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Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08337 

Ata da 44ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 2 de abril de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Marconi Perillo, Mão Santa, Gilvam Borges,  
Flexa Ribeiro, Arthur Virgílio, Mozarildo Cavalcanti e da Sra. Lúcia Vânia

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-
se às 19 horas e 32 minutos)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:



08338 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Brasília, 2 de abril de 2009. Há número regimental. 
Declaro aberta a sessão do Senado da República do 
Brasil.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, aviso que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 321-GP/TCU

Brasília, 31 de março de 2009

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, registro o re-

cebimento do Ofício nº 197 (SF), de 27-3-2009, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha “autógrafo 
da Resolução nº 1, de 2009 (SF), que ‘Autoriza o Esta-
do do Ceará a contratar operação de crédito externo, 
com garantia da União, com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, no valor de até US$ 41,000,000.00 
(quarenta e um milhões de dólares norte-americanos)’ e 
a recomendação para que o Tribunal de Contas da União 
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos 
decorrentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente – autuado no TCU como TC-007
.469/2009-1 – foi remetido à Unidade Técnica com-
petente desta Casa, para adoção das providências 
pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, 
Presidente .

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O aviso que acaba de ser lido vai à publicação e será 
juntado ao processado do Projeto de Resolução nº 8, 
de 2009.

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:

ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08339     3ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08340 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08341     5ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08342 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08343     7ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08344 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL8



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08345     9ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08346 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL10



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08347     11ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08348 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL12



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08349     13ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08350 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL14



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08351     15ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08352 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08353     17ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08354 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL18



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08355     19ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08356 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL20



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08357     21ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08358 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08359     23ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08360 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08361     25ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08362 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08363     27ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08364 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08365     29ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08366 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08367     31ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08368 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL32



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08369     33ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08370 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08371     35ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08372 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08373     37ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08374 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08375     39ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08376 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08377     41ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08378 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08379     43ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08380 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08381     45ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08382 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08383     47ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08384 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08385     49ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08386 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08387     51ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08388 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08389     53ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08390 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08391     55ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08392 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08393     57ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08394 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08395     59ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08396 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08397     61ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08398 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08399     63ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08400 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08401     65ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08402 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08403     67ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08404 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08405     69ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08406 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08407     71ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08408 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08409     73ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08410 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08411     75ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08412 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08413     77ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08414 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08415     79ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08416 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08417     81ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08418 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08419     83ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08420 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08421     85ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08422 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08423     87ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08424 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08425     89ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08426 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08427     91ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08428 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08429     93ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08430 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08431     95ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08432 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08433     97ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08434 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08435     99ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08436 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08437     101ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08438 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08439     103ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08440 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08441     105ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08442 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08443     107ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08444 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08445     109ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08446 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08447     111ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08448 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL112



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08449     113ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08450 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08451     115ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08452 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08453     117ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08454 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08455     119ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08456 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08457     121ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08458 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08459     123ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08460 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08461     125ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08462 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08463     127ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08464 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08465     129ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08466 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08467     131ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08468 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08469     133ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08470 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08471     135ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08472 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08473     137ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08474 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08475     139ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08476 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08477     141ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08478 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08479     143ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08480 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08481     145ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08482 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08483     147ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08484 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08485     149ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08486 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08487     151ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08488 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08489     153ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08490 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08491     155ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08492 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08493     157ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08494 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08495     159ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08496 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08497     161ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08498 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08499     163ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08500 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08501     165ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08502 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08503     167ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08504 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08505     169ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08506 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08507     171ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08508 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08509     173ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08510 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08511     175ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08512 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08513     177ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08514 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08515     179ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08516 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08517     181ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08518 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08519     183ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08520 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08521     185ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08522 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08523     187ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08524 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08525     189ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08526 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08527     191ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08528 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08529     193ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08530 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08531     195ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08532 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08533     197ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08534 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08535     199ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08536 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08537     201ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08538 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08539     203ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08540 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08541     205ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08542 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08543     207ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08544 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08545     209ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08546 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08547     211ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08548 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08549     213ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08550 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08551     215ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08552 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08553     217ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08554 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08555     219ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08556 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08557     221ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08558 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08559     223ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08560 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08561     225ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08562 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08563     227ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08564 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08565     229ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08566 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08567     231ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08568 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08569     233ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08570 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08571     235ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08572 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08573     237ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08574 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08575     239ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08576 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08577     241ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08578 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08579     243ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08580 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08581     245ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08582 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08583     247ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08584 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08585     249ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08586 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08587     251ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08588 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08589     253ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08590 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08591     255ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08592 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08593     257ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08594 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08595     259ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08596 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08597     261ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08598 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08599     263ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08600 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08601     265ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08602 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08603     267ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08604 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08605     269ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08606 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08607     271ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08608 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08609     273ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08610 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08611     275ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08612 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08613     277ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08614 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08615     279ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08616 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08617     281ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08618 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08619     283ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08620 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08621     285ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08622 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08623     287ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08624 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08625     289ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08626 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08627     291ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08628 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08629     293ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08630 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08631     295ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08632 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08633     297ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08634 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08635     299ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08636 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08637 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à publi-
cação.

Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 16/2009-CMA 

Brasília, 25 de março de 2009 

Senhor Presidente ,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada em 
24 de março do corrente, rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2007, 
que “acrescenta parágrafos ao art. 37 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a pro-
teção do consumidor e dá outras providências, para 
dispor sobre publicidade”, de autoria da Senador a 
Serys Slhessarenko.

Atenciosamente, – Senador  Renato Casagran-
de, Presidente .

OF. Nº 17/2009-CMA

Brasília, 25 de março de 2009

Senhor Presidente ,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão, em reunião realizada em 
24 de março do corrente, rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2007, 
que “acrescenta § 6º ao art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, Código de Defesa do Consu-
midor, para dispor que as cláusulas dos contratos de 
adesão que regulam as relações entre as concessio-
nárias de serviços públicos outorgados pela União, 
bem como por suas associadas, coligadas e filiadas, 
e os consumidores e usuários de seus serviços, de-
vem ser aprovados previamente pelo Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério 
da Justiça”, de autoria do Senador  Geraldo Mesqui-
ta Júnior.

Atenciosamente, – Senador  Renato Casagran-
de, Presidente .

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência aos expedientes lidos, fica aberto o 
prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que os Projetos de Lei do Senado nºs 293 e 430, de 
2007, sejam apreciados pelo Plenário.

Sobre a mesa ofícios da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que passo a ler.

São lidos os seguintes:

OF. Nº 36/2009/CE

Brasília, 24 de março de 2009

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião 

da 7ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Ordinária, realizada em 24 de março do corrente, foi 
dado conhecimento à Comissão e encaminhado aos 
seus Membros, através do OF. CAE Nº 6/2009-Circular, 
o Aviso nº 66/GMF-Aviso nº 17/09, 13 de março de 
2009, do Ministério da Fazenda, encaminhando, em 
cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado Fe-
deral, nº 43/01, relatório contendo as características 
das operações de créditos analisadas no âmbito do 
Ministério da Fazenda, no mês de fevereiro de 2009, 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal, e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao arquivo . 

Respeitosamente, – Senador  Garibaldi Alves Filho, 
Presidente  da Comissão de Assuntos Econômicos.

OF. Nº 54/2009/CAE 

Brasília, 17 de março de 2009 

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que na ocasião 

da 4ª Reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Ordinária, realizada em 17 de março do corrente, foi 
dado conhecimento à Comissão e encaminhado aos 
seus Membros, através do OF. CAE Nº 3/2009-Circular, 
o Aviso nº 54/GMF – Aviso nº 15/09, 27 de fevereiro 
de 2009, do Ministério da Fazenda, encaminhando, 
em cumprimento ao art. 41 da Resolução do Senado 
Federal nº 43/01, relatório contendo as característi-
cas das operações de crédito analisadas no âmbito 
do Ministério da Fazenda, no mês de janeiro de 2009, 
tabela demonstrativa da Dívida Consolidada Líquida 
dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a 
Dívida Consolidada Líquida e a Receita Corrente Lí-
quida dos Municípios.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo. 

Respeitosamente, – Senador  Garibaldi Alves Filho, 
Presidente  da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência determina o arquivamento dos Avisos 
nºs 15 e 17, de 2009, do Ministério da Fazenda.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº 11, de 2009, da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, comunicando a aprovação em ca-
ráter terminativo dos Projetos de Decreto Legislativo 
nºs 63, de 2007; 71, 76, 133, 180, 197, 202, 217, 235, 
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241, 242, 258, 259, 260, 262, 294, 312, 316, 317, 335, 
340, 343, 359, 364, 371, 374, 397, 406, 424 e 426, de 
2008; 6, 19, 25, 26, 45, 49 e 56, de 2009.

Nos termos do art. 91, § 3º, do Regimento Inter-
no, combinado com o Parecer nº 34, de 2003, da Co-
missão 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:

Ofício nº 11/2009 – CCT

Brasília, 25 de março de 2009

Senhor Presidente ,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião re-

alizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em cará-
ter terminativo, os Projetos de Decretos Legislativos nos 
63, de 2007; 71, 76, 133, 180, 197, 202, 217, 235,241, 
242, 258, 259, 260,  262, 294 , 312, 316, 317, 335, 340, 
343, 359, 364, 371, 374, 397, 406,  424 e 426, de 2008; 
6, 19, 25, 26, 45, 49 e 56, de 2009. – Senador  Flexa Ri-
beiro, Presidente  da Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 150 a 
156, de 2009, das Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, de Assuntos Sociais e de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre as seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 2006  
(nº 855/2003, na Casa de origem, do Deputado  
Carlos Sampaio) que altera a redação do § 2º 
do art. 40 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institui o Código de Processo Civil 
(dispõe sobre a retirada dos autos para obten-
ção de cópias).

– Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2007  
(nº 3.138/1997, na Casa de origem, do Deputado  
Júlio Redecker), que altera o art. 1º da Lei nº 
7.064, de 6 de dezembro de 1982, estendendo as 
regras desse diploma legal a todas as empresas 
que venham a contratar ou transferir trabalhado-
res para prestar serviço no exterior;

– Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2008  
(nº 2.275/1999, na Casa de origem, do Deputado  
Paes Landim), que denomina o trecho da BR-324 
compreendido entre as cidades de Remanso, no 
Estado da Bahia, e São Raimundo Nonato, no 
Estado do Piauí; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2008  
(nº 2.914/2004, na Casa de origem, do Deputado  
Eliseu Padilha), que institui o Dia do Prefeito; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 153, de 2008  
(nº 2.379/2007, na Casa de origem, do Deputado  
Regis Oliveira), que dispõe sobre as certidões 
expedidas pelos Ofícios do Registro de Distri-
buição e Distribuidores Judiciais; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 169, de 2008  
(nº 5.015/2005, na Casa de origem, do Deputado  
Fernando Ferro), que institui o dia 7 de abril como 
o Dia Nacional do Jornalista. 

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos 
do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com relação aos Pareceres nºs 158 e 159, de 2009, 
referentes ao Ofício nº 371, de 2008, sobre o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 598, de 2003 e ao Ofício 
S/10, de 2008, das Comissões de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática e de Serviços de 
Infraestrutura, a Presidência, em observância às suas 
conclusões, encaminha as matérias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Resolução nº 10, de 2009, 
de autoria do Senador  Valter Pereira, que altera o art. 
107, I, j, do Regimento Interno do Senado Federal, 
para modificar o horário e dia da semana em que se 
realizam as reuniões ordinárias da Comissão de Agri-
cultura e Reforma Agrária. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão Temporária para a re-

forma do Regimento Interno, conforme fala da Presi-
dência de 2 de abril de 2008.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, 
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto 
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do 
Projeto de Lei do Senado nº 715, de 2007, de autoria 
do Senador  Francisco Dornelles, que institui o Conse-
lho de Defesa Comercial, órgão federal vinculado ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, com poderes judicantes para aplicar direitos 
antidumping, medidas compensatórias, provisórias 
ou definitivas, e salvaguardas.

Tendo sido aprovada em apreciação terminativa 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
a matéria vai à Câmara dos Deputado s.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência recebeu o Ofício nº S/7, de 2009 (nº 
25/2009, na origem), do Presidente  da Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa, enca-
minhando material referente ao acompanhamento de 
denúncia de seqüestro de duas crianças brasileiras.

A matéria vai à Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, nos termos do art. 409 do 
Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 23, de 2009 (nº 
25/2009, na origem), do Banco Central do Brasil, en-
caminhando, nos termos do inciso II do art. 7º da Lei 
nº 9.069, de 1995, o demonstrativo das emissões do 
real referente ao mês de fevereiro de 2009, as razões 
delas determinantes e a posição das reservas inter-
nacionais a elas vinculadas.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência recebeu o Aviso nº 22, de 2009 (nº 
382/2009, na origem), do Tribunal de Contas da União, 
encaminhando cópia do Acórdão nº 508, de 2009, bem 
como do relatório e do parecer que o fundamentaram, 
e da Decisão Normativa nº 98, de 2009, sobre os per-
centuais de participação dos Estados e do Distrito Fe-
deral nos recursos da CIDE, para o exercício de 2009 
(TC 005.435/2009-4).

A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, De-
fesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

Ofício SF/GSJN nº 177/2009

Brasília, 2 de abril de 2009

Senhor Presidente ,
Venho por meio desta, informar que por um lap-

so, no dia 31 de março de 2009, estive presente aos 
trabalhos legislativos, bem como na Sessão Plenária 
do Senado Federal, mas não foi feito o registro de pre-
sença no painel eletrônico, solicitando que seja regis-
trada minha presença nesta data.

Para tanto, junto notas taquigráficas do pronuncia-
mento que fiz durante o período de expediente alusivo 
à comemoração dos 87 anos de fundação do Partido 
Comunista do Brasil – PCdoB, além de matéria publi-
cada pela Agência Senado.

Aproveito para renovar meus protestos de estima 
e consideração.

Atenciosamente, – Senador  José Nery, Líder 
do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 363, DE 2009

Requeremos, nos termos do art. 199 do Regimen-
to Interno do Senado Federal, a realização de Sessão 
Especial às 10 horas do dia 1º de setembro de 2009, 
destinada a comemorar os quarenta e quatro anos de 
criação da profissão do Administrador.

Justificação

Em 9 de setembro do corrente ano a profissão 
de administrador, que foi criada pela Lei nº 4.769, de 
1965, completará quarenta e quatro anos. Atualmen-
te, a profissão é exercida por pessoas com graduação 
nesse curso, que tenham a devida habilitação pelo 
Conselho Regional de Administração, que fiscaliza o 
exercício da profissão.

Esta profissão vem crescendo e se fortalecendo, 
decidindo o destino de milhares de organizações pó-
blicas e privadas. Afinal, o administrador é a pessoa 
responsável pelo gerenciamento de recursos humanos, 
tecnológicos, materiais, financeiros, visando soluções 
e resultados eficazes para a organização com a qual 
estão comprometidos.

Assim, objetivando conferir o merecido reconheci-
mento aos profissionais de administração e destacar a 
importância desta profissão no desenvolvimento do país, 
propomos o presente requerimento de sessão especial 
a ser realizada no dia 1º de setembro de 2009.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador 
Marconi Perillo, PSDB/GO.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – O 
requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 364, DE 2009

Senhor Presidente ,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do 

Senado Federal, a retirada do Requerimento de Infor-
mação RQS nº 362, de 2009, a fim de instruir o Projeto 
de Lei do Senado no. 421, de 2007, que “Altera a Lei 
n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para conceder 
isenção total do imposto de renda da pessoa física 
aos rendimentos de aposentadoria e pensão, para os 
maiores de setenta anos, iniciando-se com isenção de 
vinte por cento dos rendimentos aos sessenta e seis 
anos”. – Senador  João Pedro, PT/AM.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido, nos termos do art. 256, § 2º, I, do Regimento 
Interno.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 365, DE 2009

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno do 
Senado Federal (RISF), requeiro a consignação de 
voto de aplauso à criação, pelo Instituto de Estudos 
Legislativos Brasileiro (IDELB), do Prêmio do Mérito 
Legislador 2008, destinado a agraciar legisladores 
brasileiros que se “destacaram na área municipal, es-
tadual e federal”.

Justificação

O Poder Legislativo brasileiro tem recebido crí-
ticas em função de fragilidades inerentes ao próprio 
processo democrático. Mas, apesar das críticas, tem-se 
reconhecido sua importância, sua legitimidade e, cada 
vez mais, avança-se na consolidação da credibilidade 
dos parlamentos perante o povo brasileiro. E, afinal, 
reconhecer a relevância do Poder Legislativo é, sem 
sombra de dúvidas, defender a democracia nacional.

Nossos parlamentos, desde sua inserção na vida 
nacional, têm-se destacado pela participação ativa e 
constante na formação histórica do País. Os legisla-
dores, por sua vez, têm permanecido fiéis na tarefa de 
construção dos alicerces da cidadania e das institui-
ções democráticas nacionais. 

Assim, entendemos ser merecedora de reconhe-
cimento e aplauso do Senado Federal a iniciativa do 
Instituto de Estudos Legislativos Brasileiro (IDELB), 

de criar o Prêmio do Mérito Legislador 2008, com o 
objetivo de agraciar legisladores brasileiros que se 
destacaram. É verdadeiramente louvável a criação do 
Prêmio que visa, segundo palavras do fundador do 
IDELB, “a intensificar a valorização, a importância, a 
responsabilidade e o pleno reconhecimento do probo 
e honroso Poder Legislativo brasileiro, pelo árduo e in-
cansável trabalho dos parlamentares, em defesa dos 
legítimos e soberanos interesses no desenvolvimento 
do Estado e da Nação Brasileira”.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Efraim Morais.

REQUERIMENTO Nº 366, DE 2009

Requeiro, nos termos do inciso II art. 218 do 
Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar 
pelo falecimento, aos 81 anos, do radialista, cronista 
e jornalista Jairo Anatolio Lima, ocorrido no dia 25 de 
março deste ano, em Belo Horizonte.

Justificação

Jairo Anatólio Lima dedicou 68 anos de sua vida 
ao rádio mineiro, mais precisamente à Rádio Inconfi-
dência, onde começou a trabalhar aos 13 anos como 
contínuo. Foi um dos maiores locutores esportivos da 
história de Minas Gerais, chegando a participar, in loco, 
da cobertura de sete Copas do Mundo. Numa época 
em que a TV não chegava aos rincões do País, foi pela 
voz firme e vibrante de Jairo Anatólio Lima que os mi-
neiros conheciam as façanhas da seleção brasileira e 
de seus times do coração. Sua história se confunde 
com a expansão do rádio e, junto desta, a divulgação 
do próprio futebol.

Jairo Anatólio nasceu em 23 de março de 1928, 
em Belo Horizonte. Além de experiente locutor espor-
tivo, era jornalista, assessor de imprensa, cronista dos 
mais diversos assuntos e um amante da cultura bra-
sileira. Nos últimos anos, ocupava o cargo de diretor 
artístico da Rádio Inconfidência. Era conselheiro do 
Clube Atlético Mineiro desde a década de 1960, além 
de membro fundador do Centro Atleticano de Memó-
ria, onde integrava o Conselho Fiscal. 

Conhecido e querido de todos os mineiros, Jairo 
Anatólio era pai devotado e amigo fiel. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Eduardo Azeredo.

REQUERIMENTO Nº 367, DE 2009

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, Voto de Aplauso à Associação 
Comercial do Pará - ACP, pela transcurso, amanhã dia 
3-4-2009, dos seus 190 anos de existência.
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Requeiro, ademais, que o Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do seu Presidente  Sr. Altair 
vieira.

Justificação

A Associação Comercial do Pará é a segunda 
entidade empresarial mais antiga do Brasil. Surgiu 
como Praça do Comércio do Pará fundada no dia 3 de 
abril de 1819, dois anos após a Praça do Comércio da 
Bahia. Durante mais de um século foi a única associa-
ção que representou os interesses dos empresários 
paraenses e sua história se confunde com o próprio 
desenvolvimento do comércio na região. 

No início da colonização, o Pará, então Estado 
do Grão Pará e Rio Negro, já era um forte entreposto 
comercial entre a colônia e Portugal. Em 1817, com 
o Governo do Conde de Vila Flor (Antônio José de 
Sousa Manoel de Menezes) surgiu a idéia da criação 
da Praça do Comércio, nos moldes do que fora feito 
na Bahia. A iniciativa teve ótima receptividade dos co-
merciantes locais. A Praça do Comércio do Pará foi 
instalada solenemente no dia 3 de abril de 1819, em 
uma sala no Convento das Mercês.

Após o movimento da Cabanagem, a sociedade 
foi reorganizada em 1864, com o mesmo nome de Pra-
ça do Comércio do Pará, sob a inspiração e direção de 
Manoel Antônio Pimenta Bueno, um dos mais cultos e 
prósperos comerciantes de Belém da época. Em 1899, 
a Praça do Comércio muda de nome para Associação 
Comercial do Pará, como é conhecida até hoje. Desde 
então tem desenvolvido inúmeras atividades como a 
criação da Escola Prática de Comércio (1899-1944), 
depois Escola Técnica de Comércio, o Museu Comer-
cial do Pará, a Escola de Química Industrial, e a Bolsa 
de Mercadorias do Pará, além de inúmeros serviços 
para seus associados. 

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência encaminhará os votos solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2009

Requeiro, com base no art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nº 41, de 2009, nº 57, de 
2009, uma vez que ambos dispõem sobre a mesma 
matéria.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador a 
Marisa Serrano.

REQUERIMENTO Nº 369, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 258, do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto 
do Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2003 – Com-
plementar, com o Projeto de Lei do Senado nº 90, de 
2007 – Complementar, por versarem sobre a mesma 
matéria.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Romero Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os requerimentos que acabam de ser lido serão publi-
cados e encaminhados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 370, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Saúde sobre a tramitação dos registros de 
agroquímicos.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
da Saúde sobre quais são os treze ingredientes ativos 
componentes de agroquímicos cuja comercialização 
se pretende proibir no Brasil; qual o motivo dessa proi-
bição em cada um dos casos; e qual seria o impacto 
que um inevitável aumento do custo de produção dos 
alimentos provocaria na agricultura nacional e na so-
ciedade brasileira. 

Justificação

Em recentes declarações, o Exmo. Sr. José Go-
mes Temporão, Ministro da Saúde, afirmou que esta-
va estudando a eventualidade de se proibir, no país, 
a comercialização de 13 ingredientes ativos utilizados 
em agroquímicos ditos “genéricos”. Solicitamos tais 
informações porque, na hipótese de tal proibição se 
concretizar, esses produtos deverão, obviamente, ser 
substituídos por outros para que se mantenha o atual 
índice de produtividade no campo, fato que é do inte-
resse de todo o país. Na possibilidade de um aumento 
no custo de produção, tais aumentos serão repassados 
para os preços e os consumidores finais, mais uma 
vez, terão de suportar os seus efeitos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 371, DE 2009

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Agrário sobre a relação 
de ofícios do Departamento de Ouvidoria 
Agrária e Mediação de Conflitos.

Sr. Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
do Desenvolvimento Agrário sobre os ofícios emitidos 
pelo Departamento de Ouvidoria Agrária e Meditação 
de Conflitos a juízos de todo o país solicitando remes-
sa de processos judiciais para outras varas, indicando 
na resposta a este pedido quantos ofícios foram emiti-
dos, data de suas respectivas emissões, destinatários 
dos ofícios, quais os processos e por que foi pedida 
a sua remessa a outro órgão e quantos e quais deles 
foram atendidos.

Justificação

Recebi informações comprovadas de que o De-
partamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Con-
flitos, órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, por intermédio de seu Ouvidor Agrário Nacional 
e Presidente  da Comissão Nacional de Combate à 
Violência no Campo, Sr. Gercino José da Silva Filho, 
ex-Desembargador, oficiou em um processo judicial 
de interdito proibitório que tramita junto à escrivania 
da segunda vara cível da Comarca em Rondonópolis 
– MT, autuado sob o número 14/2009, solicitando a re-
messa daqueles autos para a vara agrária em Cuiabá. 
Não querendo adentrar as questões de competência 
na ordem processual, solicito essas informações para 
saber ofícios semelhantes foram emitidos por aquele 
órgão, a fim de poder, com tais informações, saber da 
legalidade de tais atos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner

(À Mesa para Decisão.)

REQUERIMENTO Nº 372, DE 2009

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
sobre os fiscais e os agentes de inspeção 
sanitária.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, a 
respeito do número de fiscais e de agentes de inspe-
ção sanitária que estejam atuando em inspeção de 
produtos de origem animal (bovinos, suínos, aves, 
pescados, leite e outros) nos diversos estado do país, 
especificando tanto o número de fiscais federais agro-
pecuários quanto o de contratados pelo artigo 102 
(cedidos pelas indústrias ou oriundos de TCT – Termo 
de Cooperação Técnica) que o órgão mantenha com 
qualquer entidade, pública ou privada).

Justificação

A inspeção sanitária em produtos de origem ani-
mal tem constituído um verdadeiro dilema para o Go-
verno e para a sociedade empresarial que atua neste 
segmento.

Os fiscais federais, embora prestem um valioso 
trabalho, são em número insuficiente para atender a 
toda a demanda do setor. Com isso, num vazio legal, 
empresas acabam por ceder técnicos agropecuários 
para a realização da tarefa, o que, no nosso entender, 
escapa à competência deles, uma vez que atuam em 
função indelével, de acordo com a Constituição Fe-
deral.

Pois bem, a obtenção do número exato de fiscais 
e de inspetores sanitários tem por fim a propositura 
de medidas legais que possam, em curto espaço de 
tempo, sanar o problema a fim de que esse relevante 
e necessário serviço continue a ser prestado, mas de 
maneira ainda bem organizada pelo Estado.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Controladoria-Geral da União sobre as 
ações do Ouvidor Agrário Nacional refe-
rentes a processos judiciais.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º da Constituição Federal e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
da Controladoria-Geral da União se o Ouvidor Agrá-
rio Nacional tem poderes ou atribuições legais para 
peticionar em processos judiciais que versem sobre 
questões agrárias; se comete infração funcional o 
servidor que assim atua; se já há algum processo ad-
ministrativo contra o Ouvidor Agrário Nacional em fun-
ção de questão semelhante; e se a Ouvidoria-Geral da 
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União tem conhecimento de que o Departamento de 
Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos, órgão do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, por intermédio 
de seu Ouvidor Agrário Nacional e Presidente  da Co-
missão Nacional de Combate à Violência no Campo, 
Sr. Gercino José da Silva Filho, ex-Desembargador, 
oficiou em um processo judicial de interdito proibitório 
que tramita junto à escrivania da segunda vara cível 
da Comarca em Rondonópolis-MT, autuado sob o nú-
mero 14/2009, solicitando a remessa daqueles autos 
para a vara agrária em Cuiabá.

Justificação

Recebi informações comprovadas de que o De-
partamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Con-
flitos, órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, por intermédio de seu Ouvidor Agrário Nacional 
e Presidente  da Comissão Nacional de Combate à 
Violência no Campo, Sr. Gercino José da Silva Filho, 
ex-Desembargador, oficiou em um processo judicial de 
interdito proibitório que tramita junto à escrivania da 
segunda vara cível da Comarca em Rondonópolis-MT, 
autuado sob o número 14/2009, solicitando a remessa 
daqueles autos à vara agrária em Cuiabá. Não que-
rendo adentrar as questões de competência na ordem 
processual, solicito essas informações para saber se 
o referido servidor é dotado por algum organismo do 
Estado Brasileiro de capacidade postulatória para 
tanto, a fim de poder, com tais informações, saber da 
legalidade de tais atos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 374, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Advogado-
Geral da União sobre os vínculos institucio-
nais que o Ouvidor Agrário Nacional man-
tém com a Advocacia-Geral da União.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Advogado-
Geral da União para que este informe se o Ouvidor 
Agrário Nacional é membro da AGU; no caso de não 
ser, se ele possui ius postulandi para atuar em proces-
sos judiciais de conflito agrário, inclusive se pode neles 
peticionar, e qual é a providência tomada pela AGU 
quanto a funcionários do Governo que peticionam em 
processos judiciais sem o devido ius postulandi.

Justificação

Recebi informações comprovadas de que o De-
partamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Con-
flitos, órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio, por intermédio de seu Ouvidor Agrário Nacional 
e Presidente  da Comissão Nacional de Combate à 
Violência no Campo, Sr. Gercino José da Silva Filho, 
ex-Desembargador, oficiou em um processo judicial de 
interdito proibitório, autuado sob o número 14/2009, que 
tramita na escrivania da segunda vara cível da Comar-
ca em Rondonópolis-MT, quando solicitou que aqueles 
autos fossem remetidos para a vara agrária em Cuiabá. 
Não querendo adentrar as questões de competência 
na ordem processual, solicito informações para saber 
se o referido servidor é dotado por algum organismo 
do Estado Brasileiro de capacidade postulatória para 
tanto, a fim de que eu possa, com essas informações, 
saber da legalidade de tais atos.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 375, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Ministro 
do Meio Ambiente sobre a tramitação dos 
registros de agroquímicos.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
do Meio Ambiente sobre os processos de registro de 
agroquímicos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, cujos 
pleitos foram protocolados naquele órgão de janeiro 
de 2006 para cá, inclusive daqueles cuja análise não 
tenha sido finalizada, informando quanto a estes o mo-
tivo da sua não conclusão. Assim sendo, solicito que, 
na resposta, aquele órgão informe a identificação de 
cada um desses agroquímicos, tanto dos que já foram 
aprovados, quanto dos que estão sendo ainda analisa-
dos, consignando: tipo de registro, data de protocolo, 
equivalência química, marca comercial, princípio ativo, 
apresentando junto o dossiê completo (tramitação) do 
processo, e devolvendo preenchida a planilha anexa 
(ANEXO).

Justificação

A morosidade na tramitação dos pedidos de re-
gistro de agroquímicos com fórmulas de domínio pú-
blico, e que se identificam pelo seu princípio químico 
ativo, acaba por impedir que se viabilizem empreen-

    307ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08644 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009

dimentos privados no setor, bem como os investimen-
tos necessários. Diante disso, é preciso que os prazos 
para responder aos pedidos de registro desses produ-
tos sejam observados com muito rigor, a fim de que 
sempre haja oferta de produtos mais baratos para as 
nossas lavouras. Esse pedido de informação é para 
que também possamos saber, com exatidão, qual é o 
tempo médio que se gasta para analisar um processo 
de pedido de registro, a fim de/ que sejam identifica-
dos eventuais “gargalos” administrativos que possam 
estar atravancando o processo. Esses são os motivos 
por que solicito tais informações.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 376, DE 2009

Solicita informações ao Senhor Mi-
nistro da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento sobre a tramitação dos registros de 
agroquímicos.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º, da 

Constituição Federal, e no artigo 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que, ouvida a Mesa, sejam 
solicitadas informações ao Senhor Ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, sobre os processos de 
registro de agroquímicos que tramitam naquele ministé-
rio e cujos pleitos foram protocolados, naquele órgão, de 
janeiro de 2006 para cá, inclusive daqueles cuja análise 
não tenha sido ainda finalizada, informando, quanto a 
estes, o motivo de sua não conclusão. Assim sendo, 
solicito que, na resposta, aquele ministério informe a 
identificação de cada um desses agroquímicos, tan-
to dos que já foram aprovados, quanto dos que estão 
sendo ainda analisados, consignando: tipo de registro, 
a data de protocolo, equivalência química, marca co-
mercial e princípio ativo, apresentando, juntamente, o 
dossiê completo (tramitação) do processo e devolven-
do, preenchida, a planilha anexa (Anexo).

Justificação

A morosidade na tramitação dos pedidos de re-
gistro de agroquímicos com fórmulas de domínio pú-
blico, e que se identificam pelo princípio químico ativo, 
acaba por impedir que se viabilizem empreendimen-
tos privados no setor, bem como os investimentos 
necessários. Diante disso, é preciso que os prazos 
para responder aos pedidos de registro desses pro-
dutos sejam observados com muito rigor, a fim de que 
sempre haja oferta de produtos mais baratos para as 
nossas lavouras. Esse pedido de informação é para 
que também possamos saber, com exatidão, qual é o 
tempo médio que se gasta para analisar um processo 

de pedido de registro, a fim de que sejam identificados 
eventuais “gargalos” administrativos que possam estar 
atravancando o processo. Esses são os motivos por 
que solicito tais informações.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa, para decisão.)

REQUERIMENTO Nº 377, DE 2009 

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Saúde sobre a tramitação dos registros de 
agroquímicos.

Senhor Presidente ,
Requeiro a V. Exª, com base no artigo 50, pará-

grafo 2º, da Constituição Federal, e no artigo 216 do 
Regimento Interno do Senado Federal, que, ouvida a 
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro 
da Saúde sobre os processos de registro de agroquí-
micos que tramitam na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – ANVISA, cujos pleitos foram protocolados 
naquele órgão de janeiro de 2006 para cá, inclusive 
daqueles cuja análise não tenha sido ainda finalizada, 
informando quanto a estes o motivo de sua não con-
clusão. Assim sendo, solicito que, na resposta, aquele 
órgão informe a identificação de cada um desses agro-
químicos, tanto dos que já foram aprovados, quanto dos 
que estão sendo ainda analisados, consignando: tipo 
de registro, data de protocolo, equivalência química, 
marca comercial e princípio ativo, apresentando junto 
o dossiê completo (tramitação) do processo e devol-
vendo preenchida a planilha anexa (ANEXO).

Justificação

A morosidade na tramitação dos pedidos de re-
gistro de agroquímicos com fórmulas de domínio pú-
blico, e que se identificam pelo seu princípio químico 
ativo, acaba por impedir que se viabilizem empreen-
dimentos privados no setor, bem como os investimen-
tos necessários. Diante disso, é preciso que os prazos 
para responder aos pedidos de registro desses produ-
tos sejam observados com muito rigor, a fim de que 
sempre haja oferta de produtos mais baratos para as 
nossas lavouras. Esse pedido de informação é para 
que também possamos saber, com exatidão, qual é o 
tempo médio que se gasta para analisar um processo 
de pedido de registro, a fim de que sejam identificados 
eventuais “gargalos” administrativos que possam estar 
atravancando o processo. Esses são os motivos por 
que solicito tais informações.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador  
Gilberto Goellner.

(À Mesa, para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
passo a ler.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 126, DE 2009

Altera os arts. 3º, 7º, 9º, 11 e 12 da Lei 
nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, e os arts. 
2º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 6.634, de 2 de maio 
de 1979, para adequar sua terminologia à 
da Constituição Federal de 1988, e limitar 
a aquisição de terras por estrangeiros na 
Amazônia Legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 3º, 7º, 9º, 11 e 12 da Lei nº 5.709, 

de 7 de outubro de 1971, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 3º .......... ............ ............................
...............................................................
§ 3º O Presidente da República, ouvido o 

Conselho de Defesa Nacional, poderá aumen-
tar o limite fixado neste artigo. (NR)”

“Art. 7º A aquisição por pessoa estran-
geira, natural ou jurídica, de imóvel situado em 
área considerada indispensável à segurança 
nacional depende do assentimento prévio da 
Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Na-
cional. (NR)”

“Art. 9º  ............ ......................................
 ...................... ........................................
III – quando for o caso, autorização do 

órgão competente ou assentimento prévio 
da Secretaria-Geral do Conselho de Defesa 
Nacional.

 ...... ............................................. . (NR)”

“Art. 11.  ................ ................................
§ 1º Quando se tratar de imóvel situado 

em área indispensável à segurança nacional, 
os cartórios de registro de imóveis deverão 
remeter a relação mencionada neste artigo 
também à Secretaria-Geral do Conselho de 
Defesa Nacional.

§ 2º Quando se tratar de imóvel situado 
na Amazônia Legal, os cartórios de registro 
de imóveis deverão remeter a relação mencio-
nada neste artigo, mensalmente, aos órgãos 
estaduais de terras, ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao 

Serviço de Patrimônio da União (SPU), sob 
pena de incidirem os titulares das delegações 
nas sanções previstas na Lei nº 8.935, de 18 
de novembro de 1994. (NR)”

“Art. 12.  ............... .................................
§ 1º As pessoas de mesma nacionalidade 

não poderão ser proprietárias de áreas rurais 
que, somadas, ultrapassem um décimo da su-
perfície dos municípios onde estão situadas, 
devendo a comprovação ser feita na forma do 
caput deste artigo.

§ 2º Na Amazônia Legal, o limite de que 
trata o caput deste artigo reduz-se para um 
décimo da superfície dos municípios.

§ 3º Ficam excluídas da restrição deste 
artigo as aquisições de áreas rurais:

I – inferiores a três módulos;
II – que tiverem sido objeto de compra e 

venda, de promessa de compra e venda, de 
cessão ou de promessa de cessão, mediante 
escritura pública ou instrumento particular de-
vidamente protocolado no cartório de registro 
competente, e que tiverem sido cadastradas 
no Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (INCRA) em nome do promitente 
comprador, antes de 10 de março de 1969;

III – quando o adquirente tiver filho brasi-
leiro ou for casado com pessoa brasileira sob 
o regime de comunhão de bens.

§ 4º Compete ao Congresso Nacional 
autorizar à pessoa física estrangeira a aqui-
sição além dos limites de área fixados neste 
artigo, bem como à pessoa jurídica estrangeira 
a aquisição de área superior a cem módulos 
de exploração indefinida. (NR)”

Art. 2º Os arts. 2º, 4º, 6º, 7º e 8º da Lei nº 6.634, 
de 2 de maio de 1979, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 2º Salvo com o assentimento prévio 
do Conselho de Defesa Nacional, será veda-
da, na faixa de fronteira, a prática dos atos 
referentes a:

 ............................................. .................
V – transações sobre área rural, pública 

ou privada, que impliquem a obtenção, por 
pessoa estrangeira, natural ou jurídica, do 
domínio, da posse ou de qualquer direito real 
sobre o imóvel;

 ............................................. .................
§ 1º O assentimento prévio, a modifica-

ção ou a cassação das concessões ou auto-
rizações serão formalizados em ato da Secre-
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taria-Geral do Conselho de Defesa Nacional, 
em cada caso.

§ 2º Se o ato da Secretaria-Geral do 
Conselho de Defesa Nacional for denegatório 
ou implicar modificação ou cassação de atos 
anteriores, da decisão caberá recurso ao Pre-
sidente da República.

 .. ................................................. . (NR)”

“Art. 4º As autoridades, entidades e ser-
ventuários públicos exigirão prova do assen-
timento prévio do Conselho de Defesa Nacio-
nal para a prática de qualquer ato regulado 
por esta Lei.

