as obras do Programa de
Aceleração do Crescimento.
Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada
seja considerada parte deste pronunciamento, para que
passe a constar dos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
fazer o registro da matéria intitulada “Mendes orienta
tribunais a priorizar questão fundiária”, publicada pelo
jornal Folha de S. Paulo, de 05 de março de 2009.
A matéria destaca que presidido pelo ministro
do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o CNJ
(Conselho Nacional de Justiça) aprovou ontem um documento recomendado a todos os tribunais do país a
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adoção de “medidas concretas” para o controle de processos judiciais que envolvam conflitos fundiários.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. 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 “Sem concorrência
é fácil”, publicada pela revista Época de 19 de janeiro
de 2009.
A matéria destaca que em fevereiro do ano passado, a revista Época revelou que a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológico (Finatec), ligada a Universidade de Brasília, havia firmado contratos
de consultoria com prefeituras e governos estaduais,
a maioria administradas pelo PT, no valor aproximado
de R$ 50 milhões. Segundo a matéria, o consultor Luís
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Lima ficou rico usando uma fundação pública para driblar licitações e fazer negócios. Ele será alvo de uma
ação no Ministério Público.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, o Brasil parece estar seguindo a trajetória
correta nas negociações com o Paraguai a respeito da
Usina de Itaipu. Considera inaceitável a pretensão de
revisar o tratado assinado entre os dois países, em
1973, para a construção da usina. Mas aceita elevar
o pagamento da taxa de energia, a cessão de direitos
que garante à Eletrobrás a exclusividade na compra
no excedente não consumido pelo Paraguai. Além disso, propõe a criação de um fundo de desenvolvimento
regional e de uma nova linha de financiamento para
exportações brasileiras ao país vizinho.
No ano passado, o Brasil pagou 106 milhões de
dólares pela cessão de direitos. O Paraguai reivindica um absurdo aumento para uma quantia que ficaria
entre 600 milhões e 800 milhões de dólares anuais.
Felizmente, os negociadores brasileiros já anteciparam
que não há como chegar a esses valores.
As negociações prosseguem, mas há um componente incômodo na estratégia escolhida pelo Paraguai
para lidar com a questão de Itaipu. Entre países civilizados, a via diplomática deveria bastar para solucionar
divergências. O governo do presidente Fernando Lugo,
entretanto, optou por fazer uso também de um caminho paralelo, que ameaça relegar a segundo plano a
discussão no campo diplomático e técnico.
No início do mês passado, o jornal Valor Econômico publicou uma extensa reportagem mostrando que o
Paraguai, por meio de representantes diretos do Poder
Executivo, vem mantendo contatos com movimentos
sociais brasileiros e entidades sindicais. Seu objetivo é
convencê-los a apoiarem a tese de que o país tem direito
a receber a mais pela energia vendida ao Brasil e que a
dívida da obra da hidrelétrica deve ser reavaliada.
A propósito da reavaliação da dívida, a proposta
paraguaia sequer merece consideração. De acordo com
ela, a dívida de 19 bilhões e 600 milhões de dólares
da Itaipu Binacional seria transferida para os Tesouros
dos dois países. Mas o Brasil assumiria 19 bilhões do
débito, e o Paraguai arcaria com apenas 600 milhões.
Essa divisão, que o governo do Paraguai considera
“justa”, simplesmente ignora que os recursos para a
construção da usina foram captados integralmente pelo
governo brasileiro. O Paraguai, por sua vez, precisou
de um empréstimo do Banco do Brasil, a juros favorecidos, para entrar com sua parte no capital inicial.
Confrontado com a absoluta escassez de argumentos técnicos que amparem suas reivindicações,
o Paraguai apelou para uma investida junto a organizações como o MST, o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra, que encampou rapidamente as demandas do presidente Lugo.
Segundo o presidente do MST, a questão de Itaipu
está sendo discutida com movimentos sociais brasileiros
vinculados à Alba, a Alternativa Bolivariana para as Améri-
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cas – o grupo fundado pelo presidente venezuelano, Hugo
Chávez –, e com entidades como a CUT. Trata-se de uma
rede extensa, que abrange a chamada Frente Popular e
Social, integrante do governo de Fernando Lugo, e a Via
Campesina, uma organização internacional incendiária,
dominada por representantes da esquerda radical, que
sonham com o retorno do comunismo.
A pronta adesão à causa paraguaia já se traduz
em ação concreta. Militantes do MST estão recebendo
material sobre a questão, ressaltando os supostos direitos do Paraguai sobre Itaipu. Para a direção do MST, o
Brasil “paga uma bagatela” pela energia, “em benefício
de grandes grupos econômicos”. Outras entidades estudam a possibilidade de realização de “manifestações
de solidariedade ao povo do Paraguai”.
Em Assunção, o governo, por meio do assessor
jurídico da Presidência, Emilio Camacho, nega manter
conexões com o MST. Mas desmente sua negativa em
seguida, ao afirmar que o Paraguai teria o direito de
procurar “a solidariedade de governos e organizações
sociais de outros países”, para rever um tratado que
considera “profundamente injusto e inequitativo”.
Não surpreende a simpatia do MST com as exigências paraguaias. Seu líder, João Pedro Stedile,
ofereceu ajuda ao presidente da Bolívia, Evo Morales,
em 2006, para “expulsar os latifundiários brasileiros”
daquele país. Morales, numa demonstração de prudência, recusou a oferta.
Fazer uso de tais métodos enquanto transcorrem
negociações diplomáticas é demonstração de má-fé e
de desprezo pela democracia representativa. O governo
brasileiro já manifestou várias vezes, com clareza que não
deixa dúvidas, sua intenção de manter íntegro o tratado
de 1973, que tem um prazo de validade de 50 anos.
Grupos como o MST sequer têm existência legal, e se valem desse fato para escapar a punições
da Justiça por ações violentas que cometem. Brasil e
Paraguai mantêm relações diplomáticas – logo, não
precisamos de agitadores que se comportam como
embaixadores informais do país vizinho, politizando
uma questão estritamente técnica. Não é por meio de
“assembleias populares” que as divergências serão resolvidas, e sim na mesa de negociações. Quem acredita o contrário está escolhendo uma trilha perigosa,
capaz de gerar resultados imprevisíveis – e que não
beneficiarão nenhuma das partes envolvidas.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino.
PTB – PI) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 43
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)
Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