................................................... . (NR)”

“Art. 6º Os atos previstos no art. 2º des-
ta Lei, quando praticados sem o prévio as-
sentimento do Conselho de Defesa Nacional, 
serão nulos de pleno direito e sujeitarão os 
responsáveis a multa de até vinte por cento 
do valor declarado do negócio irregularmente 
realizado. (NR)”

“Art. 7º Competirá à Secretaria-Geral do 
Conselho de Defesa Nacional solicitar dos ór-
gãos competentes a instauração de inquérito 
destinado a apurar as infrações às disposições 
desta Lei. (NR)”

“Art. 8º ..... ................................... ..........
§ 1º O Presidente da República, ouvido 

o Conselho de Defesa Nacional e mediante 
prévia autorização do Senado Federal, poderá 
autorizar a alienação e a concessão de terras 
públicas acima do limite estabelecido neste ar-
tigo, desde que haja manifesto interesse para 
a economia regional.

 ............. ...................................... . (NR)”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As recentes notícias sobre furtivas aquisições 
de imensas áreas rurais na região amazônica por es-
trangeiros chamaram a atenção dos brasileiros para 
a violação da soberania do País que essa espécie de 
transação poderia promover em um futuro não muito 
distante.

Somou-se àquele fato o acalorado debate nacio-
nal sobre a reserva indígena Raposa Serra do Sol, que 
chegou a compor a pauta de diversas rodas informais 
de amigos espalhadas pelos rincões do País, quando 
era, então, mencionado, volta e meia, o perigo para 
os interesses nacionais que a inclusão de um exten-

so trecho da faixa de fronteira na área ali demarcada 
representaria.

Pode-se citar, ainda, a crônica deficiência no exer-
cício do poder de polícia na Amazônia, que tem contri-
buído enormemente para a perpetração do desmata-
mento ilegal e a conseqüente extinção da exuberante 
biodiversidade que, não obstante, insiste em habitar a 
região. Essa inação do Poder Público brasileiro acaba 
por inflamar a opinião pública também nas nações es-
trangeiras desenvolvidas – onde a preservação do meio 
ambiente é tema atual e tanto desperta atenções quan-
to provoca paixões –, bem como servir de justificativa 
a iniciativas que nos desfavorecem, como a inserção, 
pela União Européia, de cláusulas de caráter ambiental 
em acordos comerciais celebrados com países em de-
senvolvimento (com o Brasil, inclusive e notadamente), 
ou a difusão, entre os cidadãos daqueles países, de 
campanhas precisamente em prol da aquisição siste-
mática e gradual de terras amazônicas.

A conclusão inarredável é a de que o Estado bra-
sileiro tem falhado em afirmar sua soberania na Ama-
zônia de forma inconteste, e peço vênia para afirmar 
que às Casas do Poder Legislativo cabe boa parcela 
da responsabilidade por essa falta.

Com efeito, a legislação em vigor tendente a limi-
tar abusos no que se refere à aquisição de áreas rurais 
por estrangeiros, dentro e fora da faixa de fronteira, 
existe há mais de trinta anos, destacando-se a Lei nº 
5.709, de 7 de outubro de 1971, que regula a aquisi-
ção de imóvel rural por estrangeiro residente no País 
ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar 
no Brasil, e a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, que 
dispõe sobre a faixa de fronteira. Diante dos recentes 
acontecimentos mencionados, que, afinal, motivam 
esta nossa perplexidade, bastaria um ajuste de certos 
dispositivos desses diplomas legais para adaptá-los 
às presentes circunstâncias, mitigando a ocorrência 
de semelhantes eventos, que se nos afiguram como 
potenciais ameaças à soberania do Brasil.

É exatamente isso o que ora venho propor: uma 
alteração das referidas leis, de modo a estabelecer 
critérios mais judiciosos para a aquisição de terras 
por estrangeiros no País. Ademais, de modo oportu-
no, alvitramos adequá-las à nomenclatura adotada 
pela Constituição Federal de 1988 para o Conselho 
de Defesa Nacional (antes denominado Conselho de 
Segurança Nacional) e, mediante a inserção de um § 
4º no art. 12 da Lei nº 5.709, de 1971, atualizar a reda-
ção do § 3º do mesmo dispositivo, a fim de que guarde 
conformidade com o § 2º do art. 23 da Lei nº 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993, a qual dispõe sobre a regu-
lamentação dos dispositivos constitucionais relativos 
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à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, 
da Constituição Federal.

Com tais legítimos objetivos, esperamos con-
quistar o apoio dos nobres Pares para a aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador 
João Pedro.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.634, DE 2 DE MAIO DE 1979

Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, alte-
ra o Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro 
de 1970, e dá outras providências.

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 2º Salvo com o assentimento prévio do Con-
selho de Segurança Nacional, será vedada, na Faixa 
de Fronteira, a prática dos atos referentes a:

I – alienação e concessão de terras públicas, 
abertura de vias de transporte e instalação de meios 
de comunicação destinados à exploração de serviços 
de radiodifusão de sons ou radiodifusão de sons e 
imagens;

II – Construção de pontes, estradas internacio-
nais e campos de pouso;

III – estabelecimento ou exploração de indústrias 
que interessem à Segurança Nacional, assim relacio-
nadas em decreto do Poder Executivo.

IV – instalação de empresas que se dedicarem 
às seguintes atividades:

a) pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento 
de recursos minerais, salvo aqueles de imediata apli-
cação na construção civil, assim classificados no Có-
digo de Mineração;

b) colonização e loteamento rurais;
V – transações com imóvel rural, que impliquem 

a obtenção, por estrangeiro, do domínio, da posse ou 
de qualquer direito real sobre o imóvel;

VI – participação, a qualquer título, de estrangei-
ro, pessoa natural ou jurídica, em pessoa jurídica que 
seja titular de direito real sobre imóvel rural;

§ 1º O assentimento prévio, a modificação ou a 
cassação das concessões ou autorizações serão for-
malizados em ato da Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional, em cada caso.

§ 2º Se o ato da Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional for denegatório ou implicar mo-
dificação ou cassação de atos anteriores, da decisão 
caberá recurso ao Presidente da República.

§ 3º Os pedidos de assentimento prévio serão 
instituídos com o parecer do órgão federal controla-
dor da atividade, observada a legislação pertinente 
em cada caso.
....................................................................................

Art. 4º As autoridades, entidades e serventuá-
rios públicos exigirão prova do assentimento prévio 
do Conselho de Segurança Nacional para prática de 
qualquer ato regulado por esta lei.

Parágrafo único. Os tabeliães e Oficiais do Re-
gistro de Imóveis, bem como os servidores das Juntas 
Comerciais, quando não derem fiel cumprimento ao 
disposto neste artigo, estarão sujeitos à multa de até 
10% (dez por cento) sobre o valor do negócio irregu-
larmente realizado, independentemente das sanções 
civis e penais cabíveis.
....................................................................................

Art. 6º Os atos previstos no artigo 2º., quando 
praticados sem o prévio assentimento do Conselho 
de Segurança Nacional, serão nulos de pleno direito 
e sujeitarão os responsáveis à multa de até 20% (vin-
te por cento) do valor declarado do negócio irregular-
mente realizado.

Art. 7º Competirá à Secretaria-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional solicitar, dos órgãos compe-
tentes, a instauração de inquérito destinado a apurar 
as infrações às disposições desta lei.

Art. 8º A alienação e a concessão de terras pú-
blicas, na faixa de Fronteira, não poderão exceder de 
3000 ha (três mil hectares), sendo consideradas como 
uma só unidade as alienações e concessões feitas a 
pessoas jurídicas que tenham administradores, ou de-
tentores da maioria do capital comuns.
....................................................................................

Brasília, 2 de maio de 1979; 158º da Independên-
cia e 91º da República. – JOÃO B. DE FIGUEIREDO, 
Petrônio Portela, Danilo Venturini.

LEI Nº 5.709, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971

Regula a Aquisição de Imóvel Rural por 
Estrangeiro Residente no País ou Pessoa 
Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar 
no Brasil, e dá outras Providências.

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei: 
....................................................................................

Art. 3º A aquisição de imóvel rural por pessoa fí-
sica estrangeira não poderá exceder a 50 (cinqüenta) 
módulos de exploração indefinida, em área contínua 
ou descontínua. 

§ 1º Quando se tratar de imóvel com área não 
superior a 3 (três) módulos, a aquisição será livre, in-
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dependendo de qualquer autorização ou licença, res-
salvadas as exigências gerais determinadas em lei. 

§ 2º O Poder Executivo baixará normas para a 
aquisição de área compreendida entre 3 (três) e 50 
(cinqüenta) módulos de exploração indefinida. (vide 
Lei nº 8.629, de 1993)

§ 3º O Presidente da República, ouvido o Conse-
lho de Segurança Nacional, poderá aumentar o limite 
fixado neste artigo. 
....................................................................................

Art. 7º A aquisição de imóvel situado em área 
considerada indispensável à segurança nacional por 
pessoa estrangeira, física ou jurídica, depende do as-
sentimento prévio da Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional. 
....................................................................................

Art. 9º Da escritura relativa à aquisição de área 
rural por pessoas físicas estrangeiras constará, obri-
gatoriamente: 

I – menção do documento de identidade do ad-
quirente; 

II – prova de residência no território nacional; e 
III – quando for o caso, autorização do órgão com-

petente ou assentimento prévio da Secretaria-Geral do 
Conselho de Segurança Nacional. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa jurídica 
estrangeira, constará da escritura a transcrição do ato 
que concedeu autorização para a aquisição da área 
rural, bem como dos documentos comprobatórios de 
sua constituição e de licença para seu funcionamento 
no Brasil. 
....................................................................................

Art. 11. Trimestralmente, os Cartórios de Re-
gistros de Imóveis remeterão, sob pena de perda do 
cargo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que 
estiverem subordinados e ao Ministério da Agricultura, 
relação das aquisições de áreas rurais por pessoas 
estrangeiras, da qual constem os dados enumerados 
no artigo anterior. 

Parágrafo único. Quando se tratar de imóvel si-
tuado em área indispensável à segurança nacional, a 
relação mencionada neste artigo deverá ser remetida 
também à Secretaria-Geral do Conselho de Seguran-
ça Nacional. 

Art. 12. A soma das áreas rurais pertencentes a 
pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, não poderá 
ultrapassar a um quarto da superfície dos Municípios 
onde se situem, comprovada por certidão do Registro 
de Imóveis, com base no livro auxiliar de que trata o 
art. 10. 

§ 1º As pessoas da mesma nacionalidade não 
poderão ser proprietárias, em cada Município, de mais 

de 40% (quarenta por cento) do limite fixado neste 
artigo. 

§ 2º Ficam excluídas das restrições deste artigo 
as aquisições de áreas rurais: 

I – inferiores a 3 (três) módulos; 
II – que tiverem sido objeto de compra e venda, 

de promessa de compra e venda, de cessão ou de 
promessa de cessão, mediante escritura pública ou 
instrumento particular devidamente protocolado no 
Registro competente, e que tiverem sido cadastradas 
no INCRA em nome do promitente comprador, antes 
de 10 de março de 1969; 

III – quando o adquirente tiver filho brasileiro ou 
for casado com pessoa brasileira sob o regime de co-
munhão de bens. 

§ 3º O Presidente da República poderá, mediante 
decreto, autorizar a aquisição além dos limites fixados 
neste artigo, quando se tratar de imóvel rural vinculado 
a projetos julgados prioritários em face dos planos de 
desenvolvimento do País. 
....................................................................................

EMÍLIO G. MÉDICI – Alfredo Buzaid – L. F. Cirne 
Lima – Marcus Vinícius Pratini De Moraes.

LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993

Dispõe sobre a regulamentação dos 
dispositivos constitucionais relativos à re-
forma agrária, previstos no Capítulo III, Tí-
tulo VII, da Constituição Federal.

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
....................................................................................

Art. 23. O estrangeiro residente no País e a pes-
soa jurídica autorizada a funcionar no Brasil só pode-
rão arrendar imóvel rural na forma da Lei nº 5.709, de 
7 de outubro de 1971.
....................................................................................

§ 2º Compete ao Congresso Nacional autorizar 
tanto a aquisição ou o arrendamento além dos limites 
de área e percentual fixados na Lei nº 5.709, de 7 de 
outubro de 1971, como a aquisição ou arrendamento, 
por pessoa jurídica estrangeira, de área superior a 100 
(cem) módulos de exploração indefinida.

LEI Nº 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994

Regulamenta o art. 236 da Constituição 
Federal, dispondo sobre serviços notariais 
e de registro. (Lei dos cartórios)

 O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:
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TÍTULO I 
Dos Serviços Notariais e de Registros

CAPÍTULO I 
Natureza e Fins

Art. 1º Serviços notariais e de registro são os 
de organização técnica e administrativa destinados 
a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e 
eficácia dos atos jurídicos.

Art. 2º (Vetado).
Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, 

ou registrador, são profissionais do direito, dotados de 
fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade 
notarial e de registro.

Art. 4º Os serviços notariais e de registro serão 
prestados, de modo eficiente e adequado, em dias e 
horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas 
as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao 
público e que ofereça segurança para o arquivamento 
de livros e documentos.

§ 1º O serviço de registro civil das pessoas na-
turais será prestado, também, nos sábados, domingos 
e feriados pelo sistema de plantão.

§ 2º O atendimento ao público será, no mínimo, 
de seis horas diárias.

CAPÍTULO II 
Dos Notários e Registradores

SEÇÃO I 
Dos Titulares

Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de re-
gistro são os:

I – tabeliães de notas;
II – tabeliães e oficiais de registro de contratos 

marítimos;
III – tabeliães de protesto de títulos;
IV – oficiais de registro de imóveis;
V – oficiais de registro de títulos e documentos 

e civis das pessoas jurídicas;
VI – oficiais de registro civis das pessoas naturais 

e de interdições e tutelas;
VII – oficiais de registro de distribuição.

SEÇÃO II 
Das Atribuições e Competências dos Notários

Art. 6º Aos notários compete:
I – formalizar juridicamente a vontade das par-

tes;
II – intervir nos atos e negócios jurídicos a que 

as partes devam ou queiram dar forma legal ou au-
tenticidade, autorizando a redação ou redigindo os 

instrumentos adequados, conservando os originais e 
expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;

III – autenticar fatos.
Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com ex-

clusividade:
I – lavrar escrituras e procurações, públicas;
II – lavrar testamentos públicos e aprovar os 

cerrados;
III – lavrar atas notariais;
IV – reconhecer firmas;
V – autenticar cópias.
Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de 

notas realizar todas as gestões e diligências neces-
sárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, 
requerendo o que couber, sem ônus maiores que os 
emolumentos devidos pelo ato.

Art. 8º É livre a escolha do tabelião de notas, 
qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de 
situação dos bens objeto do ato ou negócio.

Art. 9º O tabelião de notas não poderá praticar 
atos de seu ofício fora do Município para o qual rece-
beu delegação.

Art. 10. Aos tabeliães e oficiais de registro de 
contratos marítimos compete:

I – lavrar os atos, contratos e instrumentos relati-
vos a transações de embarcações a que as partes de-
vam ou queiram dar forma legal de escritura pública;

II – registrar os documentos da mesma nature-
za;

III – reconhecer firmas em documentos destina-
dos a fins de direito marítimo;

IV – expedir traslados e certidões.
Art. 11. Aos tabeliães de protesto de título com-

pete privativamente:
I – protocolar de imediato os documentos de dí-

vida, para prova do descumprimento da obrigação;
II – intimar os devedores dos títulos para aceitá-

los, devolvê-los ou pagá-los, sob pena de protesto;
III – receber o pagamento dos títulos protocoli-

zados, dando quitação;
IV – lavrar o protesto, registrando o ato em livro 

próprio, em microfilme ou sob outra forma de docu-
mentação;

V – acatar o pedido de desistência do protesto 
formulado pelo apresentante;

VI – averbar:
a) o cancelamento do protesto;
b) as alterações necessárias para atualização 

dos registros efetuados;
VII – expedir certidões de atos e documentos que 

constem de seus registros e papéis.
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Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião 
de protestos na mesma localidade, será obrigatória a 
prévia distribuição dos títulos.

SEÇÃO III 
Das Atribuições e Competências  

dos Oficiais de Registros

 Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de 
títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, 
civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas 
compete a prática dos atos relacionados na legislação 
pertinente aos registros públicos, de que são incumbi-
dos, independentemente de prévia distribuição, mas 
sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das 
pessoas naturais às normas que definirem as circuns-
crições geográficas.

 Art. 13. Aos oficiais de registro de distribuição 
compete privativamente:

 I – quando previamente exigida, proceder à dis-
tribuição eqüitativa pelos serviços da mesma nature-
za, registrando os atos praticados; em caso contrário, 
registrar as comunicações recebidas dos órgãos e 
serviços competentes;

 II – efetuar as averbações e os cancelamentos 
de sua competência;

 III – expedir certidões de atos e documentos que 
constem de seus registros e papéis.

TÍTULO II 
Das Normas Comuns

CAPÍTULO I 
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro

 Art. 14. A delegação para o exercício da ativi-
dade notarial e de registro depende dos seguintes 
requisitos:

 I – habilitação em concurso público de provas 
e títulos;

 II – nacionalidade brasileira;
 III – capacidade civil;
 IV – quitação com as obrigações eleitorais e 

militares;
 V – diploma de bacharel em direito;
 VI – verificação de conduta condigna para o 

exercício da profissão.
 Art. 15. Os concursos serão realizados pelo Po-

der Judiciário, com a participação, em todas as suas 
fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério 
Público, de um notário e de um registrador.

 § 1º O concurso será aberto com a publicação de 
edital, dele constando os critérios de desempate.

 § 2º Ao concurso público poderão concorrer 
candidatos não bacharéis em direito que tenham com-
pletado, até a data da primeira publicação do edital do 

concurso de provas e títulos, dez anos de exercício em 
serviço notarial ou de registro.

 § 3º (Vetado).
 Art. 16. As vagas serão preenchidas alternada-

mente, duas terças partes por concurso público de 
provas e títulos e uma terça parte por concurso de 
remoção, de provas e títulos, não se permitindo que 
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento ou de remo-
ção, por mais de seis meses.

 Art. 16. As vagas serão preenchidas alternada-
mente, duas terças partes por concurso público de pro-
vas e títulos e uma terça parte por meio de remoção, 
mediante concurso de títulos, não se permitindo que 
qualquer serventia notarial ou de registro fique vaga, 
sem abertura de concurso de provimento inicial ou de 
remoção, por mais de seis meses.(Redação dada pela 
Lei nº 10.506, de 9-7-2002)

 Parágrafo único. Para estabelecer o critério do 
preenchimento, tomar-se-á por base a data de vacân-
cia da titularidade ou, quando vagas na mesma data, 
aquela da criação do serviço.

 Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão 
admitidos titulares que exerçam a atividade por mais 
de dois anos.

 Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as 
normas e os critérios para o concurso de remoção.

 Art. 19. Os candidatos serão declarados habilita-
dos na rigorosa ordem de classificação no concurso.

CAPÍTULO II 
Dos Prepostos

 Art. 20. Os notários e os oficiais de registro po-
derão, para o desempenho de suas funções, contratar 
escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, 
e auxiliares como empregados, com remuneração 
livremente ajustada e sob o regime da legislação do 
trabalho.

 § 1º Em cada serviço notarial ou de registro 
haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares 
quantos forem necessários, a critério de cada notário 
ou oficial de registro.

 § 2º Os notários e os oficiais de registro enca-
minharão ao juízo competente os nomes dos substi-
tutos.

 § 3º Os escreventes poderão praticar somente os 
atos que o notário ou o oficial de registro autorizar.

 § 4º Os substitutos poderão, simultaneamente 
com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os 
atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos 
de notas, lavrar testamentos.

 § 5º Dentre os substitutos, um deles será desig-
nado pelo notário ou oficial de registro para responder 
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pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedi-
mentos do titular.

 Art. 21. O gerenciamento administrativo e finan-
ceiro dos serviços notariais e de registro é da respon-
sabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no 
que diz respeito às despesas de custeio, investimento 
e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condi-
ções e obrigações relativas à atribuição de funções e 
de remuneração de seus prepostos de modo a obter a 
melhor qualidade na prestação dos serviços.

CAPÍTULO III 
Da Responsabilidade Civil e Criminal

 Art. 22. Os notários e oficiais de registro respon-
derão pelos danos que eles e seus prepostos causem 
a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, 
assegurado aos primeiros direito de regresso no caso 
de dolo ou culpa dos prepostos.

 Art. 23. A responsabilidade civil independe da 
criminal.

 Art. 24. A responsabilidade criminal será indivi-
dualizada, aplicando-se, no que couber, a legislação 
relativa aos crimes contra a administração pública.

 Parágrafo único. A individualização prevista no 
caput não exime os notários e os oficiais de registro 
de sua responsabilidade civil.

CAPÍTULO IV 
Das Incompatibilidades e dos Impedimentos

 Art. 25. O exercício da atividade notarial e de re-
gistro é incompatível com o da advocacia, o da interme-
diação de seus serviços ou o de qualquer cargo, em-
prego ou função públicos, ainda que em comissão.

 § 1º(Vetado).
 § 2º A diplomação, na hipótese de mandato ele-

tivo, e a posse, nos demais casos, implicará no afas-
tamento da atividade.

 Art. 26. Não são acumuláveis os serviços enu-
merados no art. 5º.

 Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumu-
lados nos Municípios que não comportarem, em razão 
do volume dos serviços ou da receita, a instalação de 
mais de um dos serviços.

 Art. 27. No serviço de que é titular, o notário 
e o registrador não poderão praticar, pessoalmente, 
qualquer ato de seu interesse, ou de interesse de seu 
cônjuge ou de parentes, na linha reta, ou na colateral, 
consangüíneos ou afins, até o terceiro grau.

CAPÍTULO V 
Dos Direitos e Deveres

 Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam 
de independência no exercício de suas atribuições, têm 
direito à percepção dos emolumentos integrais pelos 

atos praticados na serventia e só perderão a delega-
ção nas hipóteses previstas em lei.

 Art. 29. São direitos do notário e do registra-
dor:

 I – exercer opção, nos casos de desmembra-
mento ou desdobramento de sua serventia;

 II – organizar associações ou sindicatos de clas-
se e deles participar.

 Art. 30. São deveres dos notários e dos oficiais 
de registro:

 I – manter em ordem os livros, papéis e docu-
mentos de sua serventia, guardando-os em locais 
seguros;

 II – atender as partes com eficiência, urbanida-
de e presteza;

 III – atender prioritariamente as requisições de 
papéis, documentos, informações ou providências que 
lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou 
administrativas para a defesa das pessoas jurídicas 
de direito público em juízo;

 IV – manter em arquivo as leis, regulamentos, 
resoluções, provimentos, regimentos, ordens de ser-
viço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua 
atividade;

 V – proceder de forma a dignificar a função 
exercida, tanto nas atividades profissionais como na 
vida privada;

 VI – guardar sigilo sobre a documentação e os 
assuntos de natureza reservada de que tenham conhe-
cimento em razão do exercício de sua profissão;

 VII – afixar em local visível, de fácil leitura e aces-
so ao público, as tabelas de emolumentos em vigor;

 VIII – observar os emolumentos fixados para a 
prática dos atos do seu ofício;

 IX – dar recibo dos emolumentos percebidos;
 X – observar os prazos legais fixados para a 

prática dos atos do seu ofício;
 XI – fiscalizar o recolhimento dos impostos inci-

dentes sobre os atos que devem praticar;
 XII – facilitar, por todos os meios, o acesso à 

documentação existente às pessoas legalmente ha-
bilitadas;

 XIII – encaminhar ao juízo competente as dúvidas 
levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática 
processual fixada pela legislação respectiva;

 XIV – observar as normas técnicas estabeleci-
das pelo juízo competente.

CAPÍTULO VI 
Das Infrações Disciplinares e das Penalidades

 Art. 31. São infrações disciplinares que sujeitam 
os notários e os oficiais de registro às penalidades 
previstas nesta lei:
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 I – a inobservância das prescrições legais ou 
normativas;

 II – a conduta atentatória às instituições nota-
riais e de registro;

 III – a cobrança indevida ou excessiva de emo-
lumentos, ainda que sob a alegação de urgência;

 IV – a violação do sigilo profissional;
 V – o descumprimento de quaisquer dos deveres 

descritos no art. 30.
 Art. 32. Os notários e os oficiais de registro estão 

sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado 
amplo direito de defesa, às seguintes penas:

 I – repreensão;
 II – multa;
 III – suspensão por noventa dias, prorrogável 

por mais trinta;
 IV – perda da delegação.
 Art. 33. As penas serão aplicadas:
 I – a de repreensão, no caso de falta leve;
 II – a de multa, em caso de reincidência ou de 

infração que não configure falta mais grave;
 III – a de suspensão, em caso de reiterado des-

cumprimento dos deveres ou de falta grave.
 Art. 34. As penas serão impostas pelo juízo com-

petente, independentemente da ordem de gradação, 
conforme a gravidade do fato.

 Art. 35. A perda da delegação dependerá:
 I – de sentença judicial transitada em julgado; 

ou
 II – de decisão decorrente de processo adminis-

trativo instaurado pelo juízo competente, assegurado 
amplo direito de defesa.

 § 1º Quando o caso configurar a perda da de-
legação, o juízo competente suspenderá o notário ou 
oficial de registro, até a decisão final, e designará in-
terventor, observando-se o disposto no art. 36.

 § 2º (Vetado).
 Art. 36. Quando, para a apuração de faltas im-

putadas a notários ou a oficiais de registro, for neces-
sário o afastamento do titular do serviço, poderá ele 
ser suspenso, preventivamente, pelo prazo de noventa 
dias, prorrogável por mais trinta.

 § 1º Na hipótese do caput, o juízo competente 
designará interventor para responder pela serventia, 
quando o substituto também for acusado das faltas 
ou quando a medida se revelar conveniente para os 
serviços.

 § 2º Durante o período de afastamento, o titular 
perceberá metade da renda líquida da serventia; outra 
metade será depositada em conta bancária especial, 
com correção monetária.

 § 3º Absolvido o titular, receberá ele o montan-
te dessa conta; condenado, caberá esse montante ao 
interventor.

CAPÍTULO VII 
Da Fiscalização pelo Poder Judiciário

 Art. 37. A fiscalização judiciária dos atos nota-
riais e de registro, mencionados nos artes. 6º a 13, 
será exercida pelo juízo competente, assim definido 
na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que 
necessário, ou mediante representação de qualquer 
interessado, quando da inobservância de obrigação 
legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou 
de seus prepostos.

 Parágrafo único. Quando, em autos ou papéis 
de que conhecer, o Juiz verificar a existência de cri-
me de ação pública, remeterá ao Ministério Público as 
cópias e os documentos necessários ao oferecimento 
da denúncia.

 Art. 38. O juízo competente zelará para que os 
serviços notariais e de registro sejam prestados com 
rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, po-
dendo sugerir à autoridade competente a elaboração 
de planos de adequada e melhor prestação desses 
serviços, observados, também, critérios populacionais 
e sócio-econômicos, publicados regularmente pela Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

CAPÍTULO VIII 
Da Extinção da Delegação

 Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou 
a oficial de registro por:

 I – morte;
 II – aposentadoria facultativa;
 III – invalidez;
 IV – renúncia;
 V – perda, nos termos do art. 35.
 VI – descumprimento, comprovado, da gratuida-

de estabelecida na Lei no 9.534, de 10 de dezembro 
de 1997. (Inciso incluido pala Lei nº 9.812, de 10-8-
1999)

 § 1º Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por 
invalidez nos termos da legislação previdenciária fe-
deral.

 § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial 
de registro, a autoridade competente declarará vago o 
respectivo serviço, designará o substituto mais antigo 
para responder pelo expediente e abrirá concurso.

CAPÍTULO IX 
Da Seguridade Social

 Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreven-
tes e auxiliares são vinculados à previdência social, de 
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âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca 
de tempo de serviço em sistemas diversos.

 Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notá-
rios, oficiais de registro, escreventes e auxiliares os 
direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a 
data da publicação desta lei.

TÍTULO III 
Das Disposições Gerais

 Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de 
registro praticar, independentemente de autorização, 
todos os atos previstos em lei necessários à organiza-
ção e execução dos serviços, podendo, ainda, adotar 
sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico 
e outros meios de reprodução.

 Art. 42. Os papéis referentes aos serviços dos 
notários e dos oficiais de registro serão arquivados 
mediante utilização de processos que facilitem as 
buscas.

 Art. 43. Cada serviço notarial ou de registro 
funcionará em um só local, vedada a instalação de 
sucursal.

 Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de 
se prover, através de concurso público, a titularidade 
de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou 
inexistência de candidatos, o juízo competente propo-
rá à autoridade competente a extinção do serviço e a 
anexação de suas atribuições ao serviço da mesma 
natureza mais próximo ou àquele localizado na sede 
do respectivo Município ou de Município contíguo.

 § 1º (Vetado).
 § 2º Em cada sede municipal haverá no mínimo 

um registrador civil das pessoas naturais.
 § 3º Nos municípios de significativa extensão 

territorial, a juízo do respectivo Estado, cada sede 
distrital disporá no mínimo de um registrador civil das 
pessoas naturais.

 Art. 45. São gratuitos para os reconhecidamente 
pobres os assentos do registro civil de nascimento e o 
de óbito, bem como as respectivas certidões.

 Art. 45. São gratuitos os assentos do registro 
civil de nascimento e o de óbito, bem como a primeira 
certidão respectiva. (Redação dada pela Lei nº 9.534, 
de 10-12-1997)

 Parágrafo único. Para os reconhecidamente po-
bres não serão cobrados emolumentos pelas certidões 
a que se refere este artigo. (Parágrafo incluído pela Lei 
nº 9.534, de 10.12.1997)

 § 1º Para os reconhecidamente pobres não serão 
cobrados emolumentos pelas certidões a que se refere 
este artigo. (Incluído pela Lei nº 11.789, de 2008) 

 § 2º É proibida a inserção nas certidões de que 
trata o § 1º deste artigo de expressões que indiquem 

condição de pobreza ou semelhantes. (Incluído pela 
Lei nº 11.789, de 2008) 

 Art. 46. Os livros, fichas, documentos, papéis, 
microfilmes e sistemas de computação deverão per-
manecer sempre sob a guarda e responsabilidade do 
titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por 
sua ordem, segurança e conservação.

 Parágrafo único. Se houver necessidade de serem 
periciados, o exame deverá ocorrer na própria sede do 
serviço, em dia e hora adrede designados, com ciência 
do titular e autorização do juízo competente.

TÍTULO IV 
Das Disposições Transitórias

 Art. 47. O notário e o oficial de registro, legal-
mente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a 
delegação constitucional de que trata o art. 2º.

 Art. 48. Os notários e os oficiais de registro po-
derão contratar, segundo a legislação trabalhista, seus 
atuais escreventes e auxiliares de investidura estatu-
tária ou em regime especial desde que estes aceitem 
a transformação de seu regime jurídico, em opção ex-
pressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados 
da publicação desta lei.

 § 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço pres-
tado será integralmente considerado, para todos os 
efeitos de direito.

 § 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e au-
xiliares de investidura estatutária ou em regime espe-
cial continuarão regidos pelas normas aplicáveis aos 
funcionários públicos ou pelas editadas pelo Tribunal 
de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por 
qualquer desses regimes, a partir da publicação des-
ta lei.

 Art. 49. Quando da primeira vacância da titulari-
dade de serviço notarial ou de registro, será procedida 
a desacumulação, nos termos do art. 26.

 Art. 50. Em caso de vacância, os serviços no-
tariais e de registro estatizados passarão automatica-
mente ao regime desta lei.

 Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, 
quando da aposentadoria, fica assegurado o direito de 
percepção de proventos de acordo com a legislação 
que anteriormente os regia, desde que tenham man-
tido as contribuições nela estipuladas até a data do 
deferimento do pedido ou de sua concessão.

 § 1º O disposto neste artigo aplica-se aos es-
creventes e auxiliares de investidura estatutária ou 
em regime especial que vierem a ser contratados em 
virtude da opção de que trata o art. 48.

 § 2º Os proventos de que trata este artigo se-
rão os fixados pela legislação previdenciária aludida 
no caput.
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 § 3º O disposto neste artigo aplica-se também às 
pensões deixadas, por morte, pelos notários, oficiais 
de registro, escreventes e auxiliares.

 Art. 52. Nas unidades federativas onde já exis-
tia lei estadual específica, em vigor na data de publi-
cação desta lei, são competentes para a lavratura de 
instrumentos traslatícios de direitos reais, procurações, 
reconhecimento de firmas e autenticação de cópia re-
prográfica os serviços de Registro Civil das Pessoas 
Naturais.

 Art. 53. Nos Estados cujas organizações judi-
ciárias, vigentes à época da publicação desta lei, as-
sim previrem, continuam em vigor as determinações 
relativas à fixação da área territorial de atuação dos 
tabeliães de protesto de títulos, a quem os títulos serão 
distribuídos em obediência às respectivas zonas.

 Parágrafo único. Quando da primeira vacância, 
aplicar-se-á à espécie o disposto no parágrafo único 
do art. 11.

 Art. 54. Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

 Art. 55. Revogam-se as disposições em con-
trário.

 Brasília, 18 de novembro de 1994; 173º da Inde-
pendência e 106º da República. – ITAMAR FRANCO, 
Alexandre de Paula Dupeyrat Martins .

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 127, DE 2009

Determina que os fabricantes, os im-
portadores e os montadores de veículo de 
propulsão humana, tipo bicicleta, descrito 
no art. 96, inciso I, letra “c” e inciso II, letra 
“a”, nº. 1, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997 – 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, sejam 
fabricados, importados, montados e comer-
cializados com os equipamentos obriga-
tórios de segurança previstos no art. 105, 
inciso VI, daquele diploma legal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Todos os veículos de propulsão humana, 

tipo bicicleta, descrito no art. 96, inciso I, letra “c” e in-
ciso II, letra “a”, n. 1, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997, 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB – serão, obriga-
toriamente, fabricados, importados, montados e co-
mercializados com os equipamentos obrigatórios de 
segurança estabelecidos no art. 105, inciso VI, daquele 
diploma legal.

Parágrafo único. A exigência estabelecida no ca-
put deste artigo será incorporada aos novos projetos 
de produção de bicicletas fabricadas, importadas ou 
montadas no país, a partir de 01 (um) ano após a defini-

ção das especificações técnicas pertinentes elaboradas 
pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.

Art. 2º O Conselho Nacional de Trânsito, CON-
TRAN, elaborará, no prazo de noventa dias, um cro-
nograma de adaptação das disposições da presente 
lei, de modo que nenhuma bicicleta seja produzida, 
importada, montada e comercializada sem os equi-
pamentos obrigatórios de segurança, estabelecidos 
no art. 105, inciso VI, da Lei nº. 9.503, 23/09/1997, 
Código de Trânsito Brasileiro, CTB, após um ano de 
promulgação da presente lei.

Art. 3º A empresa responsável pela produção, 
importação ou montagem de bicicleta que não se 
adaptar totalmente às disposições da presente lei, no 
prazo estabelecido no artigo anterior, estará sujeita 
à penalidade administrativa de multa no valor de R$ 
10,00 (dez reais) por bicicleta produzida, importada 
ou montada.

§ 1° No caso de reincidência, a referida penali-
dade administrativa deverá ser progressivamente do-
brada até o limite de 80,00 (oitenta reais) por unidade 
produzida, importada ou montada.

§ 2° Referida penalidade administrativa será regu-
lamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CON-
TRAN, no prazo estabelecido no art. 2º.

§ 3° O montante arrecadado com a aplicação de 
penalidade administrativa de multa, pelo descumpri-
mento da presente lei, será depositado, obrigatoria-
mente, no Fundo Nacional de Segurança e Educação 
do Trânsito – FUNSETE.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador 

Romeu Tuma, PTB – SP.

Justificação

A presente proposição tem como objetivo prin-
cipal reduzir o elevado número de mortes de ciclistas, 
em nossas vias terrestres, cujas bicicletas produzidas, 
importadas ou montadas, não possuem nenhum equi-
pamento obrigatório de segurança, apesar do art. 105, 
inciso VI, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997, Código de 
Trânsito Brasileiro, CTB, prevê sua obrigatoriedade.

Ao par daquela disposição legal, o que acontece, 
na realidade, é que os equipamentos obrigatórios de 
trânsito, previstos no CTB, como, por exemplo, cam-
painha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral 
e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo, 
deverão ser adquiridos e adaptados nas bicicletas, por 
conta única e exclusiva do proprietário.

A fim de que os fabricantes, importadores ou 
montadores de bicicletas de nosso país não sejam 
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surpreendidos com a aprovação do presente projeto 
de lei, e inviabilizados os seus negócios, proponho um 
prazo de 01 (um) ano, após a definição das especifica-
ções técnicas pertinentes elaboradas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN, que eles de adap-
tem às novas disposições legais.

Para dá maior efetividade às novas disposi-
ções legais, estabeleço uma penalidade adminis-
trativa de multa, no valor de R$ 10,00 (dez reais) 
por bicicleta produzida, importada ou montada, 
para as empresas que não se adaptarem à legis-
lação proposta.

Esta proposição tem um caráter social inegável, 
pois milhões de brasileiros, utilizam-se do referido 
veículo, para transporte e lazer, razões pelas quais 
apresento à superior apreciação de meus ilustres e 
eminentes pares do Congresso Nacional a presente 
proposição para aprovação imediata.

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

O Presidente da República faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:
....................................................................................

Art. 96. Os veículos classificam-se em:
I – quanto à tração:

....................................................................................
c) de propulsão humana;

....................................................................................
II – quanto à espécie:
a) de passageiros:
1 – bicicleta;

....................................................................................
Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 

veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo 
Contran:
....................................................................................

VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e es-
pelho retrovisor do lado esquerdo.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, em decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 128, DE 2009 – COMPLEMENTAR

Altera os arts. 19 e 20 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000, para 
modificar o limite para a despesa com pes-
soal do Ministério Público dos Estados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 

101, de 04 de maio de 2000, passam a viger com a 
seguinte redação:

Art. 19. .........................
....................................................................................

II – Estados: 62% (sessenta e dois por cento);
....................................................................................

Art. 20. ..........................
....................................................................................

II – na esfera estadual: ...................................
....................................................................................

d) 4% (quatro por cento) para o Ministério Públi-
co dos Estados;

.............................. (NR)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 
127 a 130, conferiu ao Ministério Público um importante 
papel na função jurisdicional do Estado. A essa institui-
ção foi incumbida a defesa da ordem jurídica, do regi-
me democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. Para tanto foi assegurada a autonomia 
funcional e administrativa, podendo propor a criação e 
extinção de seus cargos e serviços auxiliares.

Para desempenhar sua missão constitucional, no 
entanto, é necessário que o Ministério Público possua 
em seus quadros integrantes da carreira e servidores 
de apoio capazes e comprometidos com a instituição. 
Ademais, é necessário que lhes sejam disponibiliza-
das condições adequadas para o desempenho de 
suas funções. Deve-se lembrar que o leque de atua-
ção do Ministério Público tem-se expandido e, o mais 
importante, a instituição tem sido bem mais atuante 
na defesa dos interesses individuais e difusos da so-
ciedade brasileira.

A consolidação do Ministério Público como insti-
tuição atuante, no entanto, tem sido obstaculizada pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Essa lei esta-
beleceu normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, dentre elas, limites 
para a despesa com pessoal dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público. Na esfera estadual, a 
despesa com pessoal do Ministério Público foi limitada 
a 2% da receita corrente líquida (RCL) dos estados.

O referido percentual, atualmente, mostra-se 
insuficiente perante todas as atribuições constitucio-
nalmente incumbidas a essa instituição. Cabe lembrar 
que o Poder Judiciário Estadual é sujeito a um limite 
de 6% da RCL, ou seja, o triplo do que é assegurado 
ao Ministério Público Estadual. Por óbvio, as referidas 
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instituições possuem atribuições completamente dis-
tintas, contudo apresentam funções correlacionadas. 
Afinal, como dispõe a Carta Magna, o Ministério Público 
é essencial à função jurisdicional do Estado.

Face ao exposto, propomos a alteração do limi-
te da LRF para a despesa com pessoal do Ministério 
Público Estadual de 2% para 4% da RCL. Para que 
esse incremento não se dê em detrimento dos demais 
poderes, propomos também a alteração do limite glo-
bal para a despesa com pessoal dos estados de 60% 
para 62%. Essa alteração tem impacto irrelevante nas 
finanças públicas estaduais, mas permitirá uma atua-
ção mais efetiva dessa instituição.

Cabe lembrar que a LRF, aprovada em 4 de maio 
de 2000, faz hoje mais de oito anos e não foi ainda al-
terada, em que pese inúmeras proposições legislativas 
no sentido de sua modificação. Esse tempo é mais que 
suficiente para avaliar a adequação de seus dispositi-
vos à realidade dos entes da federação. Pretendem al-
guns que essa lei deva ser intocada, como se fosse um 
marco legal a ser “tombado”. No entanto, a legislação 
pode e deve ser alterada tanto para sua adequação à 
realidade quanto para seu aperfeiçoamento.

Portanto, contamos com o apoio de nossos ilus-
tres Pares e com o aperfeiçoamento desta proposição, 
no curso de sua tramitação nesta Casa.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador 
Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

Estabelece normas de finanças públi-
cas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o Esta lei Complementar estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título 
VI da Constituição.

§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressu-
põe a ação planejada e transparente, em que se pre-
vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento 
de metas de resultados entre receitas e despesas e 
a obediência a limites e condições no que tange a re-
núncia de receita, geração de despesas com pessoal, 

da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 
mobiliária, operações de crédito, inclusive por anteci-
pação de receita, concessão de garantia e inscrição 
em Restos a Pagar.

§ 2o As disposições desta Lei Complementar 
obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios.

§ 3o Nas referências:
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste 

abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário 
e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fun-
dos, autarquias, fundações e empresas estatais de-
pendentes;

II – a Estados entende-se considerado o Distrito 
Federal;

III – a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribu-
nal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado 
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios 
e Tribunal de Contas do Município.

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como:

I – ente da Federação: a União, cada Estado, o 
Distrito Federal e cada Município;

II – empresa controlada: sociedade cuja maioria 
do capital social com direito a voto pertença, direta ou 
indiretamente, a ente da Federação;

III – empresa estatal dependente: empresa con-
trolada que receba do ente controlador recursos finan-
ceiros para pagamento de despesas com pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último 
caso, aqueles provenientes de aumento de participa-
ção acionária;

IV – receita corrente líquida: somatório das re-
ceitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, indus-
triais, agropecuárias, de serviços, transferências corren-
tes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e 
Municípios por determinação constitucional ou legal, e 
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e 
no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Mu-
nicípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a 
contribuição dos servidores para o custeio do seu sis-
tema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 
9o do art. 201 da Constituição.

§ 1o Serão computados no cálculo da receita cor-
rente líquida os valores pagos e recebidos em decor-
rência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro 
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de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2o Não serão considerados na receita corrente 
líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá 
e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas de que trata o inciso V do 
§ 1o do art. 19.

§ 3o A receita corrente líquida será apurada so-
mando-se as receitas arrecadadas no mês em referên-
cia e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

CAPÍTULO II 
Do Planejamento

Seção I 
Do Plano Plurianual

Art. 3o (VETADO)

Seção II 
Da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá 
o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:

I – disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a 

ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do 
inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o 
do art. 31;

c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à 

avaliação dos resultados dos programas financiados 
com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferên-
cias de recursos a entidades públicas e privadas;

II – (VETADO)
III – (VETADO)
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes or-

çamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e 
constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para 
o exercício a que se referirem e para os dois seguin-
tes.

§ 2o O Anexo conterá, ainda:
I – avaliação do cumprimento das metas relativas 

ao ano anterior;
II – demonstrativo das metas anuais, instruído 

com memória e metodologia de cálculo que justifiquem 
os resultados pretendidos, comparando-as com as fi-
xadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando 
a consistência delas com as premissas e os objetivos 
da política econômica nacional;

III – evolução do patrimônio líquido, também nos 
últimos três exercícios, destacando a origem e a aplica-
ção dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV – avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e pró-

prio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas es-
tatais de natureza atuarial;

V – demonstrativo da estimativa e compensação 
da renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado.

§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Ane-
xo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passi-
vos contingentes e outros riscos capazes de afetar as 
contas públicas, informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem.

§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da 
União apresentará, em anexo específico, os objetivos 
das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como 
os parâmetros e as projeções para seus principais 
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, 
para o exercício subseqüente.

Seção III 
Da Lei Orçamentária Anual

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, ela-
borado de forma compatível com o plano plurianual, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas 
desta Lei Complementar:

I – conterá, em anexo, demonstrativo da com-
patibilidade da programação dos orçamentos com os 
objetivos e metas constantes do documento de que 
trata o § 1o do art. 4o;

II – será acompanhado do documento a que se 
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como 
das medidas de compensação a renúncias de recei-
ta e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;

III – conterá reserva de contingência, cuja forma 
de utilização e montante, definido com base na receita 
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretri-
zes orçamentárias, destinada ao:

a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública, 

mobiliária ou contratual, e as receitas que as atende-
rão, constarão da lei orçamentária anual.

§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará 
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito 
adicional.
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§ 3o A atualização monetária do principal da dí-
vida mobiliária refinanciada não poderá superar a va-
riação do índice de preços previsto na lei de diretrizes 
orçamentárias, ou em legislação específica.

§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária 
crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ili-
mitada.

§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação 
para investimento com duração superior a um exercício 
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual 
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme dis-
posto no § 1o do art. 167 da Constituição.

§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão 
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do 
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio 
administrativo, inclusive os destinados a benefícios e 
assistência aos servidores, e a investimentos.

§ 7o(VETADO)
Art. 6o (VETADO)
Art. 7o O resultado do Banco Central do Brasil, 

apurado após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferi-
do até o décimo dia útil subseqüente à aprovação dos 
balanços semestrais.

§ 1o O resultado negativo constituirá obrigação 
do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será 
consignado em dotação específica no orçamento.

§ 2o O impacto e o custo fiscal das operações re-
alizadas pelo Banco Central do Brasil serão demons-
trados trimestralmente, nos termos em que dispuser 
a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§ 3o Os balanços trimestrais do Banco Central 
do Brasil conterão notas explicativas sobre os cus-
tos da remuneração das disponibilidades do Tesouro 
Nacional e da manutenção das reservas cambiais e 
a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando 
os de emissão da União.

Seção IV 
Da Execução Orçamentária  

e do Cumprimento das Metas 

Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orça-
mentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias e observado o disposto na alínea c do 
inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vincu-
lados a finalidade específica serão utilizados exclusi-
vamente para atender ao objeto de sua vinculação, 
ainda que em exercício diverso daquele em que ocor-
rer o ingresso.

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 1o No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretri-
zes orçamentárias.

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(Vide ADIN 2.238-5)

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1o do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas estaduais e municipais.

§ 5o No prazo de noventa dias após o encerra-
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões te-
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação 
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impac-
to e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços.

Art. 10. A execução orçamentária e financeira 
identificará os beneficiários de pagamento de sentenças 
judiciais, por meio de sistema de contabilidade e admi-
nistração financeira, para fins de observância da ordem 
cronológica determinada no art. 100 da Constituição.

CAPÍTULO III 
Da Receita Pública

Seção I 
Da Previsão e da Arrecadação

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da res-
ponsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão 
e efetiva arrecadação de todos os tributos da compe-
tência constitucional do ente da Federação.
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Parágrafo único. É vedada a realização de trans-
ferências voluntárias para o ente que não observe o 
disposto no caput, no que se refere aos impostos.

Art. 12. As previsões de receita observarão as 
normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 
alterações na legislação, da variação do índice de pre-
ços, do crescimento econômico ou de qualquer outro 
fator relevante e serão acompanhadas de demonstrati-
vo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção 
para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder 
Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal.

§ 2o O montante previsto para as receitas de 
operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orça-
mentária. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará 
à disposição dos demais Poderes e do Ministério Pú-
blico, no mínimo trinta dias antes do prazo final para 
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, 
os estudos e as estimativas das receitas para o exer-
cício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as 
respectivas memórias de cálculo.

Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas 
previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, 
em metas bimestrais de arrecadação, com a especi-
ficação, em separado, quando cabível, das medidas 
de combate à evasão e à sonegação, da quantidade 
e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida 
ativa, bem como da evolução do montante dos créditos 
tributários passíveis de cobrança administrativa.

Seção II 
Da Renúncia de Receita

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra re-
núncia de receita deverá estar acompanhada de esti-
mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício 
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, 
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias 
e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a re-
núncia foi considerada na estimativa de receita da lei 
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afe-
tará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compen-
sação, no período mencionado no caput, por meio do 
aumento de receita, proveniente da elevação de alí-
quotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, 
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em 
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do in-
centivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medi-
das referidas no mencionado inciso.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos pre-

vistos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constitui-
ção, na forma do seu § 1o;

II – ao cancelamento de débito cujo montante seja 
inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

CAPÍTULO IV 
Da Despesa Pública

Seção I 
Da Geração da Despesa

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, ir-
regulares e lesivas ao patrimônio público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam 
o disposto nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhado de:

I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subseqüentes;

II – declaração do ordenador da despesa de que o 
aumento tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano 
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, con-
sidera-se:

I – adequada com a lei orçamentária anual, a 
despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou 
que esteja abrangida por crédito genérico, de forma 
que somadas todas as despesas da mesma espécie, 
realizadas e a realizar, previstas no programa de traba-
lho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos 
para o exercício;

II – compatível com o plano plurianual e a lei de 
diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme 
com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas pre-
vistos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 
suas disposições.
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§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput 
será acompanhada das premissas e metodologia de 
cálculo utilizadas.

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a des-
pesa considerada irrelevante, nos termos em que dis-
puser a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4o As normas do caput constituem condição 
prévia para:

I – empenho e licitação de serviços, fornecimento 
de bens ou execução de obras;

II – desapropriação de imóveis urbanos a que se 
refere o § 3o do art. 182 da Constituição.

Subseção I 
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter con-
tinuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem 
para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios.

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despe-
sa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar 
a origem dos recursos para seu custeio.

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será 
acompanhado de comprovação de que a despesa cria-
da ou aumentada não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo referido no § 1o do art. 4o, 
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguin-
tes, ser compensados pelo aumento permanente de 
receita ou pela redução permanente de despesa.

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento 
permanente de receita o proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração 
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada 
pelo proponente, conterá as premissas e metodologia 
de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compa-
tibilidade da despesa com as demais normas do plano 
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será 
executada antes da implementação das medidas re-
feridas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que 
a criar ou aumentar.

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas 
destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento 
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do 
art. 37 da Constituição.

§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorro-
gação daquela criada por prazo determinado.

Seção II 
Das Despesas com Pessoal

Subseção I 
Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
entende-se como despesa total com pessoal: o soma-
tório dos gastos do ente da Federação com os ativos, 
os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 
eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, milita-
res e de membros de Poder, com quaisquer espécies 
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, 
fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentado-
ria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratifica-
ções, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, bem como encargos sociais e contribuições 
recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de 
mão-de-obra que se referem à substituição de servido-
res e empregados públicos serão contabilizados como 
“Outras Despesas de Pessoal”.

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada 
somando-se a realizada no mês em referência com 
as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se 
o regime de competência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fede-
ração, não poderá exceder os percentuais da receita 
corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinqüenta por cento);
II – Estados: 60% (sessenta por cento);
III – Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as des-
pesas:

I – de indenização por demissão de servidores 
ou empregados;

II – relativas a incentivos à demissão voluntária;
III – derivadas da aplicação do disposto no inciso 

II do § 6o do art. 57 da Constituição;
IV – decorrentes de decisão judicial e da com-

petência de período anterior ao da apuração a que se 
refere o § 2o do art. 18;

V – com pessoal, do Distrito Federal e dos Es-
tados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos 
transferidos pela União na forma dos incisos XIII e 
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 
Constitucional no 19;

VI – com inativos, ainda que por intermédio de fun-
do específico, custeadas por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segu-
rados;
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b) da compensação financeira de que trata o § 
9o do art. 201 da Constituição;

c) das demais receitas diretamente arrecadadas 
por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto 
da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu 
superávit financeiro.

§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, 
as despesas com pessoal decorrentes de sentenças 
judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder 
ou órgão referido no art. 20.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 
não poderá exceder os seguintes percentuais:

I – na esfera federal:
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cen-

to) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por 

cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por 
cento) para as despesas com pessoal decorrentes do 
que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Cons-
tituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, 
repartidos de forma proporcional à média das despe-
sas relativas a cada um destes dispositivos, em per-
centual da receita corrente líquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da 
publicação desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Minis-
tério Público da União;

II – na esfera estadual:
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas do Estado;
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Exe-

cutivo;
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público 

dos Estados;
III – na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído 

o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o 

Executivo.
§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada 

esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de 
forma proporcional à média das despesas com pessoal, 
em percentual da receita corrente líquida, verificadas 
nos três exercícios financeiros imediatamente anterio-
res ao da publicação desta Lei Complementar.

§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como 
órgão:

I – o Ministério Público;
II- no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de 
Contas da União;

b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tri-
bunais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o 
Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribu-
nal de Contas do Município, quando houver; 

III – no Poder Judiciário:
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da 

Constituição;
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quan-

do houver.
§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do 

Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso 
XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos 
mediante aplicação da regra do § 1o.

§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de 
Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas 
alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectiva-
mente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro déci-
mos por cento).

§ 5o Para os fins previstos no art. 168 da Cons-
tituição, a entrega dos recursos financeiros corres-
pondentes à despesa total com pessoal por Poder e 
órgão será a resultante da aplicação dos percentuais 
definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 6o (VETADO)

Subseção II 
Do Controle da Despesa Total com Pessoal

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque 
aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I – as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Com-
plementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 
1o do art. 169 da Constituição;

II – o limite legal de comprometimento aplicado 
às despesas com pessoal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito 
o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final 
do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 
referido no art. 20.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final 
de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal 
exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, 
são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que 
houver incorrido no excesso:

I – concessão de vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo 
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os derivados de sentença judicial ou de determinação 
legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição;

II – criação de cargo, emprego ou função;
III – alteração de estrutura de carreira que impli-

que aumento de despesa;
IV – provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada 
a reposição decorrente de aposentadoria ou faleci-
mento de servidores das áreas de educação, saúde 
e segurança;

V – contratação de hora extra, salvo no caso do 
disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição 
e as situações previstas na lei de diretrizes orçamen-
tárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Po-
der ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites 
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas 
previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser 
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo 
pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre 
outras, as providências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 
169 da Constituição.

§ 1o No caso do inciso I do § 3o do art. 169 da 
Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela 
extinção de cargos e funções quanto pela redução dos 
valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 2o É facultada a redução temporária da jornada 
de trabalho com adequação dos vencimentos à nova 
carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)

§ 3o Não alcançada a redução no prazo esta-
belecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não 
poderá: 

I – receber transferências voluntárias;
II – obter garantia, direta ou indireta, de outro 

ente;
III – contratar operações de crédito, ressalvadas 

as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e 
as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4o As restrições do § 3o aplicam-se imediatamen-
te se a despesa total com pessoal exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos 
titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20. 

Seção III 
Das Despesas com a Seguridade Social

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à 
seguridade social poderá ser criado, majorado ou es-
tendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos 
termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas 
ainda as exigências do art. 17.

§ 1o É dispensada da compensação referida no 
art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I – concessão de benefício a quem satisfaça as 
condições de habilitação prevista na legislação per-
tinente;

II – expansão quantitativa do atendimento e dos 
serviços prestados;

III – reajustamento de valor do benefício ou ser-
viço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se a benefício 
ou serviço de saúde, previdência e assistência social, 
inclusive os destinados aos servidores públicos e mi-
litares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

CAPÍTULO V 
Das Transferências Voluntárias

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, en-
tende-se por transferência voluntária a entrega de recur-
sos correntes ou de capital a outro ente da Federação, 
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal 
ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

§ 1o São exigências para a realização de trans-
ferência voluntária, além das estabelecidas na lei de 
diretrizes orçamentárias:

I – existência de dotação específica;
II – (VETADO)
III – observância do disposto no inciso X do art. 

167 da Constituição;
IV – comprovação, por parte do beneficiário, 

de:
a) que se acha em dia quanto ao pagamento de 

tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 
transferidor, bem como quanto à prestação de contas 
de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais rela-
tivos à educação e à saúde;

c) observância dos limites das dívidas consoli-
dada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive 
por antecipação de receita, de inscrição em Restos a 
Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.
§ 2o É vedada a utilização de recursos transferi-

dos em finalidade diversa da pactuada.
§ 3o Para fins da aplicação das sanções de sus-

pensão de transferências voluntárias constantes desta 
Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a 
ações de educação, saúde e assistência social.

CAPÍTULO VI 
Da Destinação de Recursos Públicos  

para o Setor Privado

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou 
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas 
ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada 
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por lei específica, atender às condições estabelecidas 
na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no 
orçamento ou em seus créditos adicionais.

§ 1o O disposto no caput aplica-se a toda a ad-
ministração indireta, inclusive fundações públicas e 
empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribui-
ções precípuas, as instituições financeiras e o Banco 
Central do Brasil.

§ 2o Compreende-se incluída a concessão de 
empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, in-
clusive as respectivas prorrogações e a composição de 
dívidas, a concessão de subvenções e a participação 
em constituição ou aumento de capital.

Art. 27. Na concessão de crédito por ente da Fe-
deração a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob 
seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, 
comissões e despesas congêneres não serão inferiores 
aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Parágrafo único. Dependem de autorização em 
lei específica as prorrogações e composições de dívi-
das decorrentes de operações de crédito, bem como 
a concessão de empréstimos ou financiamentos em 
desacordo com o caput, sendo o subsídio correspon-
dente consignado na lei orçamentária.

Art. 28. Salvo mediante lei específica, não pode-
rão ser utilizados recursos públicos, inclusive de opera-
ções de crédito, para socorrer instituições do Sistema 
Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão 
de empréstimos de recuperação ou financiamentos 
para mudança de controle acionário.

§ 1o A prevenção de insolvência e outros riscos 
ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, cons-
tituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Na-
cional, na forma da lei.

§ 2o O disposto no caput não proíbe o Banco 
Central do Brasil de conceder às instituições financeiras 
operações de redesconto e de empréstimos de prazo 
inferior a trezentos e sessenta dias.

CAPÍTULO VII 
Da Dívida e do Endividamento 

Seção I 
Definições Básicas

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, 
são adotadas as seguintes definições:

I – dívida pública consolidada ou fundada: mon-
tante total, apurado sem duplicidade, das obrigações 
financeiras do ente da Federação, assumidas em vir-
tude de leis, contratos, convênios ou tratados e da re-
alização de operações de crédito, para amortização 
em prazo superior a doze meses;

II – dívida pública mobiliária: dívida pública repre-
sentada por títulos emitidos pela União, inclusive os do 
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III – operação de crédito: compromisso financei-
ro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, 
emissão e aceite de título, aquisição financiada de 
bens, recebimento antecipado de valores provenientes 
da venda a termo de bens e serviços, arrendamento 
mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros;

IV – concessão de garantia: compromisso de 
adimplência de obrigação financeira ou contratual 
assumida por ente da Federação ou entidade a ele 
vinculada;

V – refinanciamento da dívida mobiliária: emis-
são de títulos para pagamento do principal acrescido 
da atualização monetária.

§ 1o Equipara-se a operação de crédito a assun-
ção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo 
ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das 
exigências dos arts. 15 e 16.

§ 2o Será incluída na dívida pública consolidada 
da União a relativa à emissão de títulos de responsa-
bilidade do Banco Central do Brasil.

§ 3o Também integram a dívida pública consolida-
da as operações de crédito de prazo inferior a doze me-
ses cujas receitas tenham constado do orçamento.

§ 4o O refinanciamento do principal da dívida 
mobiliária não excederá, ao término de cada exercício 
financeiro, o montante do final do exercício anterior, 
somado ao das operações de crédito autorizadas no 
orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, 
acrescido de atualização monetária.

Seção II 
Dos Limites da Dívida Pública  
e das Operações de Crédito

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publi-
cação desta Lei Complementar, o Presidente da Re-
pública submeterá ao:

I – Senado Federal: proposta de limites globais 
para o montante da dívida consolidada da União, Es-
tados e Municípios, cumprindo o que estabelece o 
inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de li-
mites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX 
do mesmo artigo;

II – Congresso Nacional: projeto de lei que es-
tabeleça limites para o montante da dívida mobiliá-
ria federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da 
Constituição, acompanhado da demonstração de sua 
adequação aos limites fixados para a dívida consoli-
dada da União, atendido o disposto no inciso I do § 
1o deste artigo.
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§ 1o As propostas referidas nos incisos I e II do 
caput e suas alterações conterão:

I – demonstração de que os limites e condições 
guardam coerência com as normas estabelecidas 
nesta Lei Complementar e com os objetivos da polí-
tica fiscal;

II – estimativas do impacto da aplicação dos limi-
tes a cada uma das três esferas de governo;

III – razões de eventual proposição de limites di-
ferenciados por esfera de governo;

IV – metodologia de apuração dos resultados 
primário e nominal.

§ 2o As propostas mencionadas nos incisos I e II 
do caput também poderão ser apresentadas em ter-
mos de dívida líquida, evidenciando a forma e a me-
todologia de sua apuração.

§ 3o Os limites de que tratam os incisos I e II do 
caput serão fixados em percentual da receita corrente 
líquida para cada esfera de governo e aplicados igual-
mente a todos os entes da Federação que a integrem, 
constituindo, para cada um deles, limites máximos.

§ 4o Para fins de verificação do atendimento do 
limite, a apuração do montante da dívida consolidada 
será efetuada ao final de cada quadrimestre. 

§ 5o No prazo previsto no art. 5o, o Presidente da 
República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso 
Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção 
ou alteração dos limites e condições previstos nos in-
cisos I e II do caput.

§ 6o Sempre que alterados os fundamentos das 
propostas de que trata este artigo, em razão de ins-
tabilidade econômica ou alterações nas políticas mo-
netária ou cambial, o Presidente da República poderá 
encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Na-
cional solicitação de revisão dos limites.

§ 7o Os precatórios judiciais não pagos duran-
te a execução do orçamento em que houverem sido 
incluídos integram a dívida consolidada, para fins de 
aplicação dos limites.

Seção III 
Da Recondução da Dívida aos Limites

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da 
Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de 
um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até 
o término dos três subseqüentes, reduzindo o exce-
dente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) 
no primeiro.

§ 1o Enquanto perdurar o excesso, o ente que 
nele houver incorrido:

I – estará proibido de realizar operação de crédito 
interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, 

ressalvado o refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária;

II – obterá resultado primário necessário à recon-
dução da dívida ao limite, promovendo, entre outras 
medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9o.

§ 2o Vencido o prazo para retorno da dívida ao 
limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará 
também impedido de receber transferências voluntá-
rias da União ou do Estado.

§ 3o As restrições do § 1o aplicam-se imediata-
mente se o montante da dívida exceder o limite no 
primeiro quadrimestre do último ano do mandato do 
Chefe do Poder Executivo.

§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensal-
mente, a relação dos entes que tenham ultrapassado 
os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5o As normas deste artigo serão observadas 
nos casos de descumprimento dos limites da dívida 
mobiliária e das operações de crédito internas e ex-
ternas.

Seção IV 
Das Operações de Crédito

Subseção I 
Da Contratação 

Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cum-
primento dos limites e condições relativos à realização 
de operações de crédito de cada ente da Federação, 
inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.

§ 1o O ente interessado formalizará seu pleito 
fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos 
e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, 
o interesse econômico e social da operação e o aten-
dimento das seguintes condições:

I – existência de prévia e expressa autorização 
para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 
créditos adicionais ou lei específica;

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicio-
nais dos recursos provenientes da operação, exceto no 
caso de operações por antecipação de receita;

III – observância dos limites e condições fixados 
pelo Senado Federal;

IV – autorização específica do Senado Federal, 
quando se tratar de operação de crédito externo;

V – atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição;

VI – observância das demais restrições estabe-
lecidas nesta Lei Complementar.

§ 2o As operações relativas à dívida mobiliária 
federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de 

ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL328



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08665 

créditos adicionais, serão objeto de processo simplifi-
cado que atenda às suas especificidades.

§ 3o Para fins do disposto no inciso V do § 1o, 
considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total 
dos recursos de operações de crédito nele ingressa-
dos e o das despesas de capital executadas, obser-
vado o seguinte:

I – não serão computadas nas despesas de ca-
pital as realizadas sob a forma de empréstimo ou fi-
nanciamento a contribuinte, com o intuito de promover 
incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência 
do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta 
ou indireta, do ônus deste;

II – se o empréstimo ou financiamento a que se 
refere o inciso I for concedido por instituição financeira 
controlada pelo ente da Federação, o valor da opera-
ção será deduzido das despesas de capital;

III – (VETADO)
§ 4o Sem prejuízo das atribuições próprias do 

Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Mi-
nistério da Fazenda efetuará o registro eletrônico cen-
tralizado e atualizado das dívidas públicas interna e 
externa, garantido o acesso público às informações, 
que incluirão:

I – encargos e condições de contratação;
II – saldos atualizados e limites relativos às dívi-

das consolidada e mobiliária, operações de crédito e 
concessão de garantias.

§ 5o Os contratos de operação de crédito externo 
não conterão cláusula que importe na compensação 
automática de débitos e créditos.

Art. 33. A instituição financeira que contratar 
operação de crédito com ente da Federação, exceto 
quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, de-
verá exigir comprovação de que a operação atende às 
condições e limites estabelecidos.

§ 1o A operação realizada com infração do dis-
posto nesta Lei Complementar será considerada nula, 
procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a de-
volução do principal, vedados o pagamento de juros e 
demais encargos financeiros.

§ 2o Se a devolução não for efetuada no exer-
cício de ingresso dos recursos, será consignada re-
serva específica na lei orçamentária para o exercício 
seguinte.

§ 3o Enquanto não efetuado o cancelamento, a 
amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as 
sanções previstas nos incisos do § 3o do art. 23.

§ 4o Também se constituirá reserva, no montante 
equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no 
inciso III do art. 167 da Constituição, consideradas as 
disposições do § 3o do art. 32.

Subseção II 
Das Vedações 

Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá 
títulos da dívida pública a partir de dois anos após a 
publicação desta Lei Complementar.

Art. 35. É vedada a realização de operação de 
crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por 
intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa 
estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
da administração indireta, ainda que sob a forma de 
novação, refinanciamento ou postergação de dívida 
contraída anteriormente.

§ 1o Excetuam-se da vedação a que se refere o 
caput as operações entre instituição financeira estatal 
e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da 
administração indireta, que não se destinem a:

I – financiar, direta ou indiretamente, despesas 
correntes;

II – refinanciar dívidas não contraídas junto à 
própria instituição concedente.

§ 2o O disposto no caput não impede Estados e 
Municípios de comprar títulos da dívida da União como 
aplicação de suas disponibilidades.

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre 
uma instituição financeira estatal e o ente da Federa-
ção que a controle, na qualidade de beneficiário do 
empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe 
instituição financeira controlada de adquirir, no merca-
do, títulos da dívida pública para atender investimento 
de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da 
União para aplicação de recursos próprios.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e 
estão vedados:

I – captação de recursos a título de antecipação 
de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador 
ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 
§ 7o do art. 150 da Constituição;

II – recebimento antecipado de valores de empre-
sa em que o Poder Público detenha, direta ou indire-
tamente, a maioria do capital social com direito a voto, 
salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III – assunção direta de compromisso, confissão 
de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, 
aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta 
vedação a empresas estatais dependentes;

IV – assunção de obrigação, sem autorização 
orçamentária, com fornecedores para pagamento a 
posteriori de bens e serviços.
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Subseção III 
Das Operações de Crédito  

por Antecipação de Receita Orçamentária

Art. 38. A operação de crédito por antecipação 
de receita destina-se a atender insuficiência de caixa 
durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências 
mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I – realizar-se-á somente a partir do décimo dia 
do início do exercício;

II – deverá ser liquidada, com juros e outros en-
cargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada 
ano;

III – não será autorizada se forem cobrados ou-
tros encargos que não a taxa de juros da operação, 
obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica 
financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV – estará proibida:
a) enquanto existir operação anterior da mesma 

natureza não integralmente resgatada;
b) no último ano de mandato do Presidente, Go-

vernador ou Prefeito Municipal.
§ 1o As operações de que trata este artigo não 

serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 
III do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas 
no prazo definido no inciso II do caput.

§ 2o As operações de crédito por antecipação de 
receita realizadas por Estados ou Municípios serão efe-
tuadas mediante abertura de crédito junto à instituição 
financeira vencedora em processo competitivo eletrô-
nico promovido pelo Banco Central do Brasil.

§ 3o O Banco Central do Brasil manterá sistema 
de acompanhamento e controle do saldo do crédito 
aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará 
as sanções cabíveis à instituição credora.

Subseção IV 
Das Operações com o Banco Central do Brasil

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federa-
ção, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações 
constantes do art. 35 e mais às seguintes:

I – compra de título da dívida, na data de sua 
colocação no mercado, ressalvado o disposto no § 2o 
deste artigo;

II – permuta, ainda que temporária, por intermé-
dio de instituição financeira ou não, de título da dívi-
da de ente da Federação por título da dívida pública 
federal, bem como a operação de compra e venda, a 
termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante 
à permuta;

III – concessão de garantia.
§ 1o O disposto no inciso II, in fine, não se apli-

ca ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, 
Série Especial, existente na carteira das instituições 

financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas 
operações de venda a termo.

§ 2o O Banco Central do Brasil só poderá comprar 
diretamente títulos emitidos pela União para refinan-
ciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo 
na sua carteira.

§ 3o A operação mencionada no § 2o deverá ser 
realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, 
em leilão público.

§ 4o É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títu-
los da dívida pública federal existentes na carteira do 
Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de 
reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária.

Seção V 
Da Garantia e da Contragarantia

Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em 
operações de crédito internas ou externas, observa-
dos o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, 
no caso da União, também os limites e as condições 
estabelecidos pelo Senado Federal.

§ 1o A garantia estará condicionada ao ofereci-
mento de contragarantia, em valor igual ou superior ao 
da garantia a ser concedida, e à adimplência da enti-
dade que a pleitear relativamente a suas obrigações 
junto ao garantidor e às entidades por este controladas, 
observado o seguinte:

I – não será exigida contragarantia de órgãos e 
entidades do próprio ente;

II – a contragarantia exigida pela União a Estado 
ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá 
consistir na vinculação de receitas tributárias direta-
mente arrecadadas e provenientes de transferências 
constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor 
para retê-las e empregar o respectivo valor na liquida-
ção da dívida vencida.

§ 2o No caso de operação de crédito junto a orga-
nismo financeiro internacional, ou a instituição federal 
de crédito e fomento para o repasse de recursos exter-
nos, a União só prestará garantia a ente que atenda, 
além do disposto no § 1o, as exigências legais para o 
recebimento de transferências voluntárias.

§ 3o (VETADO)
§ 4o (VETADO)
§ 5o É nula a garantia concedida acima dos limi-

tes fixados pelo Senado Federal.
§ 6o É vedado às entidades da administração 

indireta, inclusive suas empresas controladas e sub-
sidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos 
de fundos.

§ 7o O disposto no § 6o não se aplica à conces-
são de garantia por:
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I – empresa controlada a subsidiária ou con-
trolada sua, nem à prestação de contragarantia nas 
mesmas condições;

II – instituição financeira a empresa nacional, 
nos termos da lei.

§ 8o Excetua-se do disposto neste artigo a ga-
rantia prestada:

I – por instituições financeiras estatais, que se sub-
meterão às normas aplicáveis às instituições financeiras 
privadas, de acordo com a legislação pertinente;

II – pela União, na forma de lei federal, a empre-
sas de natureza financeira por ela controladas, direta 
e indiretamente, quanto às operações de seguro de 
crédito à exportação.

§ 9o Quando honrarem dívida de outro ente, em 
razão de garantia prestada, a União e os Estados po-
derão condicionar as transferências constitucionais ao 
ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido 
honrada pela União ou por Estado, em decorrência de 
garantia prestada em operação de crédito, terá sus-
penso o acesso a novos créditos ou financiamentos 
até a total liquidação da mencionada dívida.

Seção VI 
Dos Restos a Pagar

Art. 41. (VETADO)
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão 

referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do 
seu mandato, contrair obrigação de despesa que não 
possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que 
tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte 
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para 
este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilida-
de de caixa serão considerados os encargos e despesas 
compromissadas a pagar até o final do exercício.

CAPÍTULO VIII 
Da Gestão Patrimonial

Seção I 
Das Disponibilidades de Caixa

Art. 43. As disponibilidades de caixa dos entes 
da Federação serão depositadas conforme estabelece 
o § 3o do art. 164 da Constituição.

§ 1o As disponibilidades de caixa dos regimes de 
previdência social, geral e próprio dos servidores públi-
cos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que 
se referem os arts. 249 e 250 da Constituição, ficarão 
depositadas em conta separada das demais disponi-
bilidades de cada ente e aplicadas nas condições de 
mercado, com observância dos limites e condições de 
proteção e prudência financeira.

§ 2o É vedada a aplicação das disponibilidades 
de que trata o § 1o em:

I – títulos da dívida pública estadual e municipal, 
bem como em ações e outros papéis relativos às empre-
sas controladas pelo respectivo ente da Federação;

II – empréstimos, de qualquer natureza, aos se-
gurados e ao Poder Público, inclusive a suas empre-
sas controladas.

Seção II 
Da Preservação do Patrimônio Público

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de ca-
pital derivada da alienação de bens e direitos que in-
tegram o patrimônio público para o financiamento de 
despesa corrente, salvo se destinada por lei aos re-
gimes de previdência social, geral e próprio dos ser-
vidores públicos.

Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o, 
a lei orçamentária e as de créditos adicionais só inclui-
rão novos projetos após adequadamente atendidos os 
em andamento e contempladas as despesas de con-
servação do patrimônio público, nos termos em que 
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente 
encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do pro-
jeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as 
informações necessárias ao cumprimento do disposto 
neste artigo, ao qual será dada ampla divulgação.

Art. 46. É nulo de pleno direito ato de desapropria-
ção de imóvel urbano expedido sem o atendimento do 
disposto no § 3o do art. 182 da Constituição, ou prévio 
depósito judicial do valor da indenização.

Seção III 
Das Empresas Controladas pelo Setor Público

Art. 47. A empresa controlada que firmar con-
trato de gestão em que se estabeleçam objetivos e 
metas de desempenho, na forma da lei, disporá de 
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem 
prejuízo do disposto no inciso II do § 5o do art. 165 da 
Constituição.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá 
em seus balanços trimestrais nota explicativa em que 
informará:

I – fornecimento de bens e serviços ao controla-
dor, com respectivos preços e condições, comparando-
os com os praticados no mercado;

II – recursos recebidos do controlador, a qualquer 
título, especificando valor, fonte e destinação;

III – venda de bens, prestação de serviços ou 
concessão de empréstimos e financiamentos com 
preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos vi-
gentes no mercado.
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CAPÍTULO IX 
Da Transparência, Controle E Fiscalização 

Seção I 
Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da 
gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 
planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; 
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; 
o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos.

Parágrafo único. A transparência será assegura-
da também mediante incentivo à participação popular 
e realização de audiências públicas, durante os pro-
cessos de elaboração e de discussão dos planos, lei 
de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do 
Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão 
técnico responsável pela sua elaboração, para con-
sulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da 
sociedade.

Parágrafo único. A prestação de contas da União 
conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das 
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial, especificando os empréstimos e financiamentos 
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências 
financeiras, avaliação circunstanciada do impacto fis-
cal de suas atividades no exercício.

Seção II 
Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de 
contabilidade pública, a escrituração das contas pú-
blicas observará as seguintes:

I – a disponibilidade de caixa constará de registro 
próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, 
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 
escriturados de forma individualizada;

II – a despesa e a assunção de compromisso 
serão registradas segundo o regime de competência, 
apurando-se, em caráter complementar, o resultado 
dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

III – as demonstrações contábeis compreenderão, 
isolada e conjuntamente, as transações e operações 
de cada órgão, fundo ou entidade da administração 
direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa 
estatal dependente;

IV – as receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas em demonstrativos financeiros e orça-
mentários específicos;

V – as operações de crédito, as inscrições em 
Restos a Pagar e as demais formas de financiamento 
ou assunção de compromissos junto a terceiros, deve-
rão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante 
e a variação da dívida pública no período, detalhando, 
pelo menos, a natureza e o tipo de credor;

VI – a demonstração das variações patrimoniais 
dará destaque à origem e ao destino dos recursos 
provenientes da alienação de ativos.