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

Ceará
PDT - 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
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**: 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
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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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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
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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
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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).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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
Designação: 02/04/2009

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

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)
3.

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PT)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles
Instalação: 03/03/2009

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279
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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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(17,47)

(44)

(13,43)

(27)

(46)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,51)

2. Fernando Collor

(51)

(24)

(3,69)
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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)
VAGO

1. Renato Casagrande (PSB)

(5)

2. Ideli Salvatti (PT)

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
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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
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

132

terça-feira 7

ORDEM DO DIA

abril de 2009

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

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

1. Jayme Campos (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(9)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)
(2)

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

(6)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(7)

PMDB
Paulo Duque

(10)

1. Leomar Quintanilha

(5)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
4. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(12)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(11)

2. João Tenório (PSDB)

(2,4)

(2,9)

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

(5)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa

(8)

1. Paulo Duque

(3)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

1. Efraim Morais (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa

1. Wellington Salgado de Oliveira

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
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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.
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5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

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

1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

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

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA
Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

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

(1)

1. Fátima Cleide (PT)

Renato Casagrande (PSB)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

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

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

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

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

(1)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha (PMDB)

1. VAGO

(2,4)

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

1. VAGO

(3)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

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

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

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

(19)

Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. João Pedro (PT)

(19)

(19)

(22)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(11,20,30)

Magno Malta (PR)

(2,23)

4. Marina Silva (PT)

José Nery (PSOL)

(24)

5. VAGO

(20,45)

(20)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(33,44)

1. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(34)

2. Romero Jucá (PMDB)

(35,43)

3. Valter Pereira (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)
Paulo Duque (PMDB)

(40)

4. Mão Santa (PMDB)

(10,12,39)

(36)

(37)
(41)

(38)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

(42)

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

(3,29)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(25)

Eliseu Resende (DEM)

(4,28)

Gilberto Goellner (DEM)

(8)

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

(27)
(32)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(16)

5. Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(16)

VAGO

(1,5)

PTB

(31)

(9,13,26)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

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

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
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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
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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

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

171

abril de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 7

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)

(21)

1. Paulo Paim (PT)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
Magno Malta (PR)

(21)

(20,31,49)

(4,6,18)

3. Expedito Júnior (PR)

(19)

(17)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(23,52)

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

(2,11,38,43)

(34,47)
(44,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,41)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(35,40)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(45,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(36,39)

(42,48)

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

(27)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(26)

(25)
(8,10,33)

Jayme Campos (DEM)

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

(7,28)

4. José Agripino (DEM)

(29)

Lúcia Vânia (PSDB)

(13)

5. Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

Mário Couto (PSDB)

(15)

6. João Tenório (PSDB)

(12)

Marisa Serrano (PSDB)

(12)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,24)

(3,30)

(32)

(16)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(24,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

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

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

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. Expedito Júnior (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. Mão Santa (PMDB)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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

3. VAGO

(4)

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

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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

abril de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 7

185

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

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

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

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

abril de 2009

ORDEM DO DIA

terça-feira 7

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
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO

Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CORREGEDOR

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

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

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

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

abril de 2009

ORDEM DO DIA
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

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

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

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

PTB
1.

PDT
1.

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

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

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) 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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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

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

MEMBROS
PMDB
DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

(1)

PTB
VAGO

(2)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

PR
Expedito Júnior (RO)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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 DE 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
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG – 020055

GESTÃO – 00001

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

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

Constituição
da República
Federativa do Brasil
(modelo econômico)
Publicação com atualização permanente.
Contém o texto constitucional de 5 de
outubro de 1988 com as alterações
introduzidas pelas Emendas
Constitucionais de Revisão, de no s 1 a 6, e
demais emendas constitucionais.

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.
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