§ 1o No caso das demonstrações conjuntas, ex-
cluir-se-ão as operações intragovernamentais.

§ 2o A edição de normas gerais para consolida-
ção das contas públicas caberá ao órgão central de 
contabilidade da União, enquanto não implantado o 
conselho de que trata o art. 67.

§ 3o A Administração Pública manterá sistema de 
custos que permita a avaliação e o acompanhamento 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, 
até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por 
esfera de governo, das contas dos entes da Federação 
relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação, in-
clusive por meio eletrônico de acesso público.

§ 1o Os Estados e os Municípios encaminharão 
suas contas ao Poder Executivo da União nos seguin-
tes prazos:

I – Municípios, com cópia para o Poder Executivo 
do respectivo Estado, até trinta de abril;

II – Estados, até trinta e um de maio.
§ 2o O descumprimento dos prazos previstos 

neste artigo impedirá, até que a situação seja regula-
rizada, que o ente da Federação receba transferências 
voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as 
destinadas ao refinanciamento do principal atualizado 
da dívida mobiliária.

Seção III 
Do Relatório Resumido  

da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 
165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o 
Ministério Público, será publicado até trinta dias após 
o encerramento de cada bimestre e composto de:

I – balanço orçamentário, que especificará, por 
categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e 
a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminan-
do a dotação para o exercício, a despesa liquidada e 
o saldo;
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II – demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, espe-

cificando a previsão inicial, a previsão atualizada para 
o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada 
no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo 
de natureza da despesa, discriminando dotação ini-
cial, dotação para o exercício, despesas empenhada 
e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.
§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento 

da dívida mobiliária constarão destacadamente nas 
receitas de operações de crédito e nas despesas com 
amortização da dívida.

§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo 
sujeita o ente às sanções previstas no § 2o do art. 51.

Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido 
demonstrativos relativos a:

I – apuração da receita corrente líquida, na for-
ma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, as-
sim como a previsão de seu desempenho até o final 
do exercício;

II – receitas e despesas previdenciárias a que se 
refere o inciso IV do art. 50;

III – resultados nominal e primário;
IV – despesas com juros, na forma do inciso II 

do art. 4o;
V – Restos a Pagar, detalhando, por Poder e ór-

gão referido no art. 20, os valores inscritos, os paga-
mentos realizados e o montante a pagar.

§ 1o O relatório referente ao último bimestre do 
exercício será acompanhado também de demonstra-
tivos:

I – do atendimento do disposto no inciso III do art. 
167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 32;

II – das projeções atuariais dos regimes de previ-
dência social, geral e próprio dos servidores públicos;

III – da variação patrimonial, evidenciando a alie-
nação de ativos e a aplicação dos recursos dela de-
correntes.

§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas jus-
tificativas:

I – da limitação de empenho;
II – da frustração de receitas, especificando as 

medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, 
adotadas e a adotar, e as ações de fiscalização e co-
brança. 

Seção IV 
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido 
pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 
20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

I – Chefe do Poder Executivo;
II – Presidente e demais membros da Mesa Di-

retora ou órgão decisório equivalente, conforme regi-
mentos internos dos órgãos do Poder Legislativo;

III – Presidente de Tribunal e demais membros de 
Conselho de Administração ou órgão decisório equi-
valente, conforme regimentos internos dos órgãos do 
Poder Judiciário;

IV – Chefe do Ministério Público, da União e dos 
Estados.

Parágrafo único. O relatório também será assina-
do pelas autoridades responsáveis pela administração 
financeira e pelo controle interno, bem como por ou-
tras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão 
referido no art. 20.

Art. 55. O relatório conterá:
I – comparativo com os limites de que trata esta 

Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com 

inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;
c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipa-

ção de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;
II – indicação das medidas corretivas adotadas 

ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III – demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em 

trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despe-

sas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por 

atenderem a uma das condições do inciso II do art. 
41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o 
limite do saldo da disponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de 
caixa e cujos empenhos foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na 
alínea b do inciso IV do art. 38.

§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencio-
nados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas 
as informações relativas à alínea a do inciso I, e os 
documentos referidos nos incisos II e III.

§ 2o O relatório será publicado até trinta dias 
após o encerramento do período a que corresponder, 
com amplo acesso ao público, inclusive por meio ele-
trônico.

§ 3o O descumprimento do prazo a que se refe-
re o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do 
art. 51.
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§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 de-
verão ser elaborados de forma padronizada, segundo 
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho 
de que trata o art. 67.

Seção V 
Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do 
Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as 
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo 
e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos 
no art. 20, as quais receberão parecer prévio, separa-
damente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apre-
sentadas no âmbito:

I – da União, pelos Presidentes do Supremo Tri-
bunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando 
as dos respectivos tribunais;

II – dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais 
de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.

§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de 
Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela 
comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 
da Constituição ou equivalente das Casas Legislativas 
estaduais e municipais.

§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados 
da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.

Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer 
prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta 
dias do recebimento, se outro não estiver estabeleci-
do nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas 
municipais.

§ 1o No caso de Municípios que não sejam capi-
tais e que tenham menos de duzentos mil habitantes 
o prazo será de cento e oitenta dias.

§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em re-
cesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão 
referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.

Art. 58. A prestação de contas evidenciará o 
desempenho da arrecadação em relação à previsão, 
destacando as providências adotadas no âmbito da 
fiscalização das receitas e combate à sonegação, as 
ações de recuperação de créditos nas instâncias ad-
ministrativa e judicial, bem como as demais medidas 
para incremento das receitas tributárias e de contri-
buições.

Seção VI 
Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com 
o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de con-
trole interno de cada Poder e do Ministério Público, 

fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Com-
plementar, com ênfase no que se refere a:

I – atingimento das metas estabelecidas na lei 
de diretrizes orçamentárias;

II – limites e condições para realização de opera-
ções de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

III – medidas adotadas para o retorno da despe-
sa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos 
dos arts. 22 e 23;

IV – providências tomadas, conforme o disposto 
no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas 
consolidada e mobiliária aos respectivos limites;

V – destinação de recursos obtidos com a alie-
nação de ativos, tendo em vista as restrições consti-
tucionais e as desta Lei Complementar;

VI – cumprimento do limite de gastos totais dos 
legislativos municipais, quando houver.

§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes 
ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

I – a possibilidade de ocorrência das situações 
previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o;

II – que o montante da despesa total com pessoal 
ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

III – que os montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária, das operações de crédito e da concessão 
de garantia se encontram acima de 90% (noventa por 
cento) dos respectivos limites;

IV – que os gastos com inativos e pensionistas 
se encontram acima do limite definido em lei;

V – fatos que comprometam os custos ou os re-
sultados dos programas ou indícios de irregularidades 
na gestão orçamentária.

§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas 
verificar os cálculos dos limites da despesa total com 
pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20.

§ 3o O Tribunal de Contas da União acompa-
nhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o 
do art. 39.

CAPÍTULO X 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar 
limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Comple-
mentar para as dívidas consolidada e mobiliária, ope-
rações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que 
devidamente escriturados em sistema centralizado 
de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em 
caução para garantia de empréstimos, ou em outras 
transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o cus-
teio de despesas de competência de outros entes da 
Federação se houver:

I – autorização na lei de diretrizes orçamentárias 
e na lei orçamentária anual;

II – convênio, acordo, ajuste ou congênere, con-
forme sua legislação.

Art. 63. É facultado aos Municípios com população 
inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:

I – aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 
30 ao final do semestre;

II – divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
c) os demonstrativos de que trata o art. 53;
III – elaborar o Anexo de Política Fiscal do pla-

no plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 
de Riscos Fiscais da lei de diretrizes orçamentárias 
e o anexo de que trata o inciso I do art. 5o a partir do 
quinto exercício seguinte ao da publicação desta Lei 
Complementar.

§ 1o A divulgação dos relatórios e demonstrativos 
deverá ser realizada em até trinta dias após o encer-
ramento do semestre.

§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despe-
sa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto 
perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos 
mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite 
definidos para os demais entes.

Art. 64. A União prestará assistência técnica e 
cooperação financeira aos Municípios para a moder-
nização das respectivas administrações tributária, fi-
nanceira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao 
cumprimento das normas desta Lei Complementar.

§ 1o A assistência técnica consistirá no treina-
mento e desenvolvimento de recursos humanos e na 
transferência de tecnologia, bem como no apoio à di-
vulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em 
meio eletrônico de amplo acesso público.

§ 2o A cooperação financeira compreenderá a 
doação de bens e valores, o financiamento por inter-
médio das instituições financeiras federais e o repasse 
de recursos oriundos de operações externas.

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública re-
conhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, 
ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos 
Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I – serão suspensas a contagem dos prazos e as 
disposições estabelecidas nos arts. 23 , 31 e 70;

II – serão dispensados o atingimento dos resul-
tados fiscais e a limitação de empenho prevista no 
art. 9o.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na 
forma da Constituição.

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 
70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo 
ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 
regional ou estadual por período igual ou superior a 
quatro trimestres.

§ 1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de 
variação real acumulada do Produto Interno Bruto in-
ferior a 1% (um por cento), no período correspondente 
aos quatro últimos trimestres.

§ 2o A taxa de variação será aquela apurada pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a 
mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, 
estadual e regional. 

§ 3o Na hipótese do caput, continuarão a ser 
adotadas as medidas previstas no art. 22.

§ 4o Na hipótese de se verificarem mudanças 
drásticas na condução das políticas monetária e cam-
bial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo refe-
rido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até 
quatro quadrimestres.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de 
forma permanente, da política e da operacionalidade 
da gestão fiscal serão realizados por conselho de ges-
tão fiscal, constituído por representantes de todos os 
Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público 
e de entidades técnicas representativas da socieda-
de, visando a:

I – harmonização e coordenação entre os entes 
da Federação;

II – disseminação de práticas que resultem em 
maior eficiência na alocação e execução do gasto pú-
blico, na arrecadação de receitas, no controle do endi-
vidamento e na transparência da gestão fiscal;

III – adoção de normas de consolidação das con-
tas públicas, padronização das prestações de contas 
e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de 
que trata esta Lei Complementar, normas e padrões 
mais simples para os pequenos Municípios, bem como 
outros, necessários ao controle social;

IV – divulgação de análises, estudos e diagnós-
ticos.

§ 1o O conselho a que se refere o caput instituirá 
formas de premiação e reconhecimento público aos ti-
tulares de Poder que alcançarem resultados meritórios 
em suas políticas de desenvolvimento social, conjuga-
dos com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas 
normas desta Lei Complementar.

§ 2o Lei disporá sobre a composição e a forma 
de funcionamento do conselho.
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Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, 
é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência 
Social, vinculado ao Ministério da Previdência e As-
sistência Social, com a finalidade de prover recursos 
para o pagamento dos benefícios do regime geral da 
previdência social.

§ 1o O Fundo será constituído de:
I – bens móveis e imóveis, valores e rendas do 

Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na 
operacionalização deste;

II – bens e direitos que, a qualquer título, lhe se-
jam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados 
por força de lei;

III – receita das contribuições sociais para a se-
guridade social, previstas na alínea a do inciso I e no 
inciso II do art. 195 da Constituição;

IV – produto da liquidação de bens e ativos de 
pessoa física ou jurídica em débito com a Previdên-
cia Social;

V – resultado da aplicação financeira de seus 
ativos;

VI – recursos provenientes do orçamento da 
União.

§ 2o O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social, na forma da lei.

Art. 69. O ente da Federação que mantiver ou vier 
a instituir regime próprio de previdência social para seus 
servidores conferir-lhe-á caráter contributivo e o orga-
nizará com base em normas de contabilidade e atuária 
que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 
cuja despesa total com pessoal no exercício anterior 
ao da publicação desta Lei Complementar estiver aci-
ma dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá 
enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercí-
cios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, 
pelo menos, 50% a.a. (cinqüenta por cento ao ano), 
mediante a adoção, entre outras, das medidas previs-
tas nos arts. 22 e 23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no 
caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções pre-
vistas no § 3o do art. 23.

Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do 
art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exer-
cício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei 
Complementar, a despesa total com pessoal dos Po-
deres e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, 
em percentual da receita corrente líquida, a despesa 
verificada no exercício imediatamente anterior, acres-
cida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao 
limite definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos 
Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá ex-

ceder, em percentual da receita corrente líquida, a do 
exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Comple-
mentar, até o término do terceiro exercício seguinte.

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei 
Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); 
a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei 
no 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei no 8.429, de 
2 de junho de 1992; e demais normas da legislação 
pertinente.

Art. 74. Esta lei Complementar entra em vigor na 
data da sua publicação.

Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar no 96, 
de 31 de maio de 1999.

Brasília, 4 de maio de 2000; 179o da Independên-
cia e 112o da República. – FERNANDO HENRIQUE 
CARDOSO, Pedro Malan, Martus Tavares.

Este texto não substitui o publicado no DO de 
5-5-2000.

(Às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 129, DE 2009

Autoriza as instituições financeiras 
federais gestoras dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), do Norte (FNO) e do Nordeste (FNE), 
a liquidar dívidas inadimplidas contraídas 
com recursos desses Fundos com base no 
valor presente dos bens penhoráveis ou 
na capacidade financeira dos devedores e 
coobrigados.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica autorizada a liquidação de dívidas ori-

ginárias de financiamentos com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), do Norte (FNO) e do Nordeste (FNE), com base 
no valor presente dos bens penhoráveis ou na capaci-
dade financeira dos devedores e coobrigados.

§ 1º O valor presente dos bens passíveis de pe-
nhora pertencentes ao devedor e coobrigados será 
considerado como valor mínimo para liquidação do 
endividamento do mutuário.

§ 2º Para a apuração do valor presente dos bens 
penhoráveis, será aplicada a fórmula:

VP = VF / (1 + i/100)n, onde:
VP = Valor presente calculado dos bens penho-

ráveis;
VF = Valor de avaliação dos bens penhoráveis, 

englobando os bens vinculados à operação como ga-
rantia, assim como os demais bens integrantes do patri-
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mônio do devedor e coobrigados, deduzidos os valores 
referentes a créditos privilegiados já ajuizados;

i = taxa mensal que representa o custo de opor-
tunidade dos recursos, a ser definida pelo Conselho 
Monetário Nacional;

n = prazo, em meses, estimado para o fim do 
processo de execução judicial, a ser definido pela as-
sessoria jurídica das instituições financeiras.

§ 3º A averiguação da situação patrimonial dos 
devedores e coobrigados será feita mediante:

I – certidões emitidas por cartórios que jurisdi-
cionem os lugares onde os devedores e seus coo-
brigados e, no caso de pessoas jurídicas, também 
os sócios da empresa, mantenham algum relaciona-
mento empresarial, assim como dos lugares onde os 
envolvidos mantenham ou já tenham mantido residên-
cia, emprego ou outros negócios empresariais, onde 
tenham nascido, mantenham ou já tenham mantido 
família, além de lugares onde a instituição financeira 
julgue possível haver bens em nome de tais pessoas 
físicas ou jurídicas;

II – pesquisa nos departamentos de trânsito, onde 
houver, ou no local onde o departamento de trânsito 
exige determinação judicial para emissão de certidão 
sobre a existência de veículos em nome do devedor, o 
levantamento das informações poderá ser suprido por 
declarações do devedor e dos coobrigados acerca da 
existência ou não de veículos em seus nomes e, ain-
da, por cópia das respectivas declarações do imposto 
de renda do último exercício;

III – pesquisa em órgãos públicos que possam ser 
detentores de créditos privilegiados contra o devedor 
e seus coobrigados, visando averiguar sobre a exis-
tência ou não de débitos em nome do devedor e seus 
coobrigados que já tenham sido ajuizados ou estejam 
em situação de poder ser ajuizados;

IV – pesquisa nas fontes internas e externas de 
informações cadastrais, em especial na Serasa, no 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e no Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público 
Federal (CADIN);

§ 4º Tendo ocorrido, comprovadamente, a trans-
ferência total ou parcial de patrimônio do devedor ou 
coobrigados para terceiros a partir da assinatura do 
contrato de crédito, os bens assim transferidos serão 
obrigatoriamente computados para efeito de cálculo do 
valor presente dos bens passíveis de penhora.

§ 5º Fica dispensada a averiguação de que trata 
o §3º quando a dívida, atualizada pelos encargos nor-
mais, resultar em valor inferior a dez mil reais.

§ 6º Além dos documentos citados no § 3º, o 
devedor e coobrigados apresentarão os seguintes 
documentos:

I – Declaração firmada pelo devedor, em que 
declare ser ou não proprietário de bens, observado 
que, no caso de ser proprietário de bens, designará 
cada bem com as respectivas especificações, estado 
de conservação e localização;

II – Declarações firmadas por cada coobrigado 
do devedor, em que cada coobrigado declare ser ou 
não proprietário de bens, observado que, no caso de 
ser proprietário de bens, designará cada bem com as 
respectivas especificações, estado de conservação e 
localização;

III – Cópias das declarações do imposto de renda 
do devedor e coobrigados referentes aos últimos dois 
exercícios, se houver;

IV – Outros documentos julgados necessários 
para atestar a existência ou não de bens patrimoniais 
em nome do devedor e coobrigados.

§ 7º Os bens penhoráveis podem ser vendidos, 
desde que o valor apurado com referida venda seja 
destinado integralmente à liquidação das dívidas, com-
plementando o devedor e coobrigados qualquer diferen-
ça que haja entre o valor apurado na venda e o valor 
mínimo para liquidação apurado pelo valor presente.

§ 8º Se os devedores e coobrigados não forem 
proprietários de bens passíveis de penhora, a liquidação 
das dívidas irregulares poderá ser feita com base na 
capacidade financeira do devedor e/ou coobrigados.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As instituições financeiras federais de caráter 
regional e o Banco do Brasil S.A., responsáveis pela 
administração dos Fundos Constitucionais de Finan-
ciamento, criados pela Lei nº 7.827, de 1989, art. 1º, 
não têm autonomia para conceder abatimentos ne-
gociais nas dívidas contraídas com recursos dos re-
feridos Fundos, conforme se verifica nas atribuições 
definidas no art. 15 da citada Lei e, em obediência ao 
princípio da legalidade instituído pela Constituição Fe-
deral, art. 37, faz mister a autorização legal prevista 
neste projeto de lei.

Pela própria natureza e riscos da atividade eco-
nômica, tem se verificado o inadimplemento nos finan-
ciamentos concedidos com recursos desses Fundos, 
ocorrendo, muitas vezes, a paralisação dos empre-
endimentos financiados, culminando com o descasa-
mento entre o valor do patrimônio envolvido e o saldo 
das dívidas.

Não tendo essas instituições financeiras fede-
rais autonomia para resolução das dívidas pelo valor 
venal do patrimônio dos devedores, os recursos fe-
derais aplicados vão se esvaindo na medida em que 
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os bens vinculados penhoráveis se deterioram, o que 
fere o princípio da razoabilidade, o qual deve pautar a 
administração pública.

Assim, é preciso uma regra legal que permita reduzir 
os efeitos negativos da rigidez administrativa dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento no tocante à liquidação 
das dívidas resultantes de operações de crédito que enfren-
taram dificuldades na execução das atividades produtivas 
presentes no plano original de financiamento.

Pelas razões expostas, na certeza da importân-
cia do aperfeiçoamento dos mecanismos de liquidação 
de dívidas como forma de reduzir perdas de recursos 
dos Fundos Constitucionais, peço o apoio aos Nobres 
Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador 
Lobão Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 7.827, DE 27 DE SETEMBRO DE 1989

O Presidente da Câmara dos Deputados, no 
exercício do cargo de Presidente da República, faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1° Ficam criados o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucio-
nal de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
– FCO, para fins de aplicação dos recursos de que 
trata a alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição 
Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos 
termos desta Lei.

I – Das Finalidades e Diretrizes Gerais
Art. 2° Os Fundos Constitucionais de Financia-

mento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico 
e social das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
através das instituições financeiras federais de caráter 
regional, mediante a execução de programas de finan-
ciamento aos setores produtivos, em consonância com 
os respectivos planos regionais de desenvolvimento.

§ 1° Na aplicação de seus recursos, os Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle 
monetário de natureza conjuntural e deverão destinar 
crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas 
instituições financeiras, em função das reais necessi-
dades das regiões beneficiárias.

§ 2° No caso da região Nordeste, o Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Nordeste inclui a finali-
dade específica de financiar, em condições compatíveis 
com as peculiaridades da área, atividades econômicas 
do semi-árido, às quais destinará metade dos recursos 

ingressados nos termos do art. 159, inciso I, alínea c, 
da Constituição Federal.

Art. 3° Respeitadas as disposições dos Planos 
Regionais de Desenvolvimento, serão observadas as 
seguintes diretrizes na formulação dos programas de 
financiamento de cada um dos Fundos:

I – concessão de financiamentos exclusivamente 
aos setores produtivos das regiões beneficiadas;

II – ação integrada com instituições federais se-
diadas nas regiões;

III – tratamento preferencial às atividades produti-
vas de pequenos e miniprodutores rurais e pequenas e 
microempresas, às de uso intensivo de matérias-primas 
e mão-de-obra locais e as que produzam alimentos 
básicos para consumo da população, bem como aos 
projetos de irrigação, quando pertencentes aos citados 
produtores, suas associações e cooperativas;

IV – preservação do meio ambiente;
V – adoção de prazos e carência, limites de fi-

nanciamento, juros e outros encargos diferenciados ou 
favorecidos, em função dos aspectos sociais, econômi-
cos, tecnológicos e espaciais dos empreendimentos;

VI – conjugação do crédito com a assistência téc-
nica, no caso de setores tecnologicamente carentes;

VII – orçamentação anual das aplicações dos 
recursos;

VIII – uso criterioso dos recursos e adequada 
política de garantias, com limitação das responsabili-
dades de crédito por cliente ou grupo econômico, de 
forma a atender a um universo maior de beneficiários 
e assegurar racionalidade, eficiência, eficácia e retor-
no às aplicações;

IX – apoio à criação de novos centros, atividades 
e pólos dinâmicos, notadamente em áreas interiora-
nas, que estimulem a redução das disparidades intra-
regionais de renda;

X – proibição de aplicação de recursos a fundo 
perdido.

XI – programação anual das receitas e despesas 
com nível de detalhamento que dê transparência à 
gestão dos Fundos e favoreça a participação das lide-
ranças regionais com assento no conselho deliberativo 
das superintendências regionais de desenvolvimento; 
(Incluído pela Lei Complementar nº 129, de 2009).

XII – divulgação ampla das exigências de ga-
rantias e outros requisitos para a concessão de finan-
ciamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 129, 
de 2009).

II – Dos Beneficiários
Art. 4° São beneficiários dos recursos dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste os produtores e empresas, pessoas 
físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção 
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que desenvolvam atividades produtivas nos setores 
agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

§ 1° No caso de áreas pioneiras e de expansão 
da Fronteira Agrícola das regiões Norte e Centro-Oes-
te, poderão ser financiados projetos de infra-estrutura 
econômica até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
dos recursos previstos para os respectivos Fundos.

§ 1o Os Fundos Constitucionais de Financiamen-
to poderão financiar empreendimentos não-governa-
mentais de infra-estrutura econômica até o limite de 
dez por cento dos recursos previstos, em cada ano, 
para os respectivos Fundos.. (Redação dada pela Lei 
nº 10.177, de 12.1.2001)

§ 1o Os Fundos Constitucionais de Financiamento 
financiarão empreendimentos de infra-estrutura econô-
mica, inclusive os de iniciativa de empresas públicas 
não-dependentes de transferências financeiras do Po-
der Público, considerados prioritários para a economia 
em decisão do respectivo conselho deliberativo. (Reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

§ 2° No caso de produtores e empresas benefi-
ciárias de fundos de incentivos regionais ou setoriais, 
a concessão de financiamentos de que esta Lei fica 
condicionada à regularidade da situação para com a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM e os citados 
Fundos de incentivos.

§ 3o Os Fundos Constitucionais de Financiamento 
poderão financiar empreendimentos comerciais e de 
serviços até o limite de dez por cento dos recursos 
previstos, em cada ano, para os respectivos Fundos.
(Incluído pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

§ 1o Os Fundos Constitucionais de Financiamento 
poderão financiar empreendimentos de infra-estrutura 
econômica, inclusive os de iniciativa de empresas públi-
cas não dependentes de transferências financeiras do 
Poder Público, considerados prioritários para a economia 
em decisão do respectivo conselho deliberativo.(Redação 
dada pela Medida Provisória nº 432, de 2008).

§ 2o No caso de produtores e empresas benefi-
ciárias de fundos de incentivos regionais ou setoriais, 
a concessão de financiamentos de que trata esta Lei 
fica condicionada à regularidade da situação para com 
a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e os cita-
dos fundos de incentivos.(Redação dada pela Medida 
Provisória nº 432, de 2008).

§ 3o Os Fundos Constitucionais de Financiamento 
poderão financiar empreendimentos comerciais e de 
serviços, até o limite de vinte por cento dos recursos 
previstos, em cada ano, para esses Fundos, admitido 
que esse limite seja diferenciado por Unidade Fede-
rativa e elevado para até trinta por cento, consoante 
decisão do respectivo conselho deliberativo no contex-

to da aprovação da programação anual de aplicação 
dos recursos. (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 432, de 2008).

§ 1o Os Fundos Constitucionais de Financiamento 
poderão financiar empreendimentos de infra-estrutura 
econômica, inclusive os de iniciativa de empresas pú-
blicas não dependentes de transferências financeiras 
do Poder Público, considerados prioritários para a eco-
nomia em decisão do respectivo conselho deliberativo. 
(Redação dada pela Lei nº 11.775, de 2008)

§ 2o No caso de produtores e empresas benefi-
ciárias de fundos de incentivos regionais ou setoriais, 
a concessão de financiamentos de que trata esta Lei 
fica condicionada à regularidade da situação para com 
a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e os cita-
dos fundos de incentivos. (Redação dada pela Lei nº 
11.775, de 2008)

§ 3o Os Fundos Constitucionais de Financiamen-
to poderão financiar empreendimentos comerciais e 
de serviços até o limite de 20% (vinte por cento) dos 
recursos previstos, em cada ano, para esses Fundos, 
admitindo-se a diferenciação dos valores aplicados 
nas diversas Unidades da Federação, mediante deci-
são do respectivo conselho deliberativo, no contexto 
da aprovação da programação anual de aplicação dos 
recursos, desde que o valor médio aplicado nessas 
finalidades não ultrapasse o limite de 20% (vinte por 
cento) em cada Fundo Constitucional.(Redação dada 
pela Lei nº 11.775, de 2008)

Art. 5° Para efeito de aplicação dos recursos, 
entende-se por:

I – Norte, a região compreendida pelos Estados 
do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondô-
nia, eTocantins;

II – Nordeste, a região abrangida pelos Estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pa-
raíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além 
da Parte do Estado de Minas Gerais incluída na área 
de atuação da SUDENE; 

II – Nordeste, a região abrangida pelos Estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Para-
íba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além das 
partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 
incluídas na área de atuação da Sudene; (Redação 
dada pela Lei nº 9.808, de 20.7.1999)

III – Centro-Oeste, a região de abrangência dos 
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás 
e Distrito Federal;

IV – Semi-árido, a região inserida na área de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste – Sudene, com precipitação pluviométrica 
média anual igual ou inferior a 800 mm (oitocentos mi-
límetros), definida em portaria daquela Autarquia.
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IV – semi-árido, a região natural inserida na área 
de atuação da Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste – Sudene, definida em portaria daquela 
Autarquia. (Redação dada pela Lei Complementar nº 
125, de 2007)

III – Dos Recursos e Aplicações
Art. 6° Constituem fontes de recursos dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste:

I – 3% (três por cento) do produto da arrecada-
ção do imposto sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e do imposto sobre produtos industrializados, 
entregues pela União, na forma do art. 159, inciso I, 
alínea c da Constituição Federal;

II – os retornos e resultados de suas aplicações;
III – o resultado da remuneração dos recursos 

momentaneamente não aplicados, calculado com base 
em indexador oficial;

IV – contribuições, doações, financiamentos e re-
cursos de outras origens, concedidos por entidades de 
direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras;

V – dotações orçamentárias ou outros recursos 
previstos em lei.

Parágrafo único. Nos casos dos recursos previs-
tos no inciso I deste artigo, será observada a seguinte 
distribuição:

I – 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte;

II – 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) 
para o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Nordeste; e

III – 0,6% (seis décimos por cento) para o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.

Art. 7° As liberações, pela Secretaria do Tesouro 
Nacional, dos valores destinados a cada um dos Fun-
dos ora instituídos, serão feitas diretamente em favor 
das instituições financeiras federais de caráter regio-
nal, nas mesmas datas e, no que couber, segundo a 
mesma sistemática adotada na transferência dos re-
cursos dos Fundos de Participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. A Receita Federal informará 
mensalmente às instituições financeiras federais de 
caráter regional a soma da arrecadação do imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza e do 
imposto sobre produtos industrializados, o valor das 
liberações efetuadas para cada Fundo, bem como a 
previsão das datas e valores das 3 (três) liberações 
imediatamente subseqüentes.

Art. 7o A Secretaria do Tesouro Nacional libera-
rá ao Ministério da Integração Nacional, nas mesmas 
datas e, no que couber, segundo a mesma sistemáti-
ca adotada na transferência dos recursos dos Fundos 

de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, os valores destinados aos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e 
do Centro-Oeste, cabendo ao Ministério da Integração 
Nacional, observada essa mesma sistemática, repas-
sar os recursos diretamente em favor das instituições 
federais de caráter regional e do Banco do Brasil S.A. 
(Redação dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda informa-
rá, mensalmente, ao Ministério da Integração Nacional 
e aos bancos administradores dos Fundos Constitu-
cionais de Financiamento a soma da arrecadação do 
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natu-
reza e do imposto sobre produtos industrializados, o 
valor das liberações efetuadas para cada Fundo, bem 
como a previsão de datas e valores das três liberações 
imediatamente subseqüentes. (Redação dada pela Lei 
nº 10.177, de 12.1.2001)

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda infor-
mará, mensalmente, ao Ministério da Integração Na-
cional, às respectivas superintendências regionais de 
desenvolvimento e aos bancos administradores dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento a soma da 
arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de 
qualquer natureza e do imposto sobre produtos indus-
trializados, o valor das liberações efetuadas para cada 
Fundo, bem como a previsão de datas e valores das 3 
(três) liberações imediatamente subseqüentes.(Reda-
ção dada pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

Art. 8° Os Fundos gozarão de isenção tributária, 
estando os seus resultados, rendimentos e operações 
de financiamento livres de qualquer tributo ou contri-
buição, inclusive o imposto sobre operações de crédito, 
imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza 
e as contribuições do PIS, Pasep e Finsocial.

Art. 9° A critério das instituições financeiras fede-
rais de caráter regional, poderão ser repassados recur-
sos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste a bancos estaduais 
com capacidade técnica comprovada e com estrutura 
operacional e administrativa aptas a realizar, em segu-
rança e no estrito cumprimento das diretrizes e normas 
estabelecidas, programas de crédito especificamente 
criados com essa finalidade.

Art. 9o Observadas as diretrizes estabelecidas pelo 
Ministério da Integração Nacional, os bancos adminis-
tradores poderão repassar recursos dos Fundos Cons-
titucionais a outras instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, com capacidade técnica 
comprovada e com estrutura operacional e administrativa 
aptas a realizar, em segurança e no estrito cumprimento 
das diretrizes e normas estabelecidas, programas de 
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crédito especificamente criados com essa finalidade. 
(Redação dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

Art. 9º-A. Os recursos dos Fundos Constitucionais 
poderão ser repassados aos próprios bancos admi-
nistradores, para que estes, em nome próprio e com 
seu risco exclusivo, realizem as operações de crédito 
autorizadas por esta Lei e pela Lei nº 10.177, de 12 
de janeiro de 2001. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 1º O montante dos repasses a que se referem 
o caput estará limitado a proporção do patrimônio lí-
quido da instituição financeira, fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 2º O retorno dos recursos aos Fundos Cons-
titucionais se subordina à manutenção da proporção 
a que se refere o § 3º e independe do adimplemento, 
pelos mutuários, das obrigações contratadas pelas ins-
tituições financeiras com tais recursos. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 3º O retorno dos recursos aos Fundos Cons-
titucionais, em decorrência de redução do patrimônio 
líquido das instituições financeiras, será regulamenta-
do pelo Conselho Monetário Nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 4º Nas operações realizadas nos termos des-
te artigo: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, 
de 24.8.2001)

I – observar-se-ão os encargos estabelecidos no 
art. 1º da Lei nº 10.177, de 2001; e (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

II – o del credere das instituições financei-
ras: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, de 
24.8.2001)

a) fica limitado a seis por cento ao ano; (Incluído 
pela Medida Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

b) está contido nos encargos a que se refere o 
inciso I; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, 
de 24.8.2001)

c) será reduzido em percentual idêntico ao per-
centual garantido por fundos de aval. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 5º Os saldos diários das disponibilidades re-
lativas aos recursos transferidos nos termos do caput 
serão remunerados pelas instituições financeiras com 
base na taxa extra-mercado divulgada pelo Banco 
Central do Brasil. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.196-3, de 24.8.2001)

§ 6º Os recursos transferidos e utilizados em ope-
rações de crédito serão remunerados pelos encargos 
pactuados com os mutuários, deduzido o del credere 
a que se refere o § 4º, inciso II; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 7º Os bancos administradores deverão manter 
sistema que permita consolidar as disponibilidades e 
aplicações dos recursos, independentemente de es-
tarem em nome do Fundo Constitucional ou da insti-
tuição financeira. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.196-3, de 24.8.2001)

§ 8º As instituições financeiras, nas operações 
de financiamento realizadas nos termos deste artigo, 
gozam da isenção tributária a que se refere o art. 8º 
desta Lei. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, 
de 24.8.2001)

§ 9º Poderão ser considerados, para os efeitos 
deste artigo, os valores que já tenham sido repassa-
dos às instituições financeiras e as operações de cré-
dito respectivas. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.196-3, de 24.8.2001)

§ 10. Na hipótese do § 9º: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

I – não haverá risco de crédito para as institui-
ções financeiras nas operações contratadas até 30 de 
novembro de 1998; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.196-3, de 24.8.2001)

II – nas operações contratadas de 1º de dezem-
bro de 1998 a 30 de junho de 2001, o risco de crédito 
das instituições financeiras fica limitado a cinqüenta por 
cento; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, 
de 24.8.2001)

III – o del credere das instituições financeiras, 
mantendo-se inalterados os encargos pactuados com os 
mutuários: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, 
de 24.8.2001)

a) fica reduzido a zero para as operações a que 
se refere o inciso I; e (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.196-3, de 24.8.2001)

b) fica limitado a três por cento para as opera-
ções a que se refere o inciso II. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

§ 11. Para efeito do cálculo da taxa de adminis-
tração a que fazem jus os bancos administradores, 
serão deduzidos do patrimônio líquido dos Fundos 
Constitucionais os valores repassados às instituições 
financeiras, nos termos deste artigo. (Incluído pela Me-
dida Provisória nº 2.196-3, de 24.8.2001)

IV – Dos Encargos Financeiros
Art. 10. Os financiamentos concedidos com re-

cursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão sujeitos ao 
pagamento de juros e encargos de atualização mone-
tária.(Revogado pela Lei 9.126, de 10.11.1995)

Art. 11. As atividades prioritárias e de relevante 
interesse para o desenvolvimento econômico e social 
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão 
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redução de encargos financeiros referentes a juros e 
atualização monetária.

§ 1° Para efeito do benefício previsto neste artigo, 
deverão ser estabelecidas faixas diferenciadas de priori-
dades e de encargos financeiros, de acordo com a natu-
reza do empreendimento, a finalidade dos financiamen-
tos, a localização e o porte da empresa financiada.

§ 2° Os benefícios previstos neste artigo serão 
concedidos exclusivamente a produtores individuais e 
empresas brasileiras de capital nacional.

§ 3° Sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis, 
inclusive de natureza executória, o mutuário fica sujeito, 
no caso de desvio na aplicação dos recursos, à perda 
de todo e qualquer benefício financeiro, especialmen-
te os relativos a juros e atualização monetária. (Artigo 
revogado pela Lei nº 10.177, de 18.1.2001)

Art. 12. As taxas de juros, nestas incluídas co-
missões e quaisquer outras remunerações, direta ou 
indiretamente referidas à concessão de crédito, não 
poderão ser superiores a 8% (oito por cento) ao ano.
(Revogado pela Lei 9.126, de 10.11.1995)

V – Da Administração
Art. 13. A Administração de cada um dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste será distinta e autônoma e, observa-
das as atribuições previstas nesta Lei, será, exercida 
respectivamente pelos seguintes órgãos:

I – Conselho Deliberativo das Superintendências 
de Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste; e

II – instituição financeira federal de caráter re-
gional.

Art. 13. A administração dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste será distinta e autônoma e, observadas as atribui-
ções previstas em lei, exercida pelos seguintes órgãos: 
(Redação dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

I – Conselho Deliberativo das Superintendências 
de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e 
pelo Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste; (Redação dada 
pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001) 

I – Conselho Deliberativo das Superintendências 
de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do 
Centro-Oeste; (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 129, de 2009).

II – Ministério da Integração Nacional; e (Redação 
dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

III – instituição financeira de caráter regional e 
Banco do Brasil S.A. (Incluído pela Lei nº 10.177, de 
12.1.2001)

Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo das Supe-
rintendências de Desenvolvimento das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste:

I – aprovar os programas de financiamento de 
cada Fundo, harmonizando-os com os planos regionais 
de desenvolvimento, à vista de proposta da respectiva 
instituição financeira federal de caráter regional;

Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo das Supe-
rintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do 
Nordeste e ao Conselho Deliberativo do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do Centro-Oeste: (Redação 
dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

I – aprovar, anualmente, até o dia 15 de dezembro, 
os programas de financiamento de cada Fundo, com 
os respectivos tetos de financiamento por mutuário; 
(Redação dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

II – indicar providências para compatibilização 
das respectivas aplicações com as ações das demais 
instituições de desenvolvimento regional; e

III – avaliar os resultados obtidos.
III – avaliar os resultados obtidos e determinar 

as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento 
das diretrizes aprovadas. (Redação dada pela Lei nº 
10.177, de 12.1.2001)

Art. 14. Cabe ao Conselho Deliberativo da respec-
tiva superintendência de desenvolvimento das regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste: (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 125, de 2007)

I – estabelecer, anualmente, as diretrizes, priorida-
des e programas de financiamento dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento, em consonância com o 
respectivo plano regional de desenvolvimento; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

II – aprovar, anualmente, até o dia 15 de dezem-
bro, os programas de financiamento de cada Fundo 
para o exercício seguinte, estabelecendo, entre outros 
parâmetros, os tetos de financiamento por mutuário; 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 125, de 
2007)

III – avaliar os resultados obtidos e determinar as 
medidas de ajustes necessárias ao cumprimento das 
diretrizes estabelecidas e à adequação das atividades 
de financiamento às prioridades regionais; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

IV – encaminhar o programa de financiamento 
para o exercício seguinte, a que se refere o inciso II 
do caput deste artigo, juntamente com o resultado da 
apreciação e o parecer aprovado pelo Colegiado, à 
Comissão Mista permanente de que trata o § 1o do 
art. 166 da Constituição Federal, para conhecimento e 
acompanhamento pelo Congresso Nacional. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 125, de 2007)
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Parágrafo único. Até o dia 30 de outubro de cada 
ano, as instituições financeiras federais de caráter regio-
nal encaminharão, à apreciação do Conselho Delibera-
tivo da respectiva superintendência de desenvolvimento 
regional, a proposta de aplicação dos recursos relativa 
aos programas de financiamento para o exercício se-
guinte, a qual será aprovada até 15 de dezembro.

Art. 14-A. Cabe ao Ministério da Integração Na-
cional estabelecer as diretrizes e orientações gerais 
para as aplicações dos recursos dos Fundos Cons-
titucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, de forma a compatibilizar os progra-
mas de financiamento com as orientações da política 
macroeconômica, das políticas setoriais e da Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 125, de 2007)

Parágrafo único. O Ministério da Integração Nacio-
nal exercerá as competências relativas aos Conselhos 
Deliberativos das Superintendências de Desenvolvimen-
to das Regiões Norte e Nordeste, de que trata o art. 14 
desta Lei, até que sejam instalados os mencionados 
Conselhos. (Incluído pela Lei nº 11.524, de 2007)

Art. 15. São atribuições de cada uma das insti-
tuições financeiras federais de caráter regional, nos 
termos da lei:

I – gerir os recursos;
II – definir normas, procedimentos e condições 

operacionais;
III – enquadrar as propostas nas faixas de encar-

gos, fixar os juros e deferir os créditos;
IV – formalizar contratos de repasses de recursos 

para outras instituições credenciadas como agentes 
financeiros do Fundo:

V – prestar contas sobre os resultados alcan-
çados, desempenho e estado dos recursos e aplica-
ções; e

VI – exercer outras atividades inerentes à função 
de órgão administrador.

Art. 15. São atribuições de cada uma das insti-
tuições financeiras federais de caráter regional e do 
Banco do Brasil S.A., nos termos da lei: (Redação dada 
pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

I – aplicar os recursos e implementar a política 
de concessão de crédito de acordo com os programas 
aprovados pelos respectivos Conselhos Deliberativos; 
(Redação dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

II – definir normas, procedimentos e condições 
operacionais próprias da atividade bancária, respeita-
das, dentre outras, as diretrizes constantes dos pro-
gramas de financiamento aprovados pelos Conselhos 
Deliberativos de cada Fundo; (Redação dada pela Lei 
nº 10.177, de 12.1.2001) 

III – enquadrar as propostas nas faixas de encar-
gos e deferir os créditos; (Redação dada pela Lei nº 
10.177, de 12.1.2001)

III – analisar as propostas em seus múltiplos 
aspectos, inclusive quanto à viabilidade econômica e 
financeira do empreendimento, mediante exame da cor-
relação custo/benefício, e quanto à capacidade futura 
de reembolso do financiamento almejado, para, com 
base no resultado dessa análise, enquadrar as propos-
tas nas faixas de encargos e deferir créditos; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

IV – formalizar contratos de repasses de recur-
sos na forma prevista no art. 9o; (Redação dada pela 
Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

V – prestar contas sobre os resultados alcança-
dos, desempenho e estado dos recursos e aplicações 
ao Ministério da Integração Nacional, que as submeterá 
aos Conselhos Deliberativos; (Redação dada pela Lei 
nº 10.177, de 12.1.2001) 

V – prestar contas sobre os resultados alcança-
dos, desempenho e estado dos recursos e aplicações 
ao Ministério da Integração Nacional e aos respecti-
vos conselhos deliberativos; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 125, de 2007)

VI – exercer outras atividades inerentes à aplica-
ção dos recursos e à recuperação dos créditos. (Reda-
ção dada pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001) 

Parágrafo único. Até o dia 30 de setembro de cada 
ano, as instituições financeiras de que trata o caput 
encaminharão ao Ministério da Integração Nacional 
a proposição de aplicação dos recursos relativa aos 
programas de financiamento para o exercício seguinte. 
(Incluído pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

Parágrafo único. Até o dia 30 de setembro de cada 
ano, as instituições financeiras de que trata o caput 
encaminharão ao Ministério da Integração Nacional 
e às respectivas superintendências regionais de de-
senvolvimento para análise a proposta dos programas 
de financiamento para o exercício seguinte. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

Art. 15-A. Até 15 de novembro de cada ano, o Minis-
tério da Integração Nacional encaminhará ao Conselho 
Deliberativo das Superintendências de Desenvolvimento 
da Amazônia e do Nordeste e ao Conselho Deliberativo 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste as propostas de aplicação dos recursos relativas 
aos programas de financiamento para o exercício se-
guinte. (Incluído pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001) (Re-
vogado pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

Art. 16. O Banco da Amazônia S.A. – Basa, o 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB e o Banco 
do Brasil S.A. – BB são os administradores do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, do 
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Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
– FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste – FCO, respectivamente.

§ 1° O Banco do Brasil S.A. transferirá a admi-
nistração, patrimônio, operações e recursos do Fun-
do Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
– FCO para o Banco de Desenvolvimento do Centro-
Oeste, após sua instalação e entrada em funciona-
mento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2° Obedecida a transferência prevista no pa-
rágrafo anterior, os recursos do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-Oeste – FCO poderão, 
a critério do Banco de Desenvolvimento do Centro-
Oeste, ser repassados a bancos oficiais federais que 
atendam aos requisitos do art. 9° desta Lei. (Parágrafo 
revogado pela Lei nº 10.177, de 18.1.2001)

Art. 17. Cada instituição financeira federal de 
caráter regional fará jus à taxa de administração de 
até 2% (dois por cento) ao ano, calculada sobre o 
patrimônio líquido do Fundo respectivo e apropriada 
mensalmente.

Parágrafo único. Na aplicação dos recursos, as 
instituições financeiras federais de caráter regional e 
os agentes financeiros credenciados poderão cobrar 
del credere compatível com os riscos assumidos pe-
los financiamentos concedidos e adequado à função 
social de cada tipo de operação, respeitados os limites 
de encargos fixados no art. 12 desta Lei. 

Art. 17. As instituições financeiras gestoras dos 
referidos Fundos farão jus à taxa de administração de 
três por cento ao ano, calculada sobre o patrimônio lí-
quido do Fundo respectivo e apropriada mensalmente. 
(Redação dada pela Lei 9.126, de 10.11.1995) (Revo-
gado implicitamente pela Lei 10.177, de 12.1.200 que 
revogou o art. 13 da Lei 9.126/1995)

VI – Do Controle e Prestação de Contas
Art. 18. Cada Fundo terá contabilidade própria, re-

gistrando todos os atos e fatos a ele referentes, valendo-
se, para tal, do sistema contábil da respectiva instituição 
financeira federal de caráter regional, no qual deverão 
ser criados e mantidos subtítulos específicos para esta 
finalidade, com apuração de resultados à parte.

Art. 18-A. Observadas as orientações gerais es-
tabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional, às 
Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia, 
do Nordeste e do Centro-Oeste cabem a implantação 
e a manutenção de ouvidorias para atender às suges-
tões e reclamações dos agentes econômicos e de suas 
entidades representativas quanto às rotinas e proce-
dimentos empregados na aplicação dos recursos dos 
Fundos Constitucionais de Financiamento. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 129, de 2009).

Parágrafo único. As ouvidorias a que se refere 
o caput deste artigo terão seu funcionamento guiado 
por regulamento próprio, que estabelecerá as respon-
sabilidades e as possibilidades das partes envolvidas, 
reservando-se às instituições financeiras a obrigação 
de fornecimento das informações e justificações ne-
cessárias à completa elucidação dos fatos ocorridos e 
à superação dos problemas detectados. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 129, de 2009).

Art. 19. As instituições financeiras federais de cará-
ter regional farão publicar semestralmente os balanços 
dos respectivos Fundos, devidamente auditados.

Art. 20. Cada instituição financeira federal de cará-
ter regional apresentará, semestralmente, ao Conselho 
Deliberativo da superintendência de desenvolvimento de 
sua respectiva região, relatório circunstanciado sobre 
as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.

Art. 20. Os bancos administradores dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento apresentarão, se-
mestralmente, ao Ministério da Integração Nacional, 
relatório circunstanciado sobre as atividades desen-
volvidas e os resultados obtidos. (Redação dada pela 
Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

Art. 20. Os bancos administradores dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento apresentarão, se-
mestralmente, ao Ministério da Integração Nacional e 
às respectivas superintendências regionais de desen-
volvimento relatório circunstanciado sobre as atividades 
desenvolvidas e os resultados obtidos. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 125, de 2007)

§ 1° O exercício financeiro de cada Fundo coin-
cidirá com o ano civil, para fins de apuração de resul-
tados e apresentação de relatórios.

§ 2° Deverá ser contratada auditoria externa, às 
expensas do Fundo, para certificação do cumprimento 
das disposições constitucionais e legais estabelecidas, 
além do exame das contas e outros procedimentos 
usuais de auditagem.

§ 3° Os bancos administradores deverão colocar 
à disposição dos órgãos de fiscalização competentes 
os demonstrativos, com posições de final de mês, 
dos recursos, aplicações e resultados dos Fundos 
respectivos.

§ 4° O balanço, devidamente auditado, será en-
caminhado ao Congresso Nacional, para efeito de fis-
calização e controle.

§ 4o O relatório de que trata o caput deste artigo, 
acompanhado das demonstrações contábeis, devidamen-
te auditadas, será encaminhado pelo respectivo conse-
lho deliberativo da superintendência do desenvolvimen-
to, juntamente com sua apreciação, às comissões que 
tratam da questão das desigualdades inter-regionais de 
desenvolvimento na Câmara dos Deputados e no Senado 
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Federal, para efeito de fiscalização e controle. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 129, de 2009).

§ 5o O Ministério da Integração Nacional encami-
nhará ao Conselho Deliberativo das Superintendências 
de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste e ao 
Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Fi-
nanciamento do Centro-Oeste os relatórios de que trata 
o caput. (Incluído pela Lei nº 10.177, de 12.1.2001)

§ 5o O relatório de que trata o caput deste artigo, 
acompanhado das demonstrações contábeis, devida-
mente auditadas, será encaminhado pelo respectivo 
conselho deliberativo de desenvolvimento regional, 
juntamente com sua apreciação, a qual levará em 
consideração o disposto no § 4o deste artigo, à Co-
missão Mista permanente de que trata o § 1o do art. 
166 da Constituição Federal, para efeito de fiscaliza-
ção e controle, devendo ser apreciado na forma e no 
prazo do seu regimento interno. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 125, de 2007)

VII – Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 21. Até a aprovação da proposta prevista no 

inciso I do art. 14 desta Lei, ficam as instituições finan-
ceiras federais de caráter regional autorizadas a aplicar 
os recursos dos respectivos Fundos de acordo com as 
diretrizes gerais estabelecidas no art. 3° desta Lei.

§ 1° Dentro de 60 (sessenta) dias, a partir da 
publicação desta Lei, as instituições financeiras fede-
rais de caráter regional apresentarão, aos Conselhos 
Deliberativos das respectivas superintendências de 
desenvolvimento regional, as propostas de programas 
de financiamento de que trata o parágrafo único do art. 
14 desta Lei, as quais deverão ser aprovadas até 60 
(sessenta) dias após o recebimento.

§ 2° As operações realizadas antes da aprova-
ção de que trata o parágrafo anterior, pelas instituições 
financeiras federais de caráter regional, com os re-
cursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ficam ao abrigo 
desta Lei, inclusive para efeito de eventuais benefícios 
financeiros.

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1989; 168° da Inde-

pendência e 101° da República. – ANTÔNIO PAES DE 
ANDRADE, Paulo César Ximenes Alves Ferreira, 
João Alves Filho. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 
28-9-1989

(À Comissão de Assuntos Econômicos 
em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constitui-
ção que passo a ler.

É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 8, DE 2009

Altera o art. 142, § 3º, inciso II, da Cons-
tituição Federal, para permitir a acumulação 
de cargo militar com outro cargo público 
de magistério.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O inciso II do § 3º do art. 142 da Constitui-
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 142.  ..................... .........................
 ..............................................................
§ 3º.  ...................... ................................
 ..............................................................
II – o militar em atividade que tomar posse 

em cargo ou emprego público civil permanen-
te, salvo de magistério, será transferido para 
a reserva, nos termos da lei;

 ..................................................... (NR)”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

A proposta que ora se apresenta vem fazer jus-
tiça a categoria especialíssima que, infelizmente, não 
está sendo tratada com a devida consideração pelo 
Poder Executivo.

Os militares, por força das circunstâncias a que 
são submetidos durante sua formação e mesmo em 
sua vida laboral, constituem mão-de-obra disciplinada e 
qualificada, mas com remuneração aquém de boa parte 
do serviço público, quando comparamos com cargos 
de atribuições e complexidade semelhantes.

Não por outra razão é que se assiste todos os 
anos, a uma verdadeira fuga de cérebros das Forças 
Armadas, em sua grande maioria migrando para altos 
cargos da Administração Pública e até mesmo para a 
magistratura e o Ministério Público. Ora, é lógico e ra-
zoável que pessoas inteligentes e qualificadas dese-
jem dar expressão às suas potencialidades e ser bem 
remuneradas por isso.
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Não é o foco desta proposição, contudo, discu-
tir a justeza da remuneração dos militares ou propor 
um novo plano de carreira para eles. Nossa intenção 
é corrigir o que, a nosso ver, constitui uma diferen-
ciação injustificada entre os militares e os servidores 
civis, abrindo àqueles a possibilidade de acumulação 
remunerada de seu cargo militar com outro cargo pú-
blico de magistério. É o que ocorre, atualmente, com 
magistrados e membros do Ministério Público.

Embora reconheçamos certas especificidades 
do cargo militar que justificam, em parte, a exigência 
de exclusividade, não vemos razão para a vedação 
de acumulação remunerada com outro cargo públi-
co de magistério, desde que haja compatibilidade de 
horários.

A proposta não atende apenas aos interesses 
dos trabalhadores militares, mas, principalmente, ao 
interesse público. Ao possibilitar a referida acumulação, 
estaremos incentivando a permanência dos militares 
nas Forças Armadas (deixando de desperdiçar, portan-
to, todo o investimento do Estado na sua formação) c 
liberando uma extensa massa de pessoas qualificadas 
para o exercício do magistério no setor público (o que 
certamente terá efeitos positivos para a educação).

Assim, contando com o senso de justiça e o espí-
rito cívico dos nobres Pares, conclamo-os à aprovação 
da presente proposição, pelas razões expostas.

Sala das Sessões, 2 de abril de 2009. – Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A proposta de Emenda à Constituição que acaba de 
ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 
354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª tem a palavra pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, me inscreva para falar pela Liderança da Mi-
noria, por obséquio. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador Mário Couto, a nossa Secretária Executiva 
já está providenciando. 

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É como Líder que V. Exª vai se inscrever?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Líder da 
Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Como Líder. 

Pela ordem.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 

Presidente, eu peço minha inscrição para falar no es-
paço das comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrita.

Senador Papaléo Paes, do PSDB do Amapá.
O SR. PAPALÉO PARES (PSDB – AP) – Sr. 

Presidente Senador Mão Santa, peço a V. Exª que me 
inscreva para uma comunicação inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E eu peço à Secretária Executiva a terceira inscrição: 
Mão Santa.

Há oradores inscritos. 
O primeiro orador desta sessão de 2 de abril, 

sessão deliberativa ordinária, é o Senador Jefferson 
Praia, que representa o Estado do Amazonas e o PDT, 
Partido de Leonel Brizola. Aqui, ele substitui Jefferson 
Péres, a quem tanto o Brasil admirava por suas virtu-
des, que são revividas pela representação de Jefferson 
Praia, que, em pouco tempo, conquistou o Senado da 
República, não só o Amazonas mas todo o Brasil.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente. V. Exª é sempre muito gentil nas 
palavras, que, para mim, servem como estímulo.

Sr. Presidente, começo a minha fala, nesta tarde, 
destacando o encontro que teremos amanhã, no Esta-
do do Amazonas, para tratar da Medida Provisória nº 
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458. Na verdade, estaremos com uma diligência públi-
ca, através da Comissão de Meio Ambiente, discutindo 
a medida provisória que trata da questão fundiária da 
Amazônia Legal. Vamos, portanto, em parceria com 
a Assembléia Legislativa, discutir com todas as insti-
tuições sobre todos os aspectos relacionados a essa 
medida provisória, que, na minha avaliação, vem em 
boa hora, mas que precisa ser discutida para que pos-
samos avançar no sentido de resolver um dos grandes 
problemas do nosso País, que é a questão fundiária, 
especificamente na Amazônia Legal. 

Mas, Sr. Presidente, quero, neste momento, fazer 
um breve pronunciamento que trata dos alagamentos 
no interior do meu Estado, o Amazonas.

Acabo de dar entrada em requerimento de infor-
mações endereçado ao Ministério da Integração Na-
cional, com o objetivo de obter dados e outros esclare-
cimentos acerca das providências tomadas até agora 
pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sindec), no 
sentido de socorrer seis Municípios amazonenses vi-
timados por graves enchentes. São eles, Sr. Presiden-
te: Atalaia do Norte, Barreirinha, Benjamin Constant, 
Guajará, Tabatinga e Eirunepé.

De acordo com o governo amazonense, os cin-
co primeiros desses Municípios já tiveram estado de 
emergência decretado.

Sr. Presidente, apenas para transmitir uma rá-
pida ideia do sofrimento da população de Tabatinga, 
lembro que as autoridades da meteorologia preveem 
que as fortes chuvas da atual temporada deverão ele-
var as águas do Solimões a um nível superior ao das 
cheias de 1953, Senador Flávio Arns, as piores do 
século passado.

Portanto, já há uma previsão que nos assusta, 
já que poderemos ter no Estado do Amazonas cheias 
muito maiores do que aquela verificada no ano de 1953, 
que causou sérios danos à vida da nossa gente.

Em consequência, a produção agrícola começa 
a se perder e as comunidades começam a sentir os 
primeiros impactos. As condições de moradia, geral-
mente precárias, ficam insuportáveis em 30 das 52 
comunidades rurais do Município, localizado a 1.105 
quilômetros de Manaus.

As epidemias, que vêm com a enchente e ocorrem 
com a vazante, se alastram dentro desse contexto. O 
Prefeito de Tabatinga, Samuel Bermerguy, revela que 
a situação é particularmente grave em comunidades 
indígenas como Terezinha 3 e 4, das etnias cocama 
e ticuna. Lá, o medo da perda total na agricultura de 
subsistência levou à colheita antecipada da mandioca, 
o que a torna imprópria para a produção de farinha. As 
crianças estão sem aulas – vejam bem – pois a escola 
local foi alagada. E os moradores se acham à mercê 

dos ataques de cobras, jacarés e onças expulsas dos 
seus territórios também inundados.

Em Emaú, outra comunidade ticuna, as chuvas 
inutilizaram a casa de farinha, e a cheia está afastan-
do os peixes, o que poderá agravar o risco da fome. 
Na comunidade de Belém do Solimões, barrancos 
desmoronaram arrastando consigo muitas casas, e 
a igreja de São Francisco de Assis corre risco de de-
sabamento.

Enquanto isso, em Eirunepé, no alto Rio Negro, 
mais desmoronamentos atingem grandes áreas, com 
perigo para os moradores.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que me 
solidarizo, neste momento dificílimo, com o povo de 
Atalaia do Norte, de Barreirinha, de Benjamin Cons-
tant, Eirunepé, Guajará e Tabatinga, peço ao Ministro 
da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, que, por 
intermédio da Sindec e em colaboração com a Defesa 
Civil do Estado do Amazonas, faça tudo o que estiver 
ao seu alcance para auxiliar as prefeituras e as famí-
lias atingidas pelas inundações que castigam o interior 
amazonense.

Era o que eu tinha, Sr. Presidente, a comunicar 
neste momento. A preocupação nossa, Sr. Presidente 
Mão Santa – V. Exª que é muito querido no meu Esta-
do –, é com a questão das inundações nos Municípios 
do nosso Estado. Veja bem, a Amazônia é a terra das 
águas, Senador Casagrande, e nós temos diversos 
problemas relacionados às águas. As águas, que são 
boas e que fazem com que a vida se dê dentro desse 
contexto, hoje passam a ser uma preocupação. En-
tão, nós, que temos muitas questões relacionadas às 
águas na Amazônia, precisamos neste momento ter 
uma atenção maior, porque a possibilidade de termos 
Municípios afetados, com as águas vindo com muito 
mais intensidade, nos preocupa bastante. 

Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nossos cumprimentos ao Senador Jefferson Praia, que 
representa com grandeza o Amazonas e o PDT.

Agora, alternadamente, com a palavra, a Sena-
dora Fátima Cleide. Se S. Exª quiser passar a palavra 
para o Senador Casagrande... (Pausa.)

Então, estamos alternando. O Senador Flávio 
Arns está inscrito, em seguida, como orador inscrito, 
mas V. Ex,ª do Partido dos Trabalhadores, está inscri-
ta para uma comunicação inadiável, Senadora Fáti-
ma Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Agradeço a compreensão do Senador Casagrande.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmen-
te gostaria de fazer um registro de uma reunião muito 
importante que acontecerá daqui a uma hora na minha 
cidade de Porto Velho, na Prefeitura de Porto Velho, 
com a presença dos representantes do Ibama, do Ins-
tituto Chico Mendes, do Serviço Florestal Brasileiro, do 
Incra e também dos representantes dos ocupantes da 
Floresta Nacional Bom Futuro.

Essa reunião se dará com o objetivo de discutir a 
operação que vai ser realizada na Flona Bom Futuro, 
com a finalidade de instalar postos do Instituto Chico 
Mendes para coibir a retirada de madeiras da floresta 
e também fazer a notificação dos produtores de gado 
para que, em seis meses, retirem o seu gado. Isso, fruto, 
Sr. Presidente, da reunião que tivemos na quinta-feira 
passada com o Ministro Carlos Minc. 

Como não poderei estar lá, faço questão de re-
gistrar a importância dessa reunião, porque ela vai 
colaborar em muito com a operação, que será feita 
de forma pacífica. Nenhum dos produtores será reti-
rado da floresta. O que se vai fazer com a operação 
do Ibama, que conta com o apoio da Polícia Federal, 
é apenas garantir que não saia mais madeira daquela 
floresta e que outro projeto de desenvolvimento possa 
ser ali implementado, de forma que aquelas pessoas 
possam continuar a produzir lá, porém, de forma dife-
rente: agora, de maneira sustentável.

Mas, Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna no dia 
de hoje para falar também de outra coisa que no meu 
Estado faz parte da expectativa da população, que é o 
retorno da Superintendência do Banco do Brasil.

De acordo com o Boletim de Contas Regionais 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 
do período 2003-2006, última edição disponível, a Re-
gião Norte aumentou sua participação no PIB brasilei-
ro em todos os anos da série. A participação cresceu 
0,1 ponto percentual por ano, avançando 0,4 pontos 
percentuais ao longo da série, enquanto as regiões 
Nordeste e Sudeste avançaram 0,1, com oscilações 
ano a ano.

Quanto ao meu Estado de Rondônia, graças à 
iniciativa e visão de futuro dos empresários, ao labor 
e à dedicação dos trabalhadores, bem como aos in-
vestimentos federais, o crescimento do PIB em valores 
correntes cresceu, entre 2002 e 2005, à taxa média 
de variação anual da ordem de 18,5%, frente às de 
13,3% e 15,4% havidas no País e na Região Norte, 
respectivamente.

No ranking das Unidades da Federação, no mes-
mo período de 2002-2005, o Estado de Rondônia 
ocupou a 6ª colocação no biênio 2003/2002, a 3ª em 
2004/2003 e a 11ª em 2005/2004.

Cabe ressaltar, ainda, que a série temporal ana-
lisada não abarca as grandes inversões realizadas no 
Estado em anos mais recentes, como as destinadas 
ao complexo hidrelétrico do Rio Madeira e o conse-
quente crescimento da economia local, inclusive com 
a implantação de empresas fornecedoras do consórcio 
vencedor do processo licitatório. A firme intenção do 
Governo Lula de continuar com os investimentos previs-
tos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 
faz crer que, apesar da crise internacional, a economia 
rondoniense continuará a expandir-se, no ano de 2009, 
em patamares superiores à média nacional.

Em síntese, a proposta orçamentária da União 
para este ano prevê investimentos para manutenção 
da BR-364; construção da ponte sobre o Rio Madeira, 
no valor de R$ 30 milhões; R$ 67 milhões para inves-
timentos na educação superior; R$ 167 milhões para 
o Fundeb; R$ 250 milhões para a saúde; R$ 208 mi-
lhões para o PAC; R$ 73 milhões para o saneamento 
básico; e a recuperação das BRs 425 (R$ 24 milhões) 
e 423 (R$ 7 milhões).

Mas isso não é tudo. Conforme já tive oportunida-
de de destacar em outra ocasião, o investimento total 
do Governo Federal em Rondônia vai superar R$28 
bilhões, por meio do PAC. Em termos de distribuição 
temporal, seriam R$ 17,9 bilhões até 2010 – fim do 
mandato do Presidente Lula – e previsão de outros 
R$ 10,2 bilhões nos anos subsequentes. Somente 
para as hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau estão 
estimados R$20 bilhões em investimentos. Sempre é 
tempo de frisar, contudo, que as obras infraestruturais 
não são a única prioridade do Governo Federal no Es-
tado de Rondônia.

Também há foco na educação – e aí cito a criação 
de cinco escolas técnicas federais –, na saúde, habi-
tação e saneamento básico. Em termos espaciais, os 
investimentos distribuem-se praticamente por todos os 
52 Municípios do Estado. Trata-se de uma oportunidade 
de crescimento econômico e desenvolvimento social 
inédito na história do jovem Estado de Rondônia.

Esse quadro tão auspicioso, Srªs e Srs. Senado-
res, não pode ser nublado por fatores previsíveis e sa-
náveis aprioristicamente, como dificuldades logísticas 
ou empecilhos no fornecimento de crédito. Recordo 
a V. Exªs que o Governo anterior decidiu reformular 
a estrutura das superintendências do Banco do Bra-
sil. Na virada de 1996-1997, foram extintas as Supe-
rintendências Estaduais de Roraima, Acre e Amapá, 
vinculando-as, as primeiras, às unidades do Amazonas 
e, a terceira, à do Pará.

Uma decisão temerária então se impôs, ao arrepio 
dos interesses do Estado de Rondônia: a Superinten-
dência Estadual de Rondônia foi vinculada à do Estado 
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do Mato Grosso, reduzindo-se ao status de, apenas, 
Gerência Regional de Varejo (Gerev). Não obstante a 
boa vontade dos técnicos e dirigentes da Superinten-
dência de Mato Grosso, o atendimento não é satisfa-
tório. Afinal, Sr. Presidente, não é difícil imaginar os 
transtornos administrativos, logísticos e operacionais 
de lidar com uma superintendência radicada em um 
Estado distinto, pertencente a outra região do País, 
com história e vocação econômica próprias, além de 
uma dimensão territorial que diminui as potencialida-
des de seu vizinho. Afora isso, há os efeitos negativos 
da distância quanto ao processo decisório.

Ora, conforme demonstrei à farta, o dinamismo 
da economia rondoniense justifica de pleno a exis-
tência de uma Superintendência do Banco do Brasil, 
sobretudo quando são considerados os investimentos 
previstos no PAC e as hidrelétricas do Rio Madeira. Por 
outro lado, a absorção, em 1998, do Banco do Estado 
de Rondônia pelo Banco do Brasil abriu uma ampla 
possibilidade de negócios. O Banco do Brasil tornou-
se o agente financeiro oficial do Governo do Estado, 
apoiando-o no projeto de desenvolvimento agroindus-
trial, assumindo o pagamento da folha de servidores, 
a arrecadação de tributos estaduais, as contas da ad-
ministração direta e indireta e o pagamento dos forne-
cedores. Um indicador sintetiza o que vimos dizendo: 
os correntistas, por exemplo, saltaram de 48 mil, em 
1997, para os 282 mil atuais.

Do ponto de vista estritamente técnico, quero 
ainda demonstrar que os resultados gerenciais da 
unidade remanescente em Rondônia atende a todos 
os pré-requisitos para assumir uma conformação hie-
rárquica superior. No segundo semestre de 2008, de 
acordo com informações do Sindicato dos Bancários 
de Rondônia, os resultados da Gerev-RO suplantaram 
ou foram equivalentes aos obtidos pelas superinten-
dências do Tocantins, Piauí, Sergipe, Paraíba, Ama-
zonas e Alagoas.

Ouço, com prazer, o Senador Valdir Raupp que 
conhece tão bem essa história da extinção da Supe-
rintendência do Banco do Brasil em Rondônia.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª, Se-
nadora Fátima Cleide, tem absoluta razão quando 
vem à tribuna reclamar dessa situação quanto à Su-
perintendência, ou a falta da Superintendência, do 
Banco do Brasil no Estado de Rondônia. Já a tivemos 
no passado, e olha que Rondônia cresceu tanto nos 
últimos tempos! Hoje, a economia de Rondônia equi-
vale à economia do Acre, de Roraima e do Amapá, 
superando as três juntas. O PIB de Rondônia para 
este ano está estimado em R$9 bilhões, quer dizer, 
é uma economia bastante robusta, como sempre tem 
falado o Ministro da Fazenda, Guido Mantega. Então, 

não justifica ficarmos com a Superintendência a qua-
se dois mil quilômetros de distância – a distância de 
Porto Velho a Cuiabá é de aproximadamente 1.800 
km. Justificaria, sim, ter uma Superintendência em 
Porto Velho para atender Rondônia e Acre, mas uma 
Superintendência do Banco do Brasil em Cuiabá para 
atender Mato Grosso, Rondônia e Acre realmente é 
inaceitável. E V. Exª ainda citou que, quando o Banco 
do Estado de Rondônia ficou inviabilizado de continuar, 
foram repassadas todas as suas agências no interior 
do Estado para o Banco do Brasil. Então, o Banco do 
Brasil, hoje, tem uma capilaridade muito forte no Es-
tado de Rondônia, é um banco que vem crescendo. 
Entendemos que o Banco deve se fortalecer cada vez 
mais com a aquisição de novos bancos, mas é impera-
tiva a Superintendência do Banco do Brasil no Estado 
de Rondônia, tendo em vista, como V. Exª já falou, o 
crescimento de Rondônia, as usinas do rio Madeira, as 
fábricas que estão chegando em Porto Velho e em todo 
o Estado de Rondônia. Então, reforço aqui o pleito de 
V. Exª, fazendo coro também a esse apelo para que o 
Banco do Brasil, que a Presidência do Banco do Brasil 
instale, o mais rápido possível, essa Superintendência 
no nosso Estado, no Estado de Rondônia, em Porto 
Velho. Muito obrigado.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Mui-
to obrigada, Senador Valdir Raupp, pelo apoio. Com 
certeza, não poderia ser diferente a posição de V. Exª, 
que tem para com o Estado de Rondônia não apenas 
o carinho, mas também uma responsabilidade histó-
rica muito grande. É uma pessoa que conhece e que 
sempre teve muita responsabilidade com o nosso Esta-
do. Então, eu daqui agradeço e peço à Mesa que faça 
com que o aparte do Senador Valdir Raupp conste do 
meu pronunciamento.

Mas, Sr. Presidente, para concluir, como já disse 
o Senador Valdir Raupp, temos, então, um contexto 
em que todas as partes convergem, pois os benefícios 
advindos da recriação da Superintendência do Ban-
co do Brasil em Rondônia são inquestionáveis, face o 
potencial do Estado, como já disse aqui, os resultados 
gerenciais atuais, a agilidade no processo decisório, a 
diminuição dos custos administrativos já no curto prazo 
e a necessidade de maior autonomia.

Nesse sentido, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, mantive tratativas com o Presidente do Banco 
do Brasil, Antônio Francisco de Lima Neto, com vistas a 
defender os interesses do meu Estado. Também conto 
com a sensibilidade do Ministro da Fazenda. Quando 
estive com o Presidente do Banco, foi-nos garantido 
que, até o dia 31 de março, o Banco teria uma posição 
a esse respeito. E nós estamos aguardando, e aguar-
dando também que a sensibilidade do Ministro da 
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Fazenda, Guido Mantega, possa fazer com que esse 
anseio da população do Estado de Rondônia se torne 
realidade, uma vez que é um justo pleito. 

É claro que também contamos com o apoio de 
todos os Senadores desta Casa que não se furtam a 
colaborar com as causas justas e que visam, no limite, 
a atender o que reza o inciso III do art. 3º da Consti-
tuição, segundo o qual “constitui objetivo fundamental 
da República Federativa do Brasil reduzir as desigual-
dades regionais”.

Era o que tinha a dizer e agradeço, Sr. Presiden-
te, pela benevolência do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Acabamos de ouvir a Senadora Fátima Cleide, do 
Partido dos Trabalhadores, apresentando suas ações 
de desenvolvimento pelo seu Estado de Rondônia.

Passamos à lista de oradores. O primeiro foi o 
Senador Jefferson Praia, o próximo é o Senador Flávio 
Arns, também do Partido dos Trabalhadores do Para-
ná. S. Exª é o Presidente da Comissão de Educação 
desta Casa.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Quero destacar, em primeiro lugar, que hoje é 
comemorado, lembrado, no mundo inteiro, o Dia de 
Conscientização em relação à Pessoa com Autismo. 
Os autistas são pessoas – crianças, jovens, adultos – 
que têm dificuldade de comunicação; têm, muitas ve-
zes, movimentos estereotipados também, balançam 
os braços, a cabeça, o corpo; parece que vivem num 
mundo à parte, o que só parece, porque, na verdade, 
eles participam, estão presentes, estão escutando e 
aprendem, têm uma inteligência, muitas vezes, aci-
ma do normal. É uma dificuldade de interação com o 
mundo. Então, as famílias estão sempre muito preo-
cupadas com o desenvolvimento dos filhos, buscando 
alternativas de educação, alternativas de terapias, de 
atendimentos. As próprias famílias precisam de apoio, 
de escolas de período integral, inclusive, como em 
outras áreas de deficiências, porque o pai e a mãe 
precisam trabalhar. 

Inclusive, tive oportunidade de participar de um 
congresso mundial sobre autismo nos Estados Uni-
dos, e, num auditório com cerca de mil pessoas, seis 
ou sete jovens autistas se sentaram à mesa, todos 
eles com as características que acabei de mencionar. 
Eles estavam lá para responder às perguntas que os 
participantes daquele congresso desejassem fazer a 
eles e a elas. As perguntas eram feitas, qualquer tipo 
de pergunta, e se desenvolveu, naquela ocasião – e 
era para demonstrar isso também –, um sistema de 
comunicação chamado “comunicação facilitada”, com 

o apoio de uma espécie de máquina de datilografia. 
As perguntas eram respondidas, quaisquer que fos-
sem, para demonstrar que a pessoa autista acompa-
nha, escuta, entende, sabe o que está acontecendo 
e precisa, como todas as pessoas, de chances e de 
oportunidades na vida. 

Então, neste dia em que se lembra das necessi-
dades da pessoa autista em todo o mundo, nós aqui, 
no Brasil, no Senado Federal, precisamos também 
nos dedicar a aprofundar esse assunto, refletir, buscar 
caminhos no plenário, na legislação, nas Comissões 
de Educação, Cultura, Esporte, Trabalho, Assistência, 
Previdência, Promoção, enfim, para que os direitos hu-
manos da pessoa com autismo, das demais pessoas 
que apresentam algum tipo de necessidade especial 
e da população em geral, e suas necessidades sejam 
atendidas com qualidade.

Um dos aspectos fundamentais para isso e para 
o qual já fizemos um apelo, inclusive, ao Ministro da 
Saúde, Ministro Temporão, é no sentido de que ele retire 
da Portaria nº 2.867, publicada pelo Ministério da Saú-
de em novembro do ano passado, que se chama tam-
bém de ações estratégicas, onde o Ministério passava 
para o Estado a responsabilidade pelo atendimento da 
pessoa com deficiência em termos de fonoaudiologia, 
fisioterapia, psicologia, psiquiatria.

Já existe uma portaria do Ministério da Saúde do 
Governo anterior, de número 1.635, que sistematiza o 
apoio que o Governo Federal pode dar para a pessoa 
com deficiência nos atendimentos na área da saúde.

Esse atendimento era considerado estratégico, 
ou seja, extrateto. Somava-se esse valor ao valor que 
os Estados e Municípios recebiam. Com isso, no Brasil 
inteiro, os atendimentos começaram a ser estruturados. 
Depois de muito tempo, para a pessoa com deficiên-
cia física, pessoa surda, pessoa cega, pessoa com 
deficiência intelectual, em todas as áreas, particular-
mente com autismo e com deficiência intelectual, que 
se chamava deficiência mental também, os serviços 
começaram a ser estruturados.

É uma cultura, um pensamento que tem que ser 
consolidado no Brasil: chegarmos à conclusão de que 
devemos ter recursos da área da saúde que sejam 
destinados para essa finalidade.

O que o Ministro fez com a Portaria nº 2.867, do 
final do ano passado, foi dizer que não seria mais ex-
trateto e que o recurso iria para o teto do Município e 
do Estado. Podemos imaginar que os Estados e Muni-
cípios, com tantas dificuldades em saúde – hospitais, 
remédios, atendimentos, tanta coisa, a carência na 
área da saúde –, certamente não vão aplicar esses 
recursos nas necessidades da pessoa com deficiên-
cia. Além disso, os recursos repassados chegam a 
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ser 30% menores do que aqueles que vinham sendo 
repassados.

Então, o apelo que fazemos novamente ao Mi-
nistro Temporão – já discutimos isso com o Secretário 
Beltrame, também já falamos sobre isso com o Conse-
lho Nacional de Saúde, que está avaliando o assunto 
– é que retire dessa portaria a pessoa com deficiência 
que tem direito a esse atendimento e que ela volte à 
situação anterior, para que os Estados e Municípios 
criem a cultura, consolidem os serviços, quer dizer, 
acertem os encaminhamentos necessários para que 
essa pessoa depois, na sequência, no futuro, possa 
também ser atendida pelo Estado e pelo Município.

Este é um grande pleito da área: que essa pes-
soa continue sob a responsabilidade do Ministério da 
Saúde, para que ela seja bem atendida pelo Brasil. 

E neste sentido eu quero dizer também que a 
pessoa com doença mental – que não é deficiência, 
mas doença mental: depressão, psicoses, comporta-
mentos perigosos, neuroses mais severas, distúrbios 
psíquicos, distúrbios psiquiátricos – é atendida pelos 
Caps – Centros de Atendimento Psicossocial pelo 
Brasil – e também nessa área saiu da ação estratégi-
ca do Ministério da Saúde passando para Estados e 
Municípios. Eu, inclusive, disse no Ministério da Saú-
de que uma iniciativa dessa natureza, no meu ponto 
de vista, significa determinar o fim do atendimento da 
pessoa com doença mental no Brasil por intermédio 
de uma iniciativa tão necessária como é o desenvol-
vimento dos Caps. 

Então, penso que isso tudo deveria ser mais bem 
pensado, melhor discutido. Uma portaria dessa natu-
reza, com essa dificuldade, trará, se não for alterada, 
prejuízos irreparáveis para a população brasileira, prin-
cipalmente em setores mais marginalizados, como é o 
caso do autismo, cujo dia mundial estamos lembrando 
no dia de hoje, da pessoa com deficiência intelectual 
e também da pessoa com doença mental, distúrbio 
mental ou distúrbio psíquico.

Faço um apelo para as pessoas que acompa-
nham a TV Senado e a Rádio Senado, para que nos 
mobilizemos no Brasil inteiro para dizer ao Ministro 
Temporão: “Foi um equívoco. Equívocos acontecem”. 
Já foi discutido e ele se mostrou sensibilizado, mas que 
haja um recuo nesse sentido, para mostrar coerência, 
sensibilidade, atendimento da necessidade. Algo tão 
bom que vinha acontecendo pelo Brasil, fruto de um 
trabalho de vários anos do Ministério e também da so-
ciedade, mas, de repente, sem uma maior discussão e, 
como se diz na linguagem popular, com uma canetada, 
cai por água abaixo. Isso não é possível. Então, que 
esse equívoco da inclusão da pessoa com deficiência 
mental, intelectual e autismo nessa portaria seja sim-

plesmente retirado, pois aí se trará um clima de tran-
quilidade no Brasil. Aliás, todas as entidades, os pais 
e as pessoas com deficiência já se estão mobilizando 
pelo Brasil, inclusive para fazer manifestações contra 
isso. É uma pena que a sociedade não seja escutada, 
ouvida, não participe. Houve o erro; então, que o erro 
seja ultrapassado.

O Senador Mão Santa, quando me apresentou, 
disse que eu estava na Presidência da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte daqui do Senado. De 
fato, eu a estou presidindo desde o início do mês de 
março. E quero dizer, inclusive, a todas as famílias e 
pessoas com deficiência, já que estamos abordando 
esse assunto, que nós, na Comissão, estamos, como 
sempre estivemos, totalmente à disposição dos desa-
fios, dos debates e dos encaminhamentos que a área 
necessita realizar.

Que a Comissão seja um espaço privilegiado 
para que os direitos das pessoas com deficiência e de 
toda a população sejam discutidos, alternativas sejam 
estruturadas e que ideais se transformem em realida-
de. A mesma coisa ocorre na Comissão de Assuntos 
Sociais, onde temos a Subcomissão da Pessoa com 
Deficiência, permanente, onde se discute saúde, tra-
balho, previdência e assistência.

Aliás, quando assumi na Comissão de Educação, 
alunos de uma escola especial para deficiência intelec-
tual de Curitiba me mandaram algumas linhas. Eles se 
reuniram, discutiram. São alunos muito próximos, com 
muita amizade, um conhecimento de longos anos, da 
Escola Especial Bom Jesus.

Eles disseram: nós estamos mandando para você 
aquilo que achamos que você deve fazer na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte. Eu, então, disse para 
eles que tinha gostado tanto que iria ler as cinco linhas 
para que eles soubessem que a TV Senado, a Rádio 
Senado e a Agência Senado fizeram com que aquilo 
que eles haviam escrito tinha sido divulgado.

Primeiro item que eles colocaram – jovens com 
deficiência intelectual, amigos: vocês, da Comissão, 
pensem nisso. Agora que você é Presidente, enfatize 
também esses aspectos. 

1. Dar oportunidades a todas as crianças e jovens 
no esporte e cultura. 

Para vocês observarem: não é para crianças e 
jovens com deficiência, mas para todas as crianças, 
no esporte e na cultura.

2. Centro de esportes equipados. 
Quer dizer, vamos equipar e adaptar os centros 

de esportes.
3. Professores capacitados e bem remunera-

dos. 
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Este é o grande desafio do Brasil inteiro: profes-
sores capacitados e bem remunerados. Inclusive, o 
Conselho Nacional de Educação, no dia de ontem e de 
hoje, está discutindo exatamente esta situação. 

4. Acabar com a violência nos estádios.
Já que estamos na Comissão de Educação, Cul-

tura e Esporte.
5. Patrocinar os atletas. 
Um grande desafio pelo Brasil todo. Isso é um 

programa de Governo, mas elaborado pelos jovens 
com deficiência intelectual.

Então, essas pessoas têm que ser ouvidas; a 
família tem que ser ouvida em todos os setores da 
atividade humana e também no aspecto, que mencio-
nei, do Ministério da Saúde que tem que rever – e já 
fizemos um apelo – a Portaria nº 2.867.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero destacar, por 
exemplo, que recebi da Apae de Salvador uma revista, 
um almanaque, conforme dizem, festejando os 40 anos 
de existência. Trata-se de uma Apae extraordinaria-
mente bem montada, estruturada, que faz um trabalho 
de referência no Estado da Bahia e também no Brasil. 
Por isso, até parabenizo os três Senadores do Estado 
da Bahia, Antonio Carlos Júnior, João Durval e César 
Borges, parabenizo os Deputados e os vereadores, 
porque a Apae é uma entidade extraordinária. 

Agora a Apae de Salvador está se dedicando a 
organizar um centro para prevenção que vai atender 
ao Estado. Fazem o teste do pezinho e outros exames 
necessários para prevenir deficiências. É um centro de 
diagnóstico, de atendimento terapêutico e de preven-
ção, para orientar, discutir e ser assim uma referência 
também no Estado da Bahia. Quarenta anos! É uma 
caminhada bonita, importante, contribuindo para que as 
pessoas com deficiência intelectual, múltipla, autismo, 
distúrbios de conduta possam ser bem atendidas.

No cartão, para encerrar, está escrito: “a Apae de 
Salvador tem a satisfação de compartilhar com você 
a história vivida nessas quatro décadas de sucesso.” 
É verdade. Que a gente possa parabenizar a Apae de 
Salvador, parabenizar toda a área, festejar no dia de 
hoje a luta das famílias e das pessoas com autismo, 
neste Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. 
E faço o apelo que seria o sinal concreto de cidadania 
para que o Ministro Temporão, o Ministério da Saúde 
realmente altere a Portaria nº 2.867, retirando dela as 
pessoas com autismo e deficiência intelectual. Esse 
seria um sinal concreto de busca de consolidação de 
um trabalho bem feito, bem executado pelo Brasil, que 
volta a ser como era antes dessa portaria publicada 
no final de ano, porque ela trouxe muitas dificuldades 
para a área. É o meu apelo ao Sr. Ministro.

Obrigado, Sr. Presidente.

Que bom que estamos aqui discutindo temas 
dessa importância para populações tão numerosas e 
ainda tão marginalizadas em nosso País.

Obrigado.

Durante o discurso do Sr. Flávio Arns, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Gil-
vam Borges.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Como o orador inscrito para comunicação inadiável, 
Senador Papaléo Paes, está ausente, quero comunicar 
ao Senador Mão Santa que S. Exª dispõe de cinco mi-
nutos. Em seguida ao Senador Mão Santa, pela ordem 
intercalando com os oradores inscritos, será chamado 
o Senador João Pedro, terceiro da lista. Aí retornamos 
para os líderes, em seguida será chamado o Senador 
Mário Couto, depois um orador, e posteriormente o 
Senador Valdir Raupp, inscrito como líder.

Senador Mão Santa, V. Exª dispõe de cinco mi-
nutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Para uma comu-
nicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Senador 
Gilvam Borges, que preside esta sessão de 2 de abril 
de 2009 do Senado da República, Parlamentares pre-
sentes, brasileiras e brasileiros que estão aqui no Par-
lamento e que nos assistem pela televisão, rádio AM, 
FM, ondas curtas, que vão ler o Jornal do Senado.

Senador Mário Couto, lá vai o Piauí conquistando 
a medalha de ouro – que V. Exª pensava conseguir para 
o Pará – de má administração, de PT acabando com a 
esperança e levando desgraça aos nossos Estados.

Ontem, eu li o Portal AZ, Arimatéia Azevedo, um 
jornalista com muita experiência. Olha, anunciava lá 
que a Uespi está em greve, ô João Pedro! Salários 
defasados, professores ganhando miséria. A Uespi, 
Universidade Estadual do Piauí, na qual eu criei 400 
faculdades, entreguei uma reitoria e 36 campi avan-
çados e, no passado, 60 mil brasileiros tinham espe-
rança de ser doutor. Treze mil vagas eram oferecidas. 
O Partido dos Trabalhadores reduziu a um quarto, 
Senador Raupp! Estão em greve. Está publicado no 
Portal AZ de ontem.

E hoje? Atentai bem, ô Mário Couto, lá no Pará, 
pelo menos, a Governadora ganhou um concurso de 
beleza; o Governador do Piauí acaba de ganhar um 
de mentira, Sr. Mentira, do blog De Barras. Aeroporto 
Internacional, cinco hidrelétricas, ponte sesquicentená-
ria, muito dinheiro, vôo internacional. O blog De Barras 
disse: “Sr. Mentira”.

Olhem esse Portal180graus, de Toni Rodrigues, 
que mostrou aquelas obras virtuais, aquelas que você 
faz em computador, daí fazer jus ao título. Enquanto 
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a Governadora do Pará foi Miss – não foi? –, o nosso 
Governador é o Sr. Mentira, Mr. Mentira.

“O Wellington Dias,[Governador do Piauí], 
manda demitir mais de 800 servidores em todo 
o Piauí e alega que a culpa [– ô Mozarildo –] 
é da crise”. 

Luiz Inácio, a marola entrou lá, não chegou ao 
porto, não chegou à ZPE, não chegou à estrada de 
ferro, não chegou à ponte de Luzilândia; não chegou 
à ponte sesquicentenária, à ponte Santa Filomena, à 
ponte de Uruçuí, ao Hospital Universitário, mas a ma-
rolinha chegou lá, Luiz Inácio. 

Ele já está culpando aqui: “Wellington Dias manda 
demitir mais de 800 servidores [– se é mais é porque 
ele já está demitindo –] em todo o Piauí e alega que 
é culpa da crise”.

Senador Gilvam, é uma lástima, mas o pior é que, 
nessa crise, ele aumenta o ordenado dele.

Portal180graus: 

“Ganhe bem! Seja governador.
(...) 
Em plena crise econômica internacio-

nal e depois de anunciar uma série de me-
didas que visam reduzir os gastos da admi-
nistração estadual, incluindo a demissão de 
funcionários(...),[o governador aumenta seus 
honorários e o do vice-governador].

E vai mais, diz o jornalista do Portal180graus. Ele 
diz: Ganhando mais que o Lula. 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Senador Mão Santa, V. Exª já tem o tempo exaurido, 
portanto, como V. Exª retornará a presidir esta Mesa e 
esta Casa, solicito a V. Exª uma conclusão e um pou-
so imediato na junção de todas as idéias que V. Exª 
propaga dessa tão honrada tribuna.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Dê-me um 
minuto, igual a Cristo, Pai Nosso. Pousar eu sei, nin-
guém pousa é nos aeroportos internacionais do Piauí, 
porque é tudo mentira do governo do Estado, que diz 
que há dois aeroportos internacionais. Não pousa nem 
teco-teco e ainda tem jumento na pista. 

Mas o Governador está ganhando mais. Então, 
que sirva de exemplo o Governador de Santa Catarina 
que ganha R$10 mil; o Governador Eduardo Campos, 
que ganha R$9 mil; a Governadora Yeda Crusius, que 
ganha R$7,140 mil, e o próprio Luiz Inácio, que ga-
nha R$8,9 mil. 

O Governador do Piauí demite, diz que é a crise, 
a Uespi entra de greve. 

Então é o seguinte: ô Mário Couto, quero dizer 
que o Pará acaba de perder. A medalha de ouro de 
má administração e incompetência continua com o 
Governo do PT do Piauí. A medalha de prata é com o 
Governo do PT do Pará.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Convido para assumir a tribuna o Senador João 
Pedro, inscrito na terceira posição.

E agora, tenho a honra de retornar a Presidência 
da Casa ao nosso Presidente Mão Santa.

O Sr. Gilvam Borges, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª, Senador João Pedro, pode usar a tribuna pelo 
tempo que achar conveniente. Estou aqui para garantir 
a palavra dos Senadores. Não há limitação de tempo, 
e nem limitação da capacidade de trabalho de cada 
um quando defende o povo.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei do coração, da 
bondade, da paciência do Senador Mão Santa. Mas, 
vou aproveitar para externar minha opinião. Pode pa-
recer um pequeno gesto, mas, para mim – é a minha 
opinião –, obedecer o tempo diz muito, tem um signifi-
cado, tem um simbolismo grande. São pequenas coisas, 
mas, é minha forma de olhar. Acho que é o Regimento, 
é a nossa lei. O tempo é de cinco minutos, é de dez 
minutos, é de vinte minutos, cumprimos.

Claro que, às vezes, você tem um minuto ali para 
encerrar. O.k., mas esse é o limite. Fala-se em cumprir 
a ordem, cumprir, zelar; então, essa é uma forma de 
você dar um bom exemplo, é cumprindo o tempo que 
a lei do Senado, que o Regimento impõe a todos. E 
nós somos iguais.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª me permite uma meditação filosófica sobre o 
tempo? Se permitir, só dou uma filosófica.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Calma. 
Então, temos que cumprir isso. Eu acho que dá uma 
dinâmica, vai dando todo um perfil do Senado. 

Sei que, às vezes, o Senador Mão Santa tem a 
paciência de ficar presidindo e ouvindo a todos até às 
20 horas, 21 horas, é quase que normal. Mas quero 
dizer da regra de que precisamos, no sentido de ser-
mos iguais perante o Regimento Interno.

Mas, Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta 
Casa – e não só nesta Casa – trava-se um debate 
sobre a Amazônia de forma permanente. Em 2008, 
participei de quatro audiências públicas que tratavam 
da Amazônia com foco na questão fundiária. Agora 
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mesmo, temos uma medida provisória que trata a ques-
tão fundiária. E a questão fundiária, eu quero chamar 
atenção, não é só medir ali a gleba, o imóvel, o lote da 
terra, tanto de frente por “x” de fundo, principalmen-
te na Amazônia, em que nós temos nove Estados da 
nossa Federação; 61% do território nacional é formado 
é composto pela Amazônia Legal. E, nestes últimos 
anos, ganhou importância, nesse debate da questão 
fundiária, o componente ambiental, como ganhou for-
ça também o debate social, a presença dos negros, 
das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, 
dos ribeirinhos.

Lá, na Amazônia, Srs. Senadores, tem uma faixa 
de terras do território amazônico em que vivem brasi-
leiros, homens, mulheres, crianças, a faixa das terras 
conhecidas como terras de várzeas. Pois bem, o Es-
tado brasileiro não cuida dessa faixa. Nestes últimos 
anos, essa faixa passou para o SPU. O que é isso? O 
que é SPU? Não é nem o Incra, nem os institutos de 
terras estaduais, é Secretaria do Patrimônio da União 
– SPU. Mas essas terras ficaram conhecidas como ter-
ras da Marinha. Não é isso, Senador Jefferson Praia? 
Terras da Marinha.

Então, isso é a Amazônia: populações tradicionais, 
ribeirinhos, povo que vive na beira do Rio Amazonas, 
dos grandes rios da Amazônia. Estou lembrando aqui 
do Madeira, do Rio Negro, do Purus; no Pará, o Tapa-
jós, que vão compondo essa malha de rede hidrográ-
fica da nossa Região.

Mas existe a floresta, que, por conta das BRs 
federais... Tivemos um decreto, em meados dos anos 
60, pós Golpe Militar, o Decreto 1.164, que determinou 
uma faixa de 100 mil hectares de terra como área de 
competência da União. O Incra passou a ser o gestor 
das terras públicas nas margens das BRs.

Na década de 30, em 1936, Getúlio Vargas criou 
a faixa de fronteiras. Até hoje ninguém mexeu nisso. 
São 150 quilômetros de faixa de fronteira. E isso lá, no 
Sul. Imaginem a fronteira, o território do Paraná, do Rio 
Grande do Sul, que são mais estreitos como territórios. 
Uma coisa são 150 quilômetros na Amazônia...

Então, são regras que vão compondo toda uma 
complexidade. Quero chegar nesse ponto, porque hoje 
apresentei um debate sobre a Amazônia e um debate 
sobre a questão fundiária, que é a participação dos 
estrangeiros nas terras públicas na Amazônia. 

Quero chamar a atenção do Senador Mozarildo, 
que é um Senador da Amazônia, de Roraima, que faz 
esse debate também. Apresentei hoje, Senador Mo-
zarildo, um projeto de lei que tem como objetivo ser 
mais duro com terras públicas da Amazônia nas mãos 
de estrangeiros, por conta das audiências públicas 
que fizemos, por conta de fatos que a mídia nacional 

levantou, com estrangeiros tendo terras na Amazônia. 
E ninguém tem um controle. 

Pois bem, qual é a essência do projeto de lei? 
No arcabouço jurídico que temos hoje... Principalmen-
te na década de 70 é que viemos a ter leis que disci-
plinam isso. Da década de 70, temos vários decretos. 
Pelo arcabouço jurídico hoje, Senador Alvaro Dias, até 
mais ou menos 40% de cada Município o estrangeiro 
pode ter terras. O meu projeto de lei impõe o seguin-
te: para cada Município na Amazônia, não mais que 
10%. Até 10% do Município, os estrangeiros poderão 
ter terras. 

Mas, de que forma? O projeto de lei é o seguinte: 
faixa de fronteiras, 150 quilômetros. Estrangeiro não 
vai ter terra. Estou falando de terras rurais, estou fa-
lando de terras públicas. Impõe-se um rigor no sentido 
de que, na faixa de fronteiras, não vai haver acesso 
às terras públicas, às terras rurais. Fora da faixa de 
fronteiras, só até 10%. 

A lei tem uma combinação com o controle que 
deve ser feito pelos cartórios, a informação mensal, 
sob pena de criminalização dos cartórios, com punição 
até de perda do cartório, se não informar mensalmen-
te aos institutos estaduais e ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, Incra.

Então, Senador Jefferson Praia, que é membro 
da Comissão do Meio Ambiente e que faz um deba-
te amanhã na Assembléia Legislativa do Estado do 
Amazonas, apresentei hoje um projeto de lei, disci-
plinando: o estrangeiro terá terras na Amazônia, mas 
com um rigor que faz um diferencial na legislação que 
temos até hoje.

Espero que isso contribua no sentido de garan-
tirmos a soberania nacional, e que a terra pública da 
Amazônia...

(Interrupção do som.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ...tenha 
prioridade. As terras públicas da Amazônia devem ser 
para os brasileiros, para os homens da Amazônia, para 
as populações da Amazônia.

Espero que esse projeto de lei contribua para, 
fundamentalmente, a soberania nacional, mas também 
para disciplinar a regularização fundiária na Amazô-
nia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Concedemos a palavra ao Líder Renato Casagrande, 
que já estava inscrito aqui e que estava comprometido 
para falar às 15h.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
SE) – Sr. Presidente, se for possível colocar um ora-
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dor ou um líder na minha frente, agradeço, pois estou 
esperando chegar um documento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Então, está na vez do nosso Senador Mário Couto, 
Líder da Minoria e que representa o PSDB do Estado 
do Pará.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Senador Mão Santa, a vez era minha. 
Quero lhe dizer que vou precisar de um tempo a mais. 
Sou daqueles que sempre precisam de um tempo a 
mais, tempo aliás que V. Exª sempre me concede. Eu 
tenho é que agradecer a V. Exª. Tenho certeza de que 
a Nação agradece a V. Exª, porque sou um Senador 
de Oposição...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pelo Regimento, seriam cinco minutos, mas dez é a 
nota que dou a V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado.

Sou Senador de Oposição e tenho muita coi-
sa para falar aqui, Senador. Eu me preocupo com a 
saúde deste País, com as estradas deste País, com a 
educação deste País, com o meu Estado do Pará, que 
está abandonado, com a segurança deste País. Caem 
brasileiros e brasileiras a toda hora. Preciso denunciar 
o Dnit, a corrupção, Senador João Pedro.

Por isso, preciso de mais tempo. Eu lhe confesso 
que sou indisciplinado com relação ao tempo; indis-
ciplinado, porque tenho certeza de que a população 
brasileira quer ouvir as denúncias, quer ouvir a Opo-
sição, ela quer saber como anda a corrupção neste 
País. Por isso, preciso de mais tempo.

Não sou daqueles que não têm muita coisa a 
dizer, não. Eu tenho. Aqueles que não têm muita coi-
sa, Mão Santa, é porque estão bem, são da Situação, 
não precisam falar muito, não denunciam nada, os 
cargos estão garantidos, e está tudo bem, graças a 
Deus. Comigo também está tudo bem; agora, com a 
Nação brasileira e com o meu Estado, não está. E aí 
tenho que falar desta tribuna. Como sempre coincide, 
quando falo, V. Exª está aí. Já tenho certeza absoluta 
de que a população brasileira agradece.

Mas, Presidente, Senador Alvaro, Senador Mo-
zarildo, eu tenho um saldo de passagens para usar. 
Um saldo. Temos uma cota de passagens. Vamos 
analisar aqui entre nós todos, Senadores. Senador 
Flexa, Senadores, atentai bem: tenho uma cota men-
sal de passagens. Daí vou usar essa cota lá no meu 
Município, onde for, para uma passagem ao interior, e 
a cota estabelece, logicamente, um critério: “a servi-
ço parlamentar”. Então, se você vai ao interior, a uma 
comunidade trabalhar, você está prestando um ser-

viço parlamentar. Você paga o avião, a passagem ou 
freta um avião; presta contas ao Senado; e o Senado 
paga, diz que está regular e que não tem problema 
nenhum. Pergunto a V. Exªs: cometi irregularidade? 
Estou certo ou estou errado? Cometi irregularidade? 
Peço licença ao Senado, inclusive por ser ainda mais 
atento a qualquer acusação mais tarde, e pergunto ao 
Secretário: “É permitido fretar um avião? Comprar uma 
passagem?” O secretário diz: “É permitido.” Consulto o 
Diretor do Senado: “É permitido?” “É permitido”. Faço, 
presto contas, mostro que viajei, mostro a nota fiscal, 
mostro tudo. Estou errado, Srs. Senadores?

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM. Fora do mi-
crofone.) – Quem disse que está errado?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois é! Está 
nos jornais de hoje que o Senador Tasso Jereissati fez 
exatamente isso e está praticando um ato irregular.

Olhem, temos que separar o joio do trigo. Não 
podemos misturar. Mais tarde, a própria imprensa bra-
sileira pode se queixar da ausência da democracia, 
porque o que está havendo hoje aqui é uma tentativa 
de macular a imagem de homens sérios, de homens da 
Oposição, que orgulham a Oposição brasileira. Estão 
tentando macular, abertamente, visivelmente, a imagem 
de homens como Tasso Jereissati, que é uma referên-
cia e um exemplo na vida de cada um de nós.

Senador Pedro, é preciso lhe dizer: hoje, estou 
super-receoso de fazer qualquer coisa aqui neste Se-
nado. Não sei mais o que é certo ou o que é errado, 
Senador! Eu lhe confesso que não sei. Estou preocu-
pado com isto: o que posso fazer.

Temos que ter logo essa noção real do que se 
pode ou não se pode fazer neste Senado. É preciso 
que se estabeleçam as normas necessárias, Senador 
Flexa Ribeiro, que preside esta sessão; que se diga 
o que o Senador pode fazer, porque, como estamos, 
Senador Mozarildo, tenho, às vezes, medo de ir até ao 
banheiro. Quantas vezes posso ir ao banheiro por dia 
nesta Casa? Estou com receio.

Estão tentando misturar o joio com o trigo. Aqui, 
nesta Casa, há homens sérios.

Olha aqui, Senador Mozarildo, V. Exª assinou 
isto aqui – e considero V. Exª um Senador sério neste 
Senado. Isto aqui, Senador, foi a CPI do Dnit que der-
rubaram. Pagou, mandou, os Senadores retiraram as 
assinaturas, e a CPI foi arquivada. Sabe quem apagou? 
Eu vou já lhe mostrar quem apagou. Está aqui; vou já 
lhe mostrar. Daqui a poucos minutos, eu lhe mostro 
quem apagou. V. Exª assinou.

Sabe quantos mais assinaram? Eu sei, ainda, que 
o PDT vai assinar. Tenho certeza de que o PDT vai as-
sinar. Com a assinatura do PDT aqui, nós vamos para 
33 assinaturas. Hoje, nós temos 28, uma a mais que o 
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necessário. São 28 Senadores que querem apurar as 
denúncias de irregularidades feitas pelo povo brasilei-
ro. Senadores sérios, Senadores comprometidos com 
a sociedade brasileira, Senadores que vieram para cá 
para fiscalizar os atos do Executivo, o que a Consti-
tuição Nacional manda cada um de nós fazer. Manda 
cada um de nós! Isso é atribuição do Senador.

Senador Flexa, vou citar apenas uma obra da 
nossa terra. É por isso, Senador Flexa, Senador Jeffer-
son Praia, que eu venho aqui denunciar, porque isso 
aqui, Senador, prejudica o meu Estado. V. Exª calcule 
há quantos anos se fala em asfaltar a Transamazôni-
ca. V. Exª calcule há quantos anos se fala na eclusa 
de Tucuruí, um eixo, um âmago de desenvolvimento 
para o meu Estado. Com a eclusa de Tucuruí, o Estado 
do Pará vai dar um salto em seu desenvolvimento, vai 
empregar milhares e milhares de pessoas. Há quanto 
tempo se fala nas eclusas de Tucuruí?

V. Exª, como quase paraense, Senador Mozarildo, 
quantas vezes já ouviu falar nas eclusas de Tucuruí? 
Sabe por que não sai a eclusa?

Paraenses, queridos paraenses, olhem por que 
não saem nunca do papel as eclusas de Tucuruí. É 
por isso que, aqui, tem um Senador paraense que 
luta por vocês, que mostra aqui, que desmoraliza, 
que tira a máscara de sem-vergonhas que roubam o 
meu Estado, de sem-vergonhas que enriquecem às 
custas de vocês, paraenses! Nós temos de falar, eu e 
o Senador Flexa. Nós não podemos ficar calados, em 
defesa de vocês.

Olhem aqui: uma obra com contrato assinado, 
eclusas de Tucuruí, paraenses, no valor de R$248 
milhões. É por isso que eu quero a CPI do Dnit; é por 
isso. Eu não vou abrir mão disso aí nunca. Eu vou até 
o fim. Vou lutar até o fim.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Perdoe-
me; eu sou indisciplinado com o tempo, mas eu vou 
já descer.

São R$248 milhões. Foi assinado contrato para 
se fazerem as eclusas de Tucuruí. Que bom, as eclu-
sas vão sair!

Aí, Senador Flexa, a empreiteira pede um adi-
tamento a essa obra. As leis de licitação, V. Exª sabe, 
permitem um aditivo de 25% do valor inicial do contrato. 
Seria, então, um aditivo de R$62 milhões.

Sabe de quanto foi feito o aditivo? Cento e cin-
quenta e cinco milhões.

Olha, Pará; olha como é que o dinheiro vai embo-
ra. Olhem por que não sai a eclusa de Tucuruí nunca, 
paraenses. Vocês do sudeste do Pará, que esperam 

há anos, e anos, e anos, e anos, olhem com é a rou-
balheira!

Eu vou desmascarar tudo isso na CPI do Dnit! 
Pode até ser que, com a Situação, o Governo man-
de arquivar a CPI, mas o Ministério Público vai tomar 
conhecimento, a Nação brasileira vai tomar conheci-
mento, o meu Estado do Pará vai tomar conhecimen-
to, vai saber que veio aqui a esta tribuna um Senador 
que não tem medo de nada, que veio aqui para não 
ter medo, que veio aqui para denunciar, que veio aqui 
para zelar pelo dinheiro público que a população brasi-
leira paga, que arrancam dos bolsos do povo brasileiro! 
O Brasil é o País que mais paga imposto no mundo! 
No mundo! E esse dinheiro pago pelo povo brasilei-
ro ainda é roubado, surrupiado. As obras que devem 
ser feitas são aumentadas em milhões e milhões que 
serão desviados para outros fins! Sim, falo: para fins 
políticos. É meu direito falar: para fins políticos, para 
se fabricarem campanhas.

E por que vou ter receio? Por que eu vou ter 
receio ou medo de falar, de defender uma coisa que 
estou vendo, de defender uma coisa que é real, que 
é necessária, que se não for feita prejudicará o meu 
Estado, que há anos e anos e anos e anos vêm es-
condendo do povo paraense?

Podem até não fazer, podem até não fazer, mas 
que o povo do Pará vai saber o porquê e a Nação bra-
sileira vai saber o porquê, vão. É nosso papel, Senador 
Flexa Ribeiro.

O que dirão os paraenses de nós, o que dirão os 
paraenses do Senador Flexa e do Senador Mário Couto 
se aqui nós ficarmos como marionetes? V. Exª não é 
marionete; eu não sou marionete para ficar aqui, como 
vaquinha de presépio, dando continência ao Governo 
e fazendo de conta que não estou vendo nada.

Nós temos de denunciar e ir fundo. Eu estou dan-
do exemplo, hoje à tarde, de uma obra no meu Estado, 
de uma obra, e eu quero, Senador Flexa, ao descer 
desta tribuna, pedir a V. Exª que comunique imediata-
mente ao Senador José Sarney que eu estou entrando 
na próxima semana novamente com o pedido– só vou 
aguardar a posição do PDT.

Aqueles que pensavam que eu não ia conse-
guir... Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, meu 
Pará querido! Consegui de novo! Consegui de novo e 
vou instalar a CPI do Dnit! Oxalá, seja eu o Presiden-
te! Oxalá, seja eu o Presidente dessa CPI! Eu quero 
mostrar à Nação a podridão que se encontra instalada 
naquele órgão, e em outros órgãos também!

Quero, então, ao descer desta tribuna, Senador 
Flexa Ribeiro, dizer a V. Exª que comunique ao Pre-
sidente Sarney, que, com todo o respeito, assumiu a 
Presidência desta Casa e imediatamente leu a CPI 
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que há mais de um ano e meio deveria ter sido lida e 
não foi lida... O Presidente chegou aqui e levou o as-
sunto... Já vou descer.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Levou o 
assunto a uma reunião de Líderes. 

Eu sei que incomoda, Senador. Eu vou já descer. 
Se o estou incomodando, desculpe-me.

Pois não, fale!
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu vou pedir 

um aparte, então, já que estão prorrogando.
O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pois 

não.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu acho que 

o Senado vai ter de extinguir, acabar com o TCU. Lá 
no TCU há ex-parlamentar do PSDB, do Democratas, 
do PMDB, que estão lá para fiscalizar; fiscalização 
feita tanto pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, 
quanto pelo Ministério Público Federal. E estão fazen-
do, e têm o poder de embargar uma obra. Há muitas 
obras neste País, começadas no Governo passado e 
no Governo atual, que estão embargadas porque têm 
irregularidades. Então, quero que o TCU e o Ministério 
Público possam fazer o seu trabalho, o seu dever de 
casa, e não jogar para o Congresso, com CPIs inter-
mináveis – como há muitas aí que não acabam nun-
ca. E, em todo ano pré-eleitoral, vem uma chuva de 
CPIs, já visando à próxima eleição. Acho que esse é 
o objetivo. Obrigado.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Acabou, 
Senador? Acabou? Pensei que V. Exª ia falar mais. 
Desculpe-me, Senador. Olhe para mim, Senador! Des-
culpe-me. Leia a Constituição; leia. Veja que, na Cons-
tituição, é seu dever, Senador, fiscalizar o Executivo; é 
sua obrigação, Senador, fiscalizar o Executivo.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Posso falar 
de novo, Presidente?

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Pode. Olhe 
para mim, Senador!

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu cheguei 
aqui depois; eu fui aliado do Governo Fernando Hen-
rique.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Não olhe 
para o Presidente; olhe para mim.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Senador Mário Couto, V. Exª já ultrapassou em dez 
minutos o tempo regimental.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Deixe-me 
dialogar com o nobre Senador só cinco minutos. Para 
mim, é uma grande honra dialogar com o Senador 
Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Senador Má-
rio Couto, fui Governador do meu Estado, com muita 
honra, e havia uma bancada do PSDB e do PMDB do 
meu Estado que eram aliados do Governo passado, 
e a informação que tenho é de que nenhuma CPI, ne-
nhuma sequer, foi criada no Governo passado. Será 
que naquela época não tinha de fiscalizar também? 
Era só isso.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Olhe para 
mim. Eu estou batendo no meu peito, Senador! Sou eu. 
Eu falo por mim. Olhe, Senador, para mim! Eu respeito 
a Constituição do meu País, Senador. Eu vim aqui para 
trabalhar pelo meu País, pelo meu Estado. A Constitui-
ção me obriga. Isso aqui, Senador, é exatamente o que 
o Tribunal fez – esta CPI –, Senador. Assine essa CPI 
para mim, Senador. Tenha coragem de assinar essa 
CPI. A Constituição lhe manda fiscalizar o Executivo. 
Por que V. Exª não fiscaliza? Por quê? Responda à 
Nação. Diga à Nação! Não diga a mim; diga à Nação. 
Aproveite a oportunidade, Senador.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nós fiscali-
zamos, Senador Mário Couto, quando aprovamos aqui 
os nomes para compor o TCU.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Fiscaliza 
nada, Senador. Desculpe-me, Senador.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – O Tribunal de 
Contas da União é um órgão assessor do Congresso 
Nacional. Esse é o nosso papel: aprovarmos aqui os 
nomes para o TCU, para fiscalizar as obras públicas.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Senador Mário Couto...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Eu já vou 
descer, Presidente.

O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Sr. Pre-
sidente, por gentileza, V. Exª, então, interfira, porque 
essas discussões são boas, importantes, mas se reú-
nam no cafezinho e depois retornem.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – PA) 
– Senador, se V. Exª permitir, o Senador Mário Couto 
vai conduzir para o encerramento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Tenho o 
prazer, Nação brasileira, de ser, aqui, independente. 
Eu sou independente, Nação brasileira. Eu não devo 
nada a ninguém. Eu não dependo de cargo público 
no Governo, de nenhum! Aqueles que não fiscalizam 
o Executivo é porque dependem; eles não são inde-
pendentes. Analisa, Nação! Analisa a seriedade de 
cada um.

Presidente Flexa Ribeiro, eu lamento, na tarde de 
hoje, ter de alertar o Senador Valdir Raupp, para que 
ele leia um pouco mais a Constituição Federal para 
saber das suas obrigações.
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Durante o discurso do Sr. Mário Couto, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. PSDB – 
PA) – Senador Mário Couto, a Mesa aguarda o enca-
minhamento de V. Exª para fazer a comunicação ao 
Presidente Sarney.

Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Se-
nador Gilvam Borges, do PMDB do Amapá. V. Exª terá 
dez minutos para o seu pronunciamento.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, justiça que tarda 
não é justiça. 

Estive reunido com 12 importantes represen-
tantes dos médicos no Amapá. Conversei com o Dr. 
João Bahia, Presidente do Sindicato dos Médicos no 
meu Estado; com o Dr. João Batista, da Associação 
Médica do Amapá, e com conselheiros e diretores do 
Conselho Regional de Medicina do meu Estado. Face 
às colocações que eles me fizeram, subo a esta tribu-
na, no dia de hoje, para rogar que se faça justiça para 
com os médicos deste País. 

A saúde é o bem primeiro, sem o qual nada mais 
faz sentido. Pois bem, Sr. Presidente, há tempos se 
fala do quanto essa categoria recebe mal. Mas a re-
muneração é um acinte para quem lida diuturnamente 
com a linha divisória que separa a saúde da doença e 
a vida da morte. Um médico da rede pública brasilei-
ra – pasmem V. Exªs – percebe a irrisória quantia de 
R$1.245,00. Pior ainda: a Constituição Federal de 1988 
proibiu a vinculação do salário mínimo como fator de 
reajuste para qualquer finalidade.

Então, dessa forma, os dispositivos da Lei nº 
3.999, de 1961, que fixa o piso dos médicos e cirurgi-
ões-dentistas, não podem ser considerados os recep-
cionados pela Constituição Federal. Essa foi a orienta-
ção do Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula 
Vinculante de nº 4, que dispõe: “Salvo nos casos pre-
vistos na Constituição Federal, o salário mínimo não 
pode ser usado como um indexador de base de cálculo 
de vantagem de servidores públicos ou de emprego, 
nem ser substituído por decisão judicial”.

Sendo assim, não se pode mais fixar pisos sala-
riais com base em salários mínimos, mas em valores 
nominais.

Faz-se imperioso, portanto, atender aos dispo-
sitivos constitucionais e atualizar o valor do salário 
mínimo profissional dos médicos e, por extensão, dos 
cirurgiões-dentistas.

Ora, Sr. Presidente, a Lei nº 3.999, de 1961, pre-
vê que o salário mínimo dos médicos é de três vezes 

o salário mínimo em vigor no País, o que, nos dias de 
hoje, corresponderia a um salário de R$1.245,00.

Entretanto, entidades da categoria encaminharam 
à Fundação Getúlio Vargas (FGV), no ano de 2001, 
uma solicitação de estudo para atualização do salário 
com base nos índices inflacionários oficiais. O estudo 
partiu do valor do salário mínimo do médico em de-
zembro de 1961 e a FGV chegou a um valor, em 2001, 
que corrigido, até 1º de janeiro deste ano, atingiu o 
montante de R$ 7.503,18. 

O projeto, nesse sentido, de autoria do Deputa-
do Ribamar Alves (PSB – MA), já tramita na Câmara 
dos Deputados. O Relator Mauro Nassif (PDB –RO), 
manifestou-se a favor da aprovação do Projeto de Lei 
nº 3.734, de 2008, que fixa em R$7.000,00 o salário 
mínimo dos médicos. 

Tendo em vista o estudo desenvolvido pela Fun-
dação Getúlio Vargas, essa atualização do valor re-
muneratório para os médicos é o mínimo tolerável 
para o resgate da dignidade desses profissionais que 
trabalham nos mais diversos setores, por um salário 
aviltante, o que os obriga a serem contratados por vá-
rios empregadores, dar plantões e mais plantões, com 
humana, previsível e justificável queda na qualidade 
de socorro e da medicação prescrita. 

E essa fatura, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, é paga com o sofrimento da população doente. 
Assim, após quase meio século de vigência da nor-
ma, que não se enquadra com a Constituição Cidadã, 
precisamos atualizar a base de remuneração mínima 
estabelecida para esses profissionais. 

Essa revisão não é outorga de aumento salarial. 
É medida de justiça das mais relevantes e urgentes em 
prol da valorização da saúde em nosso País, o que, 
necessariamente, passa pelo direito dos profissionais 
de saúde a uma remuneração digna.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Gilvam Borges?

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Lem-
bro ainda que, conforme ressaltado – já concedo um 
aparte a V. Exª, Senador Mozarildo – pelo Deputado 
Mauro Nazif, Relator do Projeto de Lei nº 3.734, de 
2008, para que o valor do salário mínimo profissional 
dos médicos preserve o seu poder aquisitivo, e como 
não pode haver vinculação ao salário mínimo, como 
estabelecido anteriormente, faz-se necessário alterar 
o art. 7º da Lei nº 3.999, de 1961, para se estabelecer 
outro indexador que permita o reajuste periódico para 
o salário profissional. 

Concedo um aparte a V. Exª, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Gilvam, fico muito feliz que V. Exª, que não é 
médico, esteja abordando esse tema muito impor-
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tante para a população. Como médico, ouço queixas 
as mais diversas do sistema público de saúde. Inclu-
sive, hoje, na CAS (Comissão de Assuntos Sociais), 
foi aprovada uma proposta da Presidente, Senadora 
Rosalba Ciarlini, para nós abrirmos um debate amplo 
sobre o Sistema Único de Saúde, visando a corrigir 
as distorções que hoje existem. A base da distorção 
V. Exª está abordando com muita clareza. O médico 
é um ser humano, o enfermeiro é um ser humano, o 
bioquímico é um ser humano, o odontólogo é um ser 
humano que precisa sustentar sua família com alimen-
tação, vestuário etc. E com esse salário que V. Exª 
acabou de ler aí, é impossível sequer que ele continue 
sendo um médico informado, um médico atualizado, 
tendo que correr de um emprego para outro, como V. 
Exª frisou, e atendendo, por conseguinte, mal. Então, 
é muito importante que, assim como tem que se dar 
atenção ao professor – e eu diria até que em primeiro 
lugar, porque é ele que termina formando o médico 
–, também tem que se dar ao médico e aos encarre-
gados da segurança. Este Brasil, realmente, precisa 
voltar suas vistas para as necessidades essenciais do 
ser humano: educação, saúde e segurança. Portanto, 
congratulo-me com V. Exª. É preciso sim fazer urgen-
temente a revisão salarial da categoria dos médicos e 
de todos os profissionais da área de saúde.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Agra-
deço o aparte, Senador Mozarildo.

O parâmetro atualmente utilizado para correções 
salariais tem sido a variação acumulada do Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e 
divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

É evidente que a má remuneração, além de in-
justa, colabora para que o estado da saúde pública 
brasileira seja uma ilha cercada de problemas por 
todos os lados. A saúde, peço permissão pelo troca-
dilho, está na UTI.

Com frequência, observa-se que, nos hospitais 
públicos, médicos trabalham em condições precárias 
e pacientes padecem com a falta de tratamento ade-
quado, embora paguem por esse serviço com altos 
impostos.

Reparar a situação salarial dos médicos brasi-
leiros reduzirá a necessidade deles de trabalhar em 
vários hospitais em regime sub-humano.

(Interrupção do som.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Só dois 
minutos, Sr. Presidente, para concluir.

É evidente que um plantão atrás do outro, como 
eles são obrigados a fazer para sobreviver, acaba es-

gotando o médico e refletindo-se no tratamento dis-
pensado aos pacientes.

A remuneração digna evita o acúmulo de ativi-
dades que desgastam o médico. Portanto, sendo esse 
médico melhor remunerado, ganhamos todos: Gover-
no e sociedade.

A despeito das flutuações da bolsa de valores e 
da crise financeira internacional, é importante lembrar 
que a Carta Magna brasileira, que está acima de todas 
as questões conjunturais, prevê “salário mínimo fixado 
em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às 
necessidades vitais básicas do cidadão e às de sua 
família, como moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
reajustado periodicamente, de modo a preservar o po-
der aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim” 
(Capítulo II,dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV).

Então, Sr. Presidente, depois de ter ouvido as prin-
cipais autoridades representativas da classe médica no 
meu Estado, o Amapá, e certo de que esse é um proble-
ma recorrente nos demais Estados e regiões brasileiras, 
eu me solidarizo ao projeto do Deputado Ribamar, que 
atende às demandas dos médicos do Amapá e do Brasil, 
e rogo para que haja celeridade na tramitação da matéria 
naquela Casa e me disponho, desde já, a relatar o projeto 
quando da chegada dele a este Senado Federal.

A remuneração digna é o único caminho justo...

(Interrupção do som.)

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – ...para 
a excelência profissional.

Sr. Presidente, sem dúvida, quando falamos da 
grave crise da saúde pública no País, acho que preci-
samos reavaliar. Não é problema de equipamento, não 
é problema de estruturação. É problema de reajuste e 
de dar dignidade a esses profissionais que, em gran-
de maioria, para ter complementação salarial, prestam 
serviço a inúmeras instituições públicas e privadas, o 
que faz com que caia a qualidade e haja uma mani-
pulação terrível.

Portanto, salário justo aos médicos! Dessa forma, 
tenho certeza de que esses profissionais haverão, eles 
mesmos, de resolver definitivamente essa grave crise 
por que passa o nosso País. É hora de discutir esses 
salários, tão importantes para o País.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado a V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Gilvam Bor-
ges, o Sr. Flexa Ribeiro, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi 
Perillo, 1º Vice-Presidente.

    359ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08696 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela Liderança do PSB, o ilustre 
Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, senhoras e senhores, pri-
meiro, faço um comunicado muito importante para nós, 
do Senado, e que envolve a Senadora Marina Silva. A 
Senadora Marina Silva, que nesses dias esteve afas-
tada porque está um pouco adoentada, ganhou um 
prêmio internacional importante. Ela foi premiada por 
uma fundação norueguesa, Sr. Presidente. 

A Senadora Marina Silva foi escolhida para rece-
ber o prêmio internacional “Sofia 2009”, atribuído anu-
almente pela fundação norueguesa Sophie a pessoa 
ou organização que tenha contribuído para reforçar a 
consciência de defesa do meio ambiente e a importân-
cia de alternativas para o desenvolvimento sustentável. 
O prêmio foi criado em 1997 pelo escritor norueguês 
Jostein Gaarder, autor do livro O mundo de Sofia, best 
seller traduzido em 53 idiomas.

Ao divulgar o nome da Senadora, Presidente, Se-
nador Marconi Perillo, como vencedora e ganhadora do 
Prêmio Sophie 2009, a fundação lembrou a trajetória 
de Marina Silva desde sua infância em um seringal no 
Acre, chegando à sua vida política, que começou como 
vereadora em Rio Branco, até o Senado Federal. 

Então, quero aqui iniciar, deixando registrado nos 
Anais da Casa esse prêmio que a Senadora recebe. Eu, 
como Presidente da Comissão do Meio Ambiente, tendo 
a Senadora Marina Silva como membro da Comissão, 
fico feliz, e tenho certeza de que o Senado fica feliz com 
o prêmio que a Senadora está recebendo dessa funda-
ção norueguesa, que é uma fundação importante. Esse 
é o quarto prêmio que a Senadora recebe. Parabéns, 
Senadora Marina Silva! Parabéns ao Brasil por ter uma 
Senadora que tem um comprometimento com a luta 
ambiental, como tem a Senadora Marina Silva! 

Mas, Sr. Presidente, meu pronunciamento de 
hoje, como Líder do PSB – pedi ao Senador Antonio 
Carlos Valadares que me desse oportunidade –, é para 
que eu possa tratar de outro assunto de interesse do 
Estado do Espírito Santo e das demais unidades fe-
derativas deste País. Trata-se de uma decisão tomada 
pelo Governo do Estado de São Paulo e que atinge 
todos os Estados que têm uma dependência ou que 
incentivaram a importação e a exportação, o comércio 
internacional.

Sr. Presidente, V. Exª é do PSDB e sabe da im-
portância desses incentivos para Estados como Espírito 
Santo, Goiás, Santa Catarina. Mas, no último dia 21 de 
março, foi publicada pelo Estado de São Paulo a Decisão 

Normativa nº 3, decidida pelo Sr. Coordenador de Admi-
nistração Tributária da Secretaria de Estado da Fazen-
da de São Paulo, ato administrativo que evidencia uma 
incômoda questão ao federalismo em qualquer nação, 
isto é, a arrogância, a postura de caráter hegemônico, 
em detrimento de interesses e até de direitos dos de-
mais entes federativos. E, ainda, uma decisão de terceiro 
escalão do Governo do Estado de São Paulo.

A posição paulista faz provocação ao entendimento 
nacional do que é o federalismo praticado no Brasil.

Apenas como lembrete, teoricamente, federalis-
mo é um sistema de poder e de tomada de decisão 
compartilhados entre dois ou mais governos livremen-
te eleitos. Garante e protege a capacidade de tomar 
decisões, e os resultados são sentidos de forma mais 
imediata nas comunidades locais, bem como nos ní-
veis mais altos do governo.

A decisão de São Paulo pretende ignorar nas 
operações comerciais de importação de mercadorias 
quem realmente fez a importação no registro perante 
a Receita Federal do Brasil. Para o fisco paulista, se 
a importação foi realizada por conta e ordem de uma 
empresa de São Paulo, o ICMS incidente na impor-
tação é devido exclusivamente aos cofres paulistas, 
ainda que a importação tenha sido registrada por uma 
empresa estabelecida em outro Estado.

O fisco estadual paulista quer mais, muito mais! A 
partir dessa CAT nº 03, de 20/03/2009, considera tam-
bém que as operações de importação, do mesmo tipo, 
que foram realizadas anteriormente à data da publicação 
dessa decisão normativa, também estarão em débito 
com a Fazenda do Estado de São Paulo. Não querem 
apenas recolher o ICMS dos produtos importados pelo 
Espírito Santo, pela Bahia, por Santa Catarina, pelo Rio 
Grande do Sul: querem ainda que o passivo, o para trás, 
o passado de todas essas operações seja recolhido de 
novo – mesmo que a empresa já tenha recolhido no Es-
tado importador – aos cofres do Estado de São Paulo, 
parecendo que São Paulo é um Estado pobre e que os 
demais Estados da Federação são ricos.

Isso cria um monstruoso passivo dos Estados 
onde são desenvolvidas essas operações de importa-
ção com São Paulo, que, assim, quer tornar-se, então, 
um poderoso credor de seus irmãos de federação.

A posição unilateral adotada pelo fisco de São 
Paulo, além de colocar em cheque a base da Federa-
ção, violou arrogantemente os limites da sua própria 
competência, usurpando do Congresso Nacional o 
direito de definir quem é competente para exigir um 
tributo. Agora, a coordenação da Secretaria de Estado 
da Fazenda de São Paulo pode definir quem é de fato 
o competente para arrecadar um tributo, e não mais o 
Congresso, e não mais o Confaz.
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Definição de competência essa que já foi esta-
belecida pelo art. 31 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, 
recepcionado pela Constituição de 1988, que diz clara-
mente que importador é aquele que promova a entrada 
da mercadoria estrangeira no Brasil. E não há a menor 
dúvida de que quem faz isso é aquele que declara a 
importação perante a autoridade aduaneira. É aquela 
trading, aquela empresa, aquela pessoa que faz a im-
portação e todo o desembaraço da mercadoria.

A própria Suprema Corte já definiu que a compe-
tência para exigir o ICMS incidente nas importações é 
da Unidade onde estiver o domicílio ou o estabeleci-
mento do destinatário jurídico. 

Mas, acima de tudo, a referida decisão paulista cria 
um ambiente de total insegurança jurídica junto aos im-
portadores, inclusive os estabelecidos no próprio Estado 
de São Paulo, criando sérios danos aos negócios entre 
os importadores e os seus clientes paulistas.

Os danos para o Espírito Santo, assim como para 
outras Unidades Federativas que adotaram políticas de 
fomento ao comércio exterior, são imensuráveis.

Como exemplo, é de se dizer que 26% do PIB 
capixaba, Sr. Presidente, decorrem das importações. 
Um dos reflexos disso é que grande parte dos Muni-
cípios do Espírito Santo tem sua economia baseada 
no repasse do ICMS incidente nas importações. Na 
hora em que chega a mercadoria ao Estado do Espí-
rito Santo, incide o ICMS.

Registre-se ainda que as atividades do comércio 
exterior geram mais de 40 mil empregos, um número 
de grande relevância no contexto social do Espírito 
Santo, e que é danosamente impactante a redução nas 
atividades de comércio exterior por meio do Estado do 
Espírito Santo, por efeito da chamada crise financeira 
mundial. Além da crise financeira mundial, também 
essa decisão de São Paulo impacta a economia do 
Estado do Espírito Santo.

Estranha-se que só agora, depois de mais de 
sete anos de vigência – mais de sete anos de vigên-
cia –, o instituto das importações por conta e ordem, 
que existe desde 2001, passe a ser questionado por 
São Paulo, agindo como aquele que faz a justiça pe-
las próprias mãos.

São Paulo é um Estado rico, que sempre deteve 
o controle da economia brasileira, pois ali está o berço 
da indústria e do próprio comércio.

O ICMS incidente nas importações por conta e or-
dem e recolhido efetiva e integralmente aos cofres do Es-
pírito Santo, por exemplo, corresponde a cerca 1% – tudo 
que recolhemos de ICMS pela importação pelo Estado 
do Espírito Santo representa 1% – do volume arrecadado 
por São Paulo. Mas esse valor, embora seja pouco signi-

ficativo para as finanças de São Paulo, é essencial para 
a sustentabilidade econômica do Espírito Santo. 

E, com toda a certeza, esse mesmo cenário 
deve ocorrer nas outras Unidades da Federação que, 
como foi dito antes, adotaram políticas de fomento ao 
comércio exterior.

Precisamos restaurar, acima dos interesses pa-
roquiais protecionistas, o espírito do pacto federativo, 
sob pena de criarmos um ambiente de desestrutura-
ção do nosso Brasil.

Sr. Presidente, vou querer só mais trinta segun-
dos ou um minuto, para concluir meu pronunciamento. 
E agradeço a V. Exª, pela importância deste tema para 
nós e para diversas Unidades Federativas do Brasil.

Temos certeza de que São Paulo tem sérios e for-
tes compromissos com o Brasil – temos certeza disso 
– e, consequentemente, com o pacto federativo. 

Então, é preciso que o Sr. Governador do Esta-
do de São Paulo, José Serra, que é um competente 
Governador – e é importante, Sr. Presidente, que V. 
Exª, Vice-Presidente do Senado, esteja presidindo 
esta sessão agora, pois é do PSDB; o Senador Alvaro 
Dias, que é do PSDB, também o Senador Flexa Ri-
beiro e a Senadora Lúcia Vânia, que são do PSDB –, 
que tem um projeto nacional legítimo e história e ex-
periência para isso, que quer ser Presidente do Brasil, 
tenha visão nacional. É importante que enxergue um 
País além das fronteiras paulistas, que fique aberto a 
esses compromissos políticos com a União federal, 
que adote medidas urgentes no sentido de tornar sem 
efeito a Decisão Normativa CAT 03, de 20 de março 
de 2009, e bem assim todos os atos adotados e que 
tenham os mesmos efeitos fiscais, inclusive a glosa 
de ICMS nas operações interestaduais que envolvem 
mercadorias importadas. 

A harmonia federativa agradecerá.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade 

e pela paciência.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Concedo a palavra, como orador inscrito, ao 
Senador Flexa Ribeiro. Logo após, pela Liderança do 
PSDB, falará a ilustre Senadora Lúcia Vânia.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Marconi Perillo, que preside a sessão do Senado Fede-
ral; Srªs Senadoras; Srs. Senadores, a crise financeira 
chega aos Municípios, à esfera de administração que 
atende diretamente o cidadão, o brasileiro, que já sente, 
de forma acentuada, os efeitos da crise mundial.

No dia 30 de março, a Secretaria do Tesouro Na-
cional repassou a terceira parcela do Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM). Somadas as transferên-
cias, constatamos que houve forte queda nos repasses, 
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que, nesse mês, caíram ao menor nível desde outubro 
de 2007. Foram repassados R$2,45 bilhões. Pior: os 
Municípios receberam um repasse 16,4% menor em 
relação a março do ano passado. E a crise não existe? 
É ficção da Oposição?

Recebo, Senador Jarbas Vasconcelos, e tenho 
certeza absoluta de que V. Exª também, visitas de pre-
feitos do meu Estado do Pará e do Estado de V. Exª, 
Pernambuco, bem como telefonemas de prefeitos afli-
tos, não sabendo como administrar seu Município, em 
face da queda real dos repasses do Fundo de Partici-
pação dos Municípios, o famoso FPM.

Não, não é ficção da Oposição! Infelizmente, não 
o é! A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) 
faz uma séria crítica à queda de repasses e às suas 
causas. O Governo cortou o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para ajudar as montadoras e o 
setor da construção civil, justamente o IPI, que, junto 
com o Imposto de Renda, é responsável pelos repas-
ses ao FPM. O cobertor é curto.

O Governo, ao querer – e, necessariamente, pre-
cisa disso – atender o setor produtivo nacional com a 
redução do IPI, incentivando a oferta e, em consequ-
ência, ativando a economia, não lembra que, ao fazer 
isso – ou lembra –, talvez, não tenha uma solução 
para atender àqueles mais necessitados, que são os 
Municípios. Esquece-se de que, ao reduzir o IPI, deixa 
descobertos mais de cinco mil Municípios brasileiros.

Somos contra a redução do IPI para ativar a eco-
nomia? Não. Senador Marconi Perillo, não podemos 
ser contrários a isso. Sabemos que é necessário o 
Governo tomar ações que venham a incentivar a eco-
nomia, mas é preciso que, ao fazer isso, o Governo 
também atente para os mais necessitados, que é a 
grande causa do Governo Lula.

E como atentar, Senador Mozarildo, para os Muni-
cípios? Basta que o Governo, ao fazer a redução do IPI 
para incentivar as montadoras ou outro setor produtivo 
nacional, faça-o dentro da parte que cabe à União. Dos 
recursos do IPI e do Imposto de Renda, somados os dois, 
desse bolo, 55% cabem à União; 45% são distribuídos 
aos Estados, por meio do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE), e aos Municípios, pelo FPM.

Então, o Governo brasileiro precisa incentivar a 
economia, mas que o faça dentro dos 55% que cabem 
à União, não querendo dar, como se diz, barretada com 
chapéu alheio, ou seja, dando incentivo ao setor pro-
dutivo, mas tirando dos Estados e dos Municípios, que 
já não aguentam mais ter as atribuições repassadas 
pela União para esses Entes Federados, sem que isso 
tenha a correspondente transferência de recursos.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me, 
Senador Flexa, um aparte?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu 
estava na fila antes.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador Al-
varo, vou conceder um aparte a V. Exª e ao Senador Mo-
zarildo, depois de concluir esse pequeno raciocínio.

Estou concluindo um projeto, Senador Mozaril-
do, Senador Alvaro Dias, para que esses incentivos 
do Governo sejam feitos somente com os 55% que 
cabem a União. Aí estará tudo resolvido: os Estados 
e os Municípios não serão prejudicados, e o Governo 
vai incentivar a economia.

Também apresentei um requerimento à Comissão 
de Assuntos Econômicos (CAE), solicitando ao Presi-
dente, Senador Garibaldi Alves, a instalação de uma 
subcomissão, para que o Senado brasileiro pudesse 
rediscutir o pacto federativo. É necessário, principal-
mente numa crise como a que estamos vivendo, que 
se faça a repactuação desses recursos, com os quais 
a sociedade brasileira contribui para que se ofereçam 
serviços a toda população.

A CNM apresenta um gráfico que mostra que 
68% são arrecadados pela União; 5%, pelos Muni-
cípios, 27%, pelos Estados. Após as transferências, 
tipo FPM e FPE, ficam 54% para a União; 19%, para 
os Municípios; e 27%, para os Estados. Então, essa 
pizza de transferência de recursos, de distribuição de 
recursos arrecadados pela contribuição da sociedade 
brasileira, é que precisa ser revista. E, para isso, propus 
que fosse instalada uma subcomissão para a revisão 
do pacto federativo.

Senador Alvaro Dias, concedo-lhe o aparte.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Flexa 

Ribeiro, obrigado. Meus cumprimentos pela compe-
tência com que aborda esse tema, que, hoje, é prio-
ritário. O Governo concede benefícios setoriais, e as 
consequências são prejuízos gerais, porque, ao ofe-
recer redução do IPI para as montadoras, na venda 
de veículos, beneficia um setor específico e prejudica 
todos os Municípios brasileiros. Os recursos do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM) são geradores 
de emprego no interior do País, em cada Unidade da 
Federação. Por que o Governo, ao invés de conceder 
benefícios localizados, não concede benefícios gerais 
para enfrentamento da crise? Por exemplo, podem-se 
reduzir os pesados encargos da folha de pagamento. 
O Governo, se reduzisse encargos da folha de paga-
mento, estaria concedendo benefícios gerais a todos os 
trabalhadores brasileiros. Ontem, o PSDB, a Oposição 
apresentou dois projetos na Câmara e no Senado – os 
projetos são iguais, mas foram apresentados nas duas 
Casas – que instituem o Fundo de Emergência, com 
recursos oriundos da Desvinculação de Recursos da 
União (DRU) e do Fundo Soberano, para compensar 
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as perdas dos Municípios. Os Municípios não poderão, 
se esse projeto for aprovado, receber menos do que 
recebiam no ano passado. Essa é uma compensação 
verdadeira. O Governo tem de olhar para os Municí-
pios, porque está retirando o oxigênio com o qual eles 
respiram. E o oxigênio é o FPM pelo menos para 81% 
dos Municípios brasileiros. Está de parabéns V. Exª!

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço-
lhe, Senador Alvaro Dias. V. Exª tem toda razão. Vou 
fazer referência aos projetos da Oposição, que V. Exª 
já antecipou.

Concedo-lhe o aparte, Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Flexa Ribeiro, V. Exª aborda um tema que realmen-
te causa estarrecimento em todo mundo. Enquanto a 
economia estava tranqüila, o Governo surfava, fazendo 
todo tipo de concessões absurdas. Quer dizer, havia 
gastos demais, apesar de uma arrecadação muito alta. 
Quando da apreciação da Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), diziam que, se ela 
caísse, seria o caos. A arrecadação aumentou. Agora, 
com essa crise que o Presidente dizia que seria uma 
“marolinha”, o Governo procura caminhos mais tortu-
osos, sempre contra os mais fracos. Por que – V. Exª 
colocou aí uma posição muito clara – não tirar da parte 
que fica com a União esse abatimento e não atingir os 
Estados e os Municípios? Por que não tirar também 
das contribuições que são só federais e não atingem, 
portanto, os Estados e os Municípios? Porque, com 
certeza, politicamente, eleitoralmente, estão pensando 
o seguinte: não podemos ficar mais fracos e os Esta-
dos e os Municípios mais fortes. É lamentável que o 
Governo Federal não entenda que o cidadão mora no 
Município, no Estado, não num ente subjetivo chamado 
União. Então, quero cumprimentar V. Exª pela iniciati-
va do projeto. O Senado deveria apoiar rapidamente, 
nessas discussões contra a crise, essas alterações 
e indicar o caminho. O Presidente Lula não segue o 
exemplo do Presidente Obama, que, enfrentando uma 
crise de tamanho muitas vezes maior, que ele mesmo 
chama de tsunami em relação à nossa “marolinha”, 
nunca usou de artifícios dessa ordem.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Agradeço-
lhe, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª, de forma di-
dática, diz à Nação brasileira qual o remédio que deve 
ser tomado pelo Governo.

É importante que o Senado – e é obrigação nos-
sa – faça a revisão do pacto federativo, porque há um 
desequilíbrio entre receitas da União, dos Estados e 
dos Municípios e deveres de cada um desses entes 
federados.

Das mais de 5,5 mil prefeituras do País, em torno 
de 4,5 mil dependem quase exclusivamente do FPM; 
essa é sua principal fonte de recursos. E são essas, 
as mais pobres, que estão sendo mais penalizadas. 
Na nossa região, Senador Mozarildo, na Amazônia, 
no meu Estado do Pará, a maioria dos Municípios de-
pende quase exclusivamente do FPM. Como é que os 
Prefeitos vão poder gerir seus Municípios se, daqui a 
pouco tempo, vão estar...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Peço que conclua, Senador Flexa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Como 
os Prefeitos vão gerenciar os Municípios se vão estar, 
em função da queda de arrecadação, inclusos na Lei 
de Responsabilidade Fiscal? O gasto na folha de pa-
gamentos será maior do que o que permite a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. E muitos deles, aqueles que 
ainda não fizeram seus concursos públicos, vão po-
der demitir os temporários, gerando mais desemprego 
para o País. Mas aqueles que já estão com seu quadro 
concursado, esses nem demitir poderão.

Então, é preciso que haja uma flexibilização, para 
que possam os Municípios brasileiros ultrapassar essa 
crise, que é, realmente, lamentável. Uma das propostas 
apresentadas pela Oposição, que foi relatada aqui pelo 
Senador Alvaro Dias, é exatamente a criação de um 
fundo de compensação, utilizando recursos da DRU e 
do Fundo Soberano, para que os Municípios brasileiros 
possam receber, no exercício de 2009, pelo menos o 
mesmo que receberam em 2008.

Então, é a aprovação desse projeto que venho 
defender nesta tribuna, pedindo aos meus Pares que 
possamos fazer com que sua tramitação, Senador 
Marconi Perillo, seja acelerada, para que os Prefeitos 
do Brasil e do meu Estado do Pará possam ter, pelo 
menos, um aceno do Governo Federal, no sentido de 
que tenham as condições necessárias para vence-
rem a crise que, lamentavelmente, atinge em cheio 
nosso País.

E, para terminar, para concluir, solicito a V. Exª, 
Presidente Marconi Perillo, a inserção nos Anais do 
Senado de um artigo do ex-Deputado Nicias Ribeiro 
publicado no jornal O Liberal, do meu Estado, que tem 
como título: “Coitados dos municípios”. Então, peço a 
V. Exª que faça essa inserção.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

    363ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08700 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL364



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08701 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será atendido na forma do Regimento. 

Por permuta com o Senador João Durval e ocu-
pando o meu espaço, já que eu estou inscrito para falar, 
falará o Senador Tasso Jereissati, também por cessão 
da Senadora Lúcia Vânia, que deveria falar agora pela 
Liderança do PSDB; e falará logo após o pronuncia-
mento do Senador Tasso Jereissati.

Mas, antes disso, Senador Tasso, Srªs e Srs. Se-
nadores, eu gostaria de fazer a leitura, neste momento, 
de um ofício endereçado a mim como 1º Vice-Presidente 
do Senado Federal, de autoria do Dr. José Alexandre 
Lima Gazineo, Diretor-Geral do Senado Federal:

Exmº Sr.
Senador Marconi Perillo
Primeiro Vice-Presidente do Senado Fe-

deral
Atendendo solicitação de Vossa Exce-

lência com relação à matéria divulgada pela 
mídia concernente ao uso de valores atinentes 
às passagens aéreas pelo Senhor Senador 
TASSO JEREISSATI, vimos esclarecer que a 
questão apresenta absoluto caráter de lega-
lidade, considerando os seguintes aspectos 
adiante explanados.

O Ato da Comissão Diretora nº 062/1988 
dispõe que cada Senador tem o direito de re-
ceber, mensalmente, 05 (cinco) bilhetes de 
passagens.[...]

O Ato da Comissão Diretora nº 062/1988 
é instrumento legal, adequado para regular a 
matéria, em face do que estatui o inciso XIII 
do art. 52 da Constituição Federal.

A conversão em espécie do valor das 
passagens e o seu uso diretamente pelo Se-
nador, para fins de transporte, trata-se de as-
pecto que restou omisso no Ato da Comissão 
Diretora nº 62/1988, valendo ressaltar que esta 
circunstância não impede que a matéria possa 
ser objeto de análise e autorização pelos ór-
gãos competentes do Senado Federal.

Neste sentido, no caso noticiado pela 
imprensa, o Senhor Senador TASSO JEREIS-
SATI, mediante processo administrativo legal, 
requereu à Mesa Diretora do Senado Federal 
que autorizasse o pagamento de transpor-
te por ele utilizado, junto à empresa aérea 
nacional regular, valendo-se, para tanto, do 
saldo referente às passagens aéreas por ele 
não utilizadas.

O processo foi devidamente autuado, instruído, 
com motivação e fundamentação bastantes, tendo sido, 

ao final, obtida a competente autorização pelo Senhor 
Primeiro Secretário [do Senado Federal].

Nota-se, deste modo [Srªs e Srs. Senadores], que 
a atuação do Sr. Senador TASSO JEREISSATI pautou-
se, de forma iniludível, pelos ditames da legalidade, 
transparência e publicidade, restando observados 
os princípios constitucionais que norteiam a Adminis-
tração Pública e as normas que regulam a atividade 
parlamentar no Senado Federal.

Atenciosamente, – José Alexandre Lima Gazi-
neo, Diretor-Geral [do Senado Federal].

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 57/2006 – DGER 

Brasília, 3 de abril de 2009

Exmº Sr.
Senador Marconi Perillo
Primeiro Vice-Presidente Do Senado Federal

Atendendo solicitação de Vossa Excelência com 
relação à matéria divulgada pela mídia concernente 
ao uso de valores atinentes às passagens aéreas pelo 
Senhor Senador Tasso Jereissati, vimos esclarecer 
que a questão apresenta absoluto caráter de legali-
dade, considerando os seguintes aspectos adiante 
explanados.

O Ato da Comissão Diretora nº 62/1988 dispõe 
que cada Senador tem o direito de receber, mensal-
mente, 5 (cinco) bilhetes de passagens, nos trechos 
Brasília/Rio de Janeiro/Brasília (um), Brasília/Rio de 
Janeiro/Capital do estado de origem/Rio de Janeiro/
Brasília (um) e Brasília/Capital do Estado de origem/
Brasília (3).

O Ato da Comissão Diretora nº 62/1988 é ins-
trumento legal adequado para regular a matéria, em 
face do que estatui o inciso XIII do art. 52 da Consti-
tuição Federal.

A conversão em espécie do valor das passagens 
e o seu uso diretamente pelo Senador, para fins de 
transporte, trata-se de aspecto que restou omisso no 
Ato da Comissão Diretora nº 62/1988, valendo ressal-
tar que esta circunstância não impede que a matéria 
possa ser objeto de análise e autorização pelos órgãos 
competentes do Senado Federal.

Neste sentido, no caso noticiado pela imprensa, 
o Senhor Senador Tasso Jereissati, mediante processo 
administrativo legal, requereu à Mesa Diretora do Se-
nado Federal que autorizasse o pagamento de trans-
porte por ele utilizado, junto à empresa aérea nacional 
regular, valendo-se, para tanto, do saldo referente às 
passagens aéreas por ele não utilizadas.

O processo foi devidamente autuado, instruído, 
com motivação e fundamentação bastantes, tendo sido, 
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ao final, obtida a competente autorização pelo Senhor 
Primeiro Secretário.

Nota-se, deste modo, que a atuação do Senhor 
Senador Tasso Jereissati pautou-se, de forma inilu-
dível, pelos ditames da legalidade, transparência e 
publicidade, restando observados os princípios cons-
titucionais que norteiam a Administração Pública e 
as normas que regulam a atividade parlamentar no 
Senado Federal.

Atenciosamente, José Alexandre Lima Gazineo, 
Diretor-Geral.

Esses são os esclarecimentos que gostaria de 
fazer aos Srs. Senadores, às Srªs Senadoras, em 
meu nome, em nome do Senador Heráclito Fortes, 
em nome do Presidente desta Casa, Senador José 
Sarney, e de todos os integrantes da Mesa Diretora 
do Senado Federal. 

Com a palavra o ilustre Senador Tasso Jereis-
sati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Marconi Perillo, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, eu gostaria de dizer a todos os meus 
colegas Senadores que este é um pronunciamento dos 
mais dolorosos que tenho de fazer nesta Casa.

Desde minha primeira participação na vida pública 
do meu Estado e na vida pública brasileira, Senador 
Perillo, tive a maior preocupação, o maior zelo, pela 
conduta honrada, pela ética, para que não se viesse, 
em momento algum, a ferir meu nome, minha história e, 
principalmente, o povo que eu representava, o povo do 
Estado do Ceará. Construí toda essa carreira – foram 
doze anos como Governador do Estado do Ceará; fui, 
por três vezes, Governador do Estado do Ceará – sem 
que fosse, Senador Jarbas Vasconcelos, levantada 
uma dúvida sequer sobre minha conduta, seja no pla-
no ético, seja no plano legal. Até meus inimigos mais 
ferrenhos, que me criticaram e me combateram com 
muita violência durante todos esses anos, todos eles 
admitem que minha conduta sempre foi pautada pela 
honestidade e pela ética – não apenas pela honesti-
dade, mas pela honestidade e pela ética.

Fui surpreendido, desde ontem, com uma série 
de insinuações e de questionamentos que desembo-
caram em reportagem publicada hoje pelo jornal Folha 
de S.Paulo e que visaram, objetivamente, a manchar 
toda essa vida e toda essa história que tenho como 
um dos meus bens mais sagrados.

Eu queria dizer, Sr. Presidente do Senado, Srªs 
e Srs. Senadores, meus amigos, meus companheiros, 
que não vou admitir que essa história, essa biografia 
seja manchada, principalmente com acusações falsas. 
Não vou dizer que me surpreendi totalmente – e, depois, 

vou explicar por que não me surpreendi totalmente. Já 
havia notado, há algum tempo, uma série de insinua-
ções sobre o tema que agora passo a descrever. Faço 
questão de fazer isso, Senador Perillo, e vou pedir a V. 
Exª que me dê o tempo necessário, porque está em 
jogo aqui algo muito sagrado na minha vida.

O jornal Folha de S.Paulo, numa reportagem 
do jornalista Fernando Rodrigues e Fábio Zanini, diz 
o seguinte:

O Senador Tasso Jereissati (PSDB – CE) [e aqui 
quero defender ponto a ponto todas as acusações que 
foram feitas] tem o hábito de usar parte de sua verba 
oficial de passagens aéreas para fretar jatinhos que 
são pagos com recursos do Senado. O ato da direção 
da Casa que regula o benefício não permite esse tipo 
de procedimento, mas o tucano diz ter obtido autori-
zação especial para fazer as suas viagens.

Eu gostaria, primeiro, de dizer que não tenho o 
hábito de fazer isso. Na verdade, moro no Estado do 
Ceará e sou, devido aos meus encargos como Sena-
dor e como político, obrigado a viajar não só para o 
Ceará todas as semanas, mas também para outros 
Estados do Brasil. Todos nós, Senadores, recebemos 
convites do Brasil inteiro para participar de discus-
sões, de palestras, de seminários. E termino sempre 
no Estado do Ceará, que é minha casa, que é meu 
lar. Quando há necessidade de fazer fretamentos, eu 
os faço e assim ajo em função de eu não utilizar uma 
cota de passagens de viagens que todos nós temos, 
não somente os Senadores, não somente os Parla-
mentares desta Casa, mas também os Deputados da 
Câmara Federal. Todos nós, Senadores, temos direito 
a esse tipo de cota de viagens. Utilizei a cota que me 
cabia, saldos de cotas não utilizadas por mim mesmo, 
para fretar avião no caso de viagens mais difíceis de 
serem feitas. Quero dizer que esse não é um hábito: 
são sete viagens feitas nesses seis anos de mandato, 
ou seja, em média, quase uma por ano nesses seis 
anos de mandato.

Por outro lado, agora, com mais ênfase, quero 
dizer aqui algo em relação a esta passagem da re-
portagem: “...mas o tucano diz ter obtido autorização 
especial para fazer as suas viagens”. Não é verdade 
isso. Não sei de onde o repórter tirou essa idéia. Estive 
com o repórter ontem e disse a ele, claramente, que 
nunca pedi autorização especial nenhuma.

Mais adiante, é dito na reportagem que tive con-
tato com o Senador Efraim, Primeiro-Secretário à épo-
ca. Nunca conversei com o Senador Efraim sobre esse 
assunto. A primeira vez em que com S. Exª conversei 
sobre isso foi ontem.

Apenas utilizei a burocracia normal, pública, trans-
parente, fazendo ofícios ao Diretor-Geral, perguntando 
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e colocando que a minha cota de viagem naquele mês 
respectivo fosse paga à empresa TAM, Transportes Aé-
reos Marília, para fretamento de viagens. Fiz isso com 
toda clareza e com toda transparência, usei a parte 
não utilizada de minha cota de viagens. 

Nunca, Srs. Senadores, usei um tostão sequer 
acima da minha cota de viagens. Pelo contrário: se 
forem examinar a minha conta hoje, verão que eu te-
nho saldo não utilizado, um saldo grande de recursos 
não utilizados. Sempre utilizei menos do que a cota 
me dá direito. 

Depois, diz a reportagem também que existe um 
ato da Direção da Casa que regula o benefício. V. Exª 
acabou de ler uma resposta oficial da Direção– Geral 
desta Casa dizendo explicitamente que o ato foi legal, 
perfeitamente legal, que seguiu todo o processo buro-
crático de forma inteiramente legal, de maneira trans-
parente e pública. Nada foi feito às escondidas. Tanto 
é assim – há certas coisas que nos surpreendem em 
algumas matérias – que a própria nota fiscal que apa-
rece no jornal hoje foi dada por mim; não foi descober-
ta pelo jornal nem pelo jornalista: foi dada por mim ao 
jornalista que me pediu para ver essas notas fiscais – 
mandei entregar a ele no escritório do jornal. 

Tudo foi feito de uma maneira muito pública e 
muito transparente.

Eu não tenho nenhuma obrigação de conhecer 
todas as normas que regem esse assunto desde 1988. 
Quem teria a obrigação de glosar ou não aceitar se-
ria a Direção do Senado se, por acaso, eu estivesse 
fazendo alguma coisa que viesse a ser irregular, mas 
não foi esse o caso. Essa prática não é irregular há 
muito tempo, isso não é novidade. 

Não sei por que fui pinçado, Senador Pedro Si-
mon. Eu pedi para fazer um levantamento sobre essa 
prática do fretamento. Fui para trás, fui para trás, e 
constatei que, pelo menos há vinte anos, vários Se-
nadores desta Casa, várias vezes – e ainda é assim 
– usam essa cota. Tive o cuidado de ver na Câmara 
também: na Câmara é utilizada por vários Deputados, 
sempre dentro dos respectivos limites. 

Então, não entendo por que eu teria de pedir au-
torização especial. E não pedi, isso é mentira do jor-
nalista que colocou isso, que disse que eu pedi. Não 
pedi porque não teria de pedir, não é meu hábito pedir. 
Não sei se o Senador Efraim está aqui; talvez possa 
até comprovar e ser testemunha, dizendo se alguma 
vez telefonei para ele pedindo ou fazendo algum tipo 
de pleito dessa ordem. 

Depois, a reportagem diz, ainda dentro dessa li-
nha, que as brechas foram autorizadas pessoalmente 
pelo 1º Secretário da Casa, Efraim Morais, entre 2005 
e 2008, sem consulta à Mesa Diretora.

Não desconheço que isso seja uma brecha, por-
que, como eu disse, porque ela é utilizada e é facílimo. 
Quem investigou com tanta facilidade todas as minhas 
contas de todos os jeitos, de todas as maneiras, é fa-
cílimo verificar se em 1999, 7, 6, 8, 2000, 2001 havia 
outros casos de fretamento e se isso era fora de praxe 
nessa Casa.

Portanto, não existe brecha nenhuma, não pedi 
e nem ninguém utilizou brecha nenhuma.

Adiante, diz a reportagem:

“O Senador afirma que, em 2005 e 2006, 
o uso de jatos fretados foi alto. Há nove regis-
tros de pagamento. Em parte, porque na épo-
ca ele presidiu o PSDB. Admite-se, assim, ter 
usado a verba de passagem do Senado para 
viagens partidárias”.

Eu coloquei para o jornalista exatamente aquilo 
que vou colocar aqui. Porque, mais adiante, a repor-
tagem diz também:

“Apesar de ele ser do Ceará, em três 
oportunidades os pagamentos do Senado fo-
ram para que o tucano viajasse no trecho São 
Paulo – Rio – São Paulo”.

Eu quero dizer que coloquei para o jornalista 
exatamente aquilo que vou colocar aqui: a vida de um 
Senador da República não se resume – as suas ativi-
dades – a viagens entre Brasília e o seu Estado natal. 
E aqui eu falo também dos Deputados. E aqui eu peço 
o testemunho de todos os Senadores.

Há quinze dias, estive fazendo uma palestra em 
Roraima, participando de uma discussão sobre um 
assunto que é palpitante nesta Casa, inclusive já con-
versando, porque sou Relator, sobre a questão da Ve-
nezuela. Na próxima semana, está programado para 
eu ir a São Paulo discutir a questão do crédito, sobre 
o qual estamos conversando.

Com certeza, todos os Senadores nesta Casa 
viajam e são obrigados a viajar para outros Estados, 
além do seu Estado. Quanto mais a viagem for trian-
gular, quem conhece um pouco deste Brasil, mais di-
fícil fica se fazê-la em curto prazo de tempo usando 
a aviação regular. Às vezes, temos de ir a São Paulo, 
Rio, Rio Grande do Sul, Roraima, Mato Grosso, Ama-
zonas, não interessa, faz parte da nossa atividade 
parlamentar.

É uma hipocrisia tentar dizer que o Senador ou 
o Parlamentar só pode e só deve fazer, dentro daqui-
lo que é constituído legalmente, viagens entre o seu 
Estado natal e Brasília.

A seguir, no final da reportagem, o jornalista 
coloca: 
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“A partir de julho de 2007, a descrição 
muda:[está falando sobre a publicação da nota 
no Senado] pagamento da nota fiscal referen-
te ao fretamento de aeronave pelo Senador. 
Não aparece mais o nome do congressista, 
mas trata-se de Tasso, como o próprio tucano 
reconheceu ontem.”

Claro que eu reconheço, eu assumo tudo aquilo 
que eu faço. Não existe a possibilidade de eu não as-
sumir aquilo que eu faço. 

E eu reconheço porque eu que fiz. E fiz porque 
era legal e reconheço porque é legal. E fiz dentro de 
uma ferramenta que é colocada à disposição dos Se-
nadores. Se essa ferramenta deveria ser colocada ou 
não é outra discussão. Mas essa ferramenta é coloca-
da à disposição dos Senadores justamente para que 
possam se deslocar com facilidade. E reconheço.

Agora, a insinuação que de repente muda não 
tem nada a ver com a legalidade ou a ilegalidade. No 
meu caso, os tipos de requerimentos que eu fazia à 
Direção-Geral do Senado são exatamente os mes-
mos, iguaizinhos, do primeiro ao último requerimento. 
Se nos últimos requerimentos, a publicação do Sena-
do é feita de uma maneira diferente, não tenho ideia 
do porquê. Não sou da Mesa, nunca fui da Mesa, não 
sou nem presidente de comissão, não faço ideia por 
que a publicação deve ser mudada diariamente. E não 
sou informado disso, e evidentemente nenhum Sena-
dor é informado disso. Colocar a mudança da publi-
cação, como o Senado fez, como uma coisa suspeita 
evidentemente que é de uma maledicência que não 
consigo aceitar.

E quero dizer, Sr. Presidente, que existem duas 
coisas fundamentais nesta questão, resumindo tudo 
aquilo que foi dito. Primeiro, se dei prejuízo, como Se-
nador, ao Erário do Senado ou da União, se eu gastei, 
Senador Pedro Simon, em passagens aéreas, fretadas 
ou não, e não digo nem mais do que as minhas cotas, 
se gastei pelo menos igual ao que eu tenho direito, 
eu me proponho, como compromisso com a Mesa do 
Senado e com todos os Senadores, a repor em dobro 
aquilo que gastei. 

Se gastei, não a mais, mas pelo menos igual à 
quota que tenho direito nesses últimos seis anos, ou 
neste ano, eu me proponho a pagar em dobro, Sena-
dor Arthur Virgílio, falando aqui para todo o Brasil, se 
isso acontecer.

Eu, homem público, político, cearense, brasileiro, 
honesto, branco de olhos azuis, não sou responsável 
por essa crise causada no Senado. E ninguém vai pegar 
no meu pulso. E tem mais: essa é a primeira questão, se 
eu gastei mais do que poderia ou deveria gastar dentro 
das disposições e das ferramentas que são colocadas 

ao Senador, se dei prejuízo... Eu não dou prejuízo a 
esta Nação como Senador. Com certeza, ninguém vai 
pegar no meu pulso e me acusar disso.

Segundo: a outra questão. Se não dei prejuízo, é 
se houve ilegalidade. Se houve ilegalidade, se ficar, de 
alguma maneira, consensuado que houve alguma ile-
galidade, também faço a mesma coisa: pago em dobro 
aquilo que foi colocado como eu tendo gasto fretando 
aviões, dentro da minha quota. Para deixar bem claro 
que, por ilegalidade e por usar recursos públicos, não 
vai ser comigo, não vai ser com esta minha carreira, 
não vai ser com esta minha biografia que vão pegar, 
porque não vou aceitar de maneira alguma que isso 
ocorra e vou lutar até o fim contra quem quer que seja 
que possa colocar o dedo no meu nariz.

Eu, no início, coloquei o seguinte: “você disse 
que não ficou totalmente surpreendido”. É verdade. 
Eu não fiquei totalmente surpreendido porque, já em 
outras circunstâncias, Senadora Patrícia, ainda sobre 
o mesmo tema... E, aqui, quero abrir meu coração, 
vou mais longe até do que a acusação que estão me 
fazendo. Em outras circunstâncias, dentro de lutas que 
estão acontecendo aqui dentro do Senado Federal, vi 
no blog de um jornalista, mais de uma vez, insinuações 
do tipo – e me lembro muito bem, Senadora Rosalba: 
uma das razões por que o Diretor-Geral Agaciel está 
sendo ameaçado de perder o seu cargo é que ele fez 
importantes inimigos durante a sua direção. E um des-
ses inimigos, na linha do que foi dito, é o “Coronel’ Tasso 
Jereissati”, porque queria usar verbas do Senado para 
pagar o combustível do avião. Para notas como essa 
aqui vários amigos meus Senadores, como o Senador 
Jarbas Vasconcelos uma vez, chamaram-me a atenção; 
mas, na verdade, não dei maior importância, dado o 
tamanho da mentira, o tamanho da calúnia. Porém, já 
comecei a perceber que havia um levantamento sendo 
feito nas minhas contas no Senado para ver se pode-
ria haver alguma coisa irregular, alguma coisa errada. 
Se olharmos a reportagem, ela está insinuando isso, 
Senado Marconi, em vários momentos.

A reportagem diz assim: “as notas fiscais...”
Lá pelas tantas, diz a reportagem: “Outra coinci-

dência é o fato de o nome Tasso ter assumido o controle 
do Siafi...” Mas não é isso não. É outro trecho que diz 
que coincidente também é o fato de que esses freta-
mentos apareceram justamente na época em que eu 
comprei um avião da empresa TAM.

Então, é a matéria cheia dessas insinuações.
O que estão insinuando? E eu já vi diversas insinu-

ações feitas, por vários amigos, de que esse dinheiro... 
Evidentemente, claramente, o que está sendo colocado 
aqui não é ilegal e não é aético e é feito há muitos anos 
por boa parte dos Senadores e Deputados.
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O que eles queriam é, dentro da maldade e do 
espírito que permeou determinado grupo neste Se-
nado, insinuar, ou tentar descobrir, que esse recurso 
não era para pagar propriamente a empresa de freta-
mento; eram recursos, com que eu faria uma tramóia, 
uma picaretagem, para desviar recursos para pagar o 
combustível do meu próprio avião.

Está claramente insinuado aqui como está cla-
ramente insinuado em várias outras colocações. Essa 
é absolutamente a mais ridícula.

Como foi investigado, alguém dessas ONGs disse 
que recebeu essa denúncia, que procurou, procurou, 
procurou e achou isso. A essa denúncia é que queriam 
chegar, mas não chegaram, porque não vão chegar 
nunca a nenhuma denúncia que cheire sequer a pi-
caretagem, a malandragem feita por este Senador do 
Estado do Ceará. 

Por essa razão, quero dizer que – e às vezes isso 
acontece – há aqui um claro objetivo. Existe uma luta 
clara aqui dentro. Todo mundo sabe. E há um grupo de 
Senadores que, há tempos, vem reclamando de um 
determinado grupo que se assenhorou desta Casa 
e montou uma máquina descontrolada de todas as 
possíveis margens e limites éticos, morais e adminis-
trativos, e aquele estava dizendo que chegou a hora 
de isso acabar nesta Casa. Evidentemente, quem faz 
isso fere, aborrece, cria inimigos e inimigos provavel-
mente de mau caráter em boa parte, de caráter muito 
duvidoso. E ficam colocando através...

Inclusive essa última nota colocada aqui, esse 
parecer dessa Nota nº 68, de 1988, de que nunca tinha 
ouvido falar na minha vida... Ora, e se tivesse esse pa-
recer de aparecer, que aparecesse quando eu estava 
fazendo e mandassem dizer, então, isso.

Mas vai aparecer hoje na mão de um jornalista 
que, com todo o respeito que tenho pelo jornal e pela 
liberdade de imprensa – e até prefiro a imprensa desse 
jeito do que sem imprensa nenhuma –, de uma maneira 
maldosa, fez insinuações absolutamente descabidas 
nessa reportagem, e eu não aceito.

Várias pessoas me disseram: “Não faça referên-
cia a esse jornalista; não faça referência porque não é 
bom”. Mas não aceito ficar acovardado diante não de 
quem me acusa, mas de quem insinua qualquer tipo 
de malfeito meu. Eu não aceito ficar calado e não vou 
ficar acovardado diante disso. 

Também não vou me calar. Confesso que me 
abato. Não gosto disso, ninguém gosta, principalmente 
um homem que primou durante a vida inteira por ter a 
sua reputação, por poder olhar seus filhos e netos de 
cabeça erguida, com orgulho pelo trabalho que faz.. 
Essa é a coisa mais importante. Isso abate, sim. Mas 
não vão me abater o suficiente para não continuar en-

frentando todas as coisas que tenho enfrentado aqui, 
que estou dizendo, não fazendo parte de corriola ne-
nhuma, não fazendo parte de grupo nenhum, sendo 
até um outsider dentro da administração desta Casa. 
Com certeza, não vou me abater a este ponto.

Vontade dá, Senador Jarbas, de ir para casa – 
porque isto aqui está ficando realmente insustentá-
vel, insuportável – e ir cuidar da minha vida, porque, 
ao contrário do que alguns pensam, aqueles que me 
conhecem bem sabem que isto aqui não me dá lucro, 
não. Quem me conhece, quem conhece a minha vida 
sabe que isto não me dá lucro; isto aqui me dá prejuízo. 
Faço porque realmente é um trabalho que me orgulha 
fazer. E me orgulhei a minha vida inteira. Vontade dá 
de ir para casa e dizer: vamos entregar isso aí, seja o 
que Deus quiser. Eu vou cuidar da minha vida e vou 
sair por aí passeando, fazendo as coisas que eu já 
devia ter feito.

Enfim, eu gostaria de dar apartes. Desculpe se, 
em determinado momento... Realmente, eu não pos-
so dizer que estou me sentindo bem com o que está 
acontecendo. 

Senador Jarbas. 
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-

nador Tasso, V. Exª, ao iniciar, disse que este era um 
momento doloroso e penoso para V. Exª. É para todos 
nós desta Casa ver uma pessoa, um político, um ho-
mem como V. Exª, correto, digno, honesto, ético, ter de 
ir à tribuna do Senado para uma explicação pessoal. 
Acho que a própria nota, em boa hora, emitida pela 
direção da Casa, ratificada inclusive aqui pelo seu 1º 
Vice-Presidente e pelo Senador Heráclito Fortes, 1º 
Secretário, já lhe deixava em uma situação confortável. 
Foi um ato da Mesa, da Casa, através do seu Diretor-
Geral. Mas quem conhece V. Exª sabia e sabe que tal 
fato não seria suficiente para que V. Exª não viesse à 
tribuna da Casa e fizesse esse desabafo. O que a gen-
te pode fazer nesta hora? O que a gente pode fazer 
neste momento de profunda mediocridade que vive 
o Senado da República e todo o Brasil, um país com 
um governo medíocre, mediocrizando a sua popula-
ção, mediocrizando inclusive o que existe de melhor 
no País? O que a gente pode fazer neste momento? 
Emprestar a nossa solidariedade não a um amigo, a 
um correligionário, mas a um homem de bem, a uma 
pessoa que eu conheci. Já o conheci na política; sabia 
que V. Exª era um empresário bem-sucedido. Mas tive 
a oportunidade, lá de Pernambuco, como Prefeito da 
capital, Recife, depois por duas vezes Governador do 
Estado, sendo seu contemporâneo num desses man-
datos, de conhecer todo o seu cuidado com a coisa pú-
blica, toda a sua honradez, a sua conduta como chefe 
de família, como empresário, o seu cuidado, às vezes 
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ilimitado – repito –, com a coisa pública, o dinheiro. E 
todos nós estamos aqui. Não precisa ser tucano, demo-
crata, peemedebista, a gente quer é dizer, de público, 
o que era o óbvio e o que é desnecessário e dar este 
testemunho da sua correção, da sua hombridade, da 
sua ética e da sua honestidade. É a única coisa que, 
neste momento, a gente pode fazer. E eu tenho certe-
za de que a Casa, não pela sua totalidade, eu tenho 
certeza, mas pela sua maioria esmagadora, ou está 
fazendo, neste momento, ou vai fazer, ou se não faz 
é por motivo de tempo, mas toda a Casa lhe tem um 
profundo respeito e uma profunda admiração. 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Jarbas. Saiba que sua solidarieda-
de e o seu respeito valem muito para mim. Neste mo-
mento, principalmente, é muito importante nós termos 
dos amigos – menos dos amigos e mais dos homens 
sérios deste País – a solidariedade. 

Senador Arthur Virgílio. 
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Tasso Jereissati, antes de mais nada, eu recebi um 
telefonema do Senador Tião Viana, ainda há pouco, 
dizendo que foi para o Acre antes de saber dessa ma-
téria e, portanto, não teria como estar aqui em pessoa, 
mas mandou transmitir a V. Exª a sua solidariedade 
inarredável e incondicional. De minha parte, afirmando 
que a matéria não foi feliz, eu me prendo mais ao fato 
de que ela obteve algum tipo de informação, ainda que 
torta, aqui da Casa. Alguém da Casa passou uma in-
formação para os dois jornalistas. Por um lado, eu me 
tranquilizo. Certa vez, eu tive um incidente com a Folha 
de S.Paulo, há muito tempo. Foi aí que começou uma 
amizade que me levou a ser amigo do Sr. Otavio Frias 
até o seu túmulo. Passei a gostar dele muito como ser 
humano, como pessoa. Eu, determinada hora, disse 
uma porção de coisas contra a Folha. Eu era Líder 
do Governo Fernando Henrique num momento de 
crise. Eu me lembro de que foi na porta do Palácio da 
Alvorada, enfim. Não só a Folha publicou tudo o que 
eu havia dito, como recebi do seu Frias uma proposta 
para fazer um artigo dizendo a minha opinião sobre 
a atitude da Folha. Aí eu disse, com palavras mais 
educadas, na própria Folha, tudo aquilo que eu havia 
dito na porta do Palácio da Alvorada. Eu passei a ter 
um enorme respeito por esse jornal, enorme carinho. 
O Sr. Frias é uma figura de quem sinto falta até hoje. 
Por isso eu tenho certeza de que haverá amanhã uma 
reparação, um espaço muito amplo para a sua posição. 
Mas eu quero fazer, se posso, uma espécie de socio-
logia deste momento. Nós travamos uma luta. Eu me 
lembro de mim próprio nesta tribuna relatando o tal 
caso da BMW e dizendo que era necessário trocar o 
Dr. Agaciel. Eu me dirigi ao Presidente Sarney dizendo 

das razões pelas quais nele eu não votaria. Indaguei: 
“V. Exª não vai trocar o Dr. Agaciel?” Dois meses – diz-
me aqui o Senador Jarbas –, há exatamente isso. Eu 
estava despretensioso naquele momento, justificando 
as razões pelas quais eu votava no outro candidato, 
porque o outro candidato tinha se comprometido muito 
firmemente, muito cabalmente, conosco, com o nosso 
programa de moralização da Casa. E o fato é que havia 
um grupo que estava no poder, se eu consigo fazer a 
sociologia deste momento, há muito tempo, com raízes: 
pessoas e mais pessoas penduradas umas nas outras, 
fazendo favores umas para as outras. E a Casa viran-
do um monstro administrativo, algo “inadministrável”, 
até a ponto de uma pessoa honrada como o Senador 
Garibaldi Alves ter dito que tantas coisas passaram 
sem que ele conseguisse modificá-las, apesar das 
inúmeras tentativas que fez de tentar modificá-las. É 
porque é um polvo. Você não consegue derrotar um 
polvo com tantos tentáculos assim em um ano como 
passou na Presidência o Presidente Garibaldi. Vamos, 
então, ainda nessa tentativa de fazer a sociologia do 
momento, procurar entender o que está acontecen-
do. De certa forma, começou a ser desmontado esse 
grupo que tomou conta do Senado, mas esse grupo 
não está derrotado. É um adversário que está vivo e 
que está atuando aqui dentro, seja através dos seus 
chefes, seja através dos seus comandados. Está aqui 
dentro. E aí, então, qual é a atitude que toma quem ain-
da está em condições de guerrear, para não perder os 
seus privilégios? É procurar enlamear V. Exª, procurar 
enlamear qualquer pessoa que seja. Outro dia, houve 
a história de que teriam mandado espionar o Senador 
Jarbas. Tudo isso para ver se, jogando todos na vala 
comum, fazem com que esta Casa decaia tanto que 
retornariam eles aos postos de mandos, talvez com 
outros nomes, não com os mesmo nomes, mas com 
nomes reciclados. 

Digo a V. Exª, primeiro, que sei que todos que 
levantaram o microfone para aparteá-lo têm a noção 
exata da honradez de V. Exª, da inflexibilidade de V. 
Exª, quando se trata de defender a coisa pública. V. 
Exª está falando para o Brasil, não está falando para 
o Ceará, porque, no Ceará, não há alguém que possa 
duvidar da integridade de V. Exª. E acredito eu que, no 
Brasil, os brasileiros já o conhecem o suficiente para 
saber que V. Exª é de indubitável conduta. Mas vamos 
deixar bem claro: não fica assim; esse jogo de rato 
atrás de gato não vai ficar assim. Vou dizer uma coi-
sa muito clara: digo a V. Exª, com o que possa haver 
de mais puro na minha alma, que tudo o que desejo 
é que o Presidente José Sarney – tenho confiança ili-
mitada no meu companheiro Primeiro-Secretário da 
Casa, Heráclito Fortes, mas o Presidente José Sarney 
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é o comandante desse processo – traga, no prazo de 
um mês, que foi o prazo com que se comprometeu, a 
proposta de enxugamento rigoroso, de enxugamento 
radical desta Casa. Aquelas 183 indecorosas, imorais, 
pornográficas diretorias – diretor de picolé, diretor de 
picaretagem, diretor de briga de galo, diretor de não sei 
mais o quê –, para mim, têm de virar nove diretorias, 
as sete que existiam antes de 1994 e mais duas: uma 
para cuidar da Comunicação, TV e Rádio, e outra para 
cuidar da Universidade Legislativa e do Instituto Legis-
lativo Brasileiro, e só. Vamos discutir. Pode ser que me 
comprovem que pode caber mais alguma, mas o fato 
é que estou esperando atitudes. Mas, com a paciência 
que está no chão em relação a essas coisas, tudo o 
que não quero neste ano de crise econômica é fazer 
aquilo que posso chegar a fazer se nos levarem ao ex-
tremo. Se continua esse jogo de pessoas de nenhuma 
reputação tentarem enlamear pessoas de toda reputa-
ção, chego ao ponto de fazer instalar nesta Casa uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o 
Senado, para investigar a administração do Sr. Agaciel 
Maia. E aí a gente vai ver quem de fato é podre, quem 
é que vai ou não vai se quebrar nesta Casa. Não é o 
que quero, não é o que desejo, não é o que pretendo. 
Este ano é ano para enfrentarmos, da maneira mais 
eficaz possível, a crise econômica que aí está, acredi-
tando que a nova gestão da Casa vai ser capaz de dar 
conta desse recado, auxiliada pelos Líderes, auxiliada 
pelas Bancadas. Mas não vamos aceitar jogo de rato 
atrás de gato, não vamos aceitar esse jogo. De jeito 
algum, vamos aceitar esse jogo. Por isso, vou aqui re-
correr, mais uma vez, ao meu pai. Meu pai me dizia 
coisas muito importantes. Sobre essa coisa de trocar 
de partido para lá e para acolá, ele falava: “Meu filho, 
em política, muitas vezes, o melhor movimento é ficar 
parado. Ou seja, não fique pulando que nem macaco 
de galho em galho, não”. Ele, que não viveu muito, 
também me dizia: “Meu filho, se você quer conhecer 
o caráter da maioria das pessoas da política, já que 
você está entrando nessa porcaria [foi o que ele me 
disse], você procure viver muito. Se você viver muito, 
vai ver um desfile de caracteres na sua frente, você 
vai ver muito striptease moral na sua frente”. E ele me 
dizia ainda: “Meu filho, há coisa que eu não aceito”. 
Ele aceitava cara feia de homem direito, antipatia de 
homem direito. Meu pai era uma figura muito inteligen-
te, muito amada por mim e muito esquisita quando se 
definia. Ele dizia que, para ele, todo corrupto tinha de 
ser, necessariamente, simpático e que todo corrupto 
tinha de ser, necessariamente, covarde. E a coisa que 
mais irritava meu pai era ver um corrupto antipático e 
valente.

Aí ele ia à loucura. Ele ia à loucura, porque ele 
tinha de fazer o corrupto baixar o facho. Aquele sujeito 
tem de ter aquela mesinha com os retratinhos da fa-
mília ali. Todas as vezes em que vi algum gabinete de 
corrupto, sempre achei que eu era um pai de família 
pior do que ele, porque, no meu gabinete, não há esses 
retratos todos e dedico-me tanto ao meu mandato, que 
há horas em que quase não vejo meus filhos. Mas o 
corrupto liga: “Melhorou da dor de cabeça?”. É aquela 
história toda, enfim. Meu pai era intransigente nisso. 
Ele dizia: “Não aceito corrupto valente, não aceito cor-
rupto antipático”. Então, ele dizia: “Corrupto eu denun-
cio sempre, mas o denuncio com mais força quando 
ele passa por mim de cabeça baixa, com aquele riso 
amarelo de aeromoça”. Então, que fique bem claro: que 
essa gente que se acha dona de algumas almas aqui 
se case com essas almas aqui! E que eles curtam a 
infelicidade moral conjunta deles onde eles quiserem, 
em qualquer recanto do próprio inferno moral de cada 
um deles! Não nos obriguem a um ato extremo, o que 
poderia tornar o Senado infrutífero do ponto de vista 
da sua ação administrativa. Mas, a prosseguirem – e 
não sou homem de blefe –, recolho assinaturas aqui 
em dez minutos para instalar uma CPI para investigar 
a administração do Sr. Agaciel Maia. E aí sei que não 
estaria investigando só o Sr. Agaciel Maia. Por isso, 
aqui, quero dar meu crédito de confiança mais cabal 
à ação firme do Presidente Sarney, que haverá de dar 
a satisfação que aqui estou pedindo em nome da Lide-
rança do PSDB. Que nos entregue um projeto moral 
para a Casa dentro dos tais trinta dias, nem mais um 
dia! Que nos entregue um Senado enxuto!

Que não deixe mais essa confusão que humilha 
os funcionários corretos e que deixa com o peito es-
tufado, e não têm como ficar com o peito estufado – aí 
eu encarno meu pai nessa hora – aqueles que estão 
aqui parasitando, aqueles que estão aqui trampolinan-
do, aqueles que não estão aqui para engrandecer esta 
Casa, em qualquer nível. Portanto, a minha solidarie-
dade a V. Exª é a do amigo, é a do companheiro e é 
também a do lutador da política, daquele que entende 
que tem uma luta clara, que foi deflagrada, talvez sem 
sabermos, quem sabe naquele momento em que, des-
pretensiosamente, eu fiz aquele discurso. Talvez, não 
sei. Não sei se foi em algum outro momento, quando o 
Senador Jarbas disse determinadas coisas. Enfim, não 
sei. Eu sei que é uma luta. Eles querem luta? Eles vão 
perder a luta. Eles vão perder a luta porque não lhes 
assiste razão. Vão perder a luta porque não têm moral 
para lutar conosco. Vão perder a luta porque, para lutar 
conosco, têm que ser pelo menos direitos e têm que 
ser pelo menos valentes. E aí meu pai me disse para 
não aceitar corruptos valentes, e meu pai sabia que 
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corrupto não podia ser direito ao mesmo tempo. Logo, 
saibam que vão perder a luta, porque nós temos um 
compromisso. Ou nós entregamos esta Casa a essa 
mazorca que se instalou nela, com o prejuízo para a 
democracia daí decorrente, ou nós devolvemos esta 
Casa ao respeito da população. E se é assim, que ve-
nham lutar do jeito que queiram, do jeito que bem en-
tendam, e nós vamos responder, com armas que vão 
das mais simples até a mais extrema, que acabei de 
anunciar aqui, e sobretudo depositando crença e res-
ponsabilidade nas costas do Presidente desta Casa, 
que tem o dever de liderar a redemocratização desta 
Casa, a remoralização desta Casa, nos entregando 
um Senado que seja compreensível pelo povo, um Se-
nado que não tenha diretor para copo d’água, diretor 
para bajulação, diretor para engraxamento do sapato 
de não sei quem, um Senado que mereça respeito e 
não a galhofa em que ele está mergulhado hoje pe-
los brasileiros. E não está mergulhado na galhofa por 
causa de V. Exª. Não está mergulhado na galhofa por 
causa de outros Senadores do seu calibre. Portanto, 
a matéria, que me pareceu infeliz, é um direito dos 
jornalistas de a terem escrito. Tenho certeza de que 
eles próprios haverão de repor a sua verdade. Agora, a 
luta entre dois grupos, essa luta não pode ser vencida 
por eles, não. Essa luta é nossa. Vamos vencer a luta. 
Essa luta é nossa. Privilégios encastelados há tantos 
anos vão ruir, estão ruindo. E quem perde privilégios 
não deixa de reclamar. Quem perde privilégios não 
fica quieto. Quem perde privilégios diz: puxa, mas es-
tava tudo tão bem! Pense V. Exª em algo bem simples. 
Estou me alongando, e lhe peço desculpas. Pense V. 
Exª em algo bem simples. Se tivéssemos ficado como 
cordeiros, se tivéssemos feito a opção mais fácil, se 
tivéssemos ido na direção do oba-oba, que levaria a 
uma candidatura única, enfim, e não se tivesse mexido 
com nada? V. Exª acha que algum desses problemas 
teria vindo à tona? V. Exª acha que alguma coisa rela-
tiva a qualquer Senador teria vindo à tona? Ou seja, 
acho até que o que está acontecendo é muito bom, 
porque, disso aqui, tem que resultar... A não ser que 
alguém queira fechar o Senado. E aí chamo atenção 
da imprensa para a própria responsabilidade que ela 
tem, porque o dia em que esta Casa não funcionar, 
não funciona a imprensa livre também. A não ser que 
alguém queira fechar o Senado e a Câmara. Mas, se 
não é assim, disso tudo vai nascer uma Câmara mais 
viva, mais limpa, mais séria; um Senado mais sério, 
mais limpo, mais vivo. Isso só acontecerá se nós ven-
cermos. E é por isso que vamos vencer. E é por isso 
que quero que eles ouçam meu pai, o velho Senador 
Arthur Virgílio: – Que recolham a falsa coragem e vol-
tem a ter o sorriso de aeromoça porque também não 

aceito corrupto valente e não aceito também corrupto 
antipático. E não aceito corrupto que fica imaginando 
que vai voltar aos seus privilégios, porque não vai vol-
tar. Não permitiremos. Haja o que houver, dê no que 
der, custe o que custar e doa a quem doer. V. Exª não 
foi ofendido em nada. V. Exª não tem nenhuma razão 
para ter qualquer tipo de vexame interno até porque 
externamente todos o conhecem, todos sabem da 
sua coragem, da sua correção, da sua generosidade, 
da sua solidariedade e, melhor do que eu, dará um 
depoimento disso o nosso Presidente Sérgio Guerra. 
Muito obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Arthur Virgílio. É sempre muito bom 
tê-lo com a sua garra, com sua valentia e com a sua 
solidariedade junto de nós.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Tas-
so.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – O 
Senador Alvaro Dias pediu porque vai ter que viajar.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Tas-
so, primeiramente V. Exª não necessita de advogado; 
tem uma grande advogada que é a sua história e esta 
é imbatível. V. Exª exerceu cargo público executivo de 
relevância por vários mandatos no seu Estado do Cea-
rá. Nem uma mancha, nem uma denúncia. V. Exª é um 
homem honrado, limpo, decente. Imagino a tristeza de 
V. Exª. Ferir um homem público, um líder da estatura de 
V. Exª é machucar a instituição e, sobretudo, a demo-
cracia. V. Exª adquiriu como patrimônio maior, nesse 
percurso exitoso na vida pública, o patrimônio da ética. 
Não vou me alongar, não preciso me alongar, mas não 
poderia deixar de me manifestar e dizer que estamos 
juntos. A nossa confiança em V. Exª é inabalável. Cer-
tamente fatos como estes nos animam a promover as 
mudanças que devemos promover, estimulam-nos a 
pressionar na direção de uma reforma radical com a 
adoção de uma gestão administrativa para esta Casa 
transparente, econômica, eficiente e em respeito à opi-
nião pública brasileira. Que a Fundação Getúlio Vargas 
possa realmente oferecer uma proposta inovadora, 
modernizadora, capaz de nos animar a promover aqui 
as mudanças que se deseja. Eu vejo alguém que de-
fende o fechamento do Senado. É bom dizer: o passo 
seguinte seria lacrar os veículos de comunicação no 
País, o passo seguinte seria acabar com a imprensa. 
Portanto, esse deboche à democracia ou essa medio-
cridade, essa infelicidade de se defender o fechamento 
desta instituição, não deve sequer ser considerada por 
todos nós, mas fatos como este, que repudiamos, cer-
tamente contribuem para ampliar a seleção daqueles 
que gostariam muito que uma instituição como esta, 
onde estão fincados alicerces básicos do Estado de 
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direito democrático fosse realmente extinta, porque 
assim ganhariam os verdadeiros corruptos. V. Exª é 
resistência à corrupção. V. Exª tem uma vida pública 
exemplar e não pode ser, de forma alguma, ferido por 
insinuações maldosas como a que, lamentavelmente, 
aconteceram nesses dias.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Alvaro Dias. Sei que V. Exª estava 
de viagem e ficou só para prestar esta solidariedade. 
É, realmente, sempre muito importante para este seu 
colega e companheiro.

Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 

Tasso Jereissati, desde manhã, nas primeiras horas 
de hoje, que eu sou perguntado, por algumas pessoas, 
sobre matéria publicada, ontem, na Folha de S. Paulo. 
Devo, desde logo, dizer o seguinte: a grande maioria 
das pessoas que me perguntaram, me perguntaram 
sobre esta matéria com imenso respeito pelo Senador 
Tasso Jereissati: jornalistas, pessoas da sociedade, al-
gumas lideranças do Partido. Eu não vi, em ninguém, 
nem dez centímetros de condenação; ao contrário, vi 
muitos centímetros, senão metros, de solidariedade. 
A vida pública tem uma capacidade muito grande de 
expor as pessoas. É da natureza. Vida pública. Mas a 
população é capaz, no tempo – informada – de separar 
o joio do trigo. Neste Brasil: em Pernambuco, no Cea-
rá, na Bahia, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande 
do Sul, muitos homens brasileiros merecem respeito, 
homens públicos e políticos até... Um deles é o Sena-
dor Tasso Jereissati.

De maneira que homem público também tem de 
contar com situações como a que hoje o Senador Tas-
so teve de enfrentar, e ele fez muito bem fazendo-o 
logo hoje. Alguns amigos me perguntaram: “Não seria 
mais sensato que o Senador não falasse agora, que 
ele esperasse mais o que tinha a acontecer para res-
ponder a todas as coisas?” Não tem nada para acon-
tecer. Não tem a que responder, nem neste caso, em 
que somos obrigados a, constrangidos, estar reunidos 
aqui hoje para condenar situações extremamente com-
plexas e para aprovar a conduta de um brasileiro mui-
to aprovado pelos brasileiros em geral, não apenas os 
do PSDB, não apenas os cearenses, que já o elege-
ram Governador muitas vezes, não apenas os do Nor-
deste, que o admiram muito, não apenas os brasileiros 
de outros partidos, de outras tendências e até da Opo-
sição, que o respeitam, mesmo divergindo, muitas ve-
zes, do Senador Tasso Jereissati. O fato é que era 
preciso que nós nos reuníssemos hoje para dizer al-
guma coisa, porque, entre nós e a rua, entre nós e a 
vida pública, há uma necessidade urgente de reconhe-
cimento, há uma grande confusão instalada. A nature-

za dessa confusão é: todos parecem ser a mesma 
coisa. Lembro-me muito bem de uma primeira defesa 
feita sobre o episódio do “mensalão”, mais ou menos 
assim: “Isso é normal. É a mesma coisa. Todos os par-
tidos fazem isso”. Estava o Presidente da República, 
sentado em uma cadeira, em Paris, dizendo isso ao 
Brasil inteiro. Qual é a noção? Todos são iguais. Todos 
estão misturados com a ampla gama de acusações e 
desvios de conduta. Não é bem assim. Hoje, é preciso 
que deixemos claro que o Senador Tasso Jereissati, 
mais uma vez, não se mistura com isso. Não se mis-
tura com isso, primeiro, porque tem uma vida de mui-
tos anos que prova isso, uma vida completamente 
limpa, pública e privada. Não se mistura com isso por-
que o Senador não gasta nem a verba dele. Da cha-
mada verba de passagens para transporte e locomoção 
o Senador gasta um terço. Usa apenas um terço da 
verba quando poderia gastar a verba inteira, como 
muitos. Eu a gasto quase toda, mas muitos a gastam 
todinha e gastam até mais do que ela. O Senador se-
quer usa a verba de passagens que tem. O Senador 
tem um mandato que é diferente de grande parte dos 
mandatos daqui. Primeiro, porque ele é inteligente; 
segundo, porque ele é competente; terceiro, porque 
ele é informado; quarto, porque ele é trabalhador; e 
quinto, porque ele tem organização, organização para 
o desempenho do mandato. Essa organização tem a 
ver com estruturas, assessorias, consultorias, esforço 
intelectual organizado, planejamento. Isso tudo tem 
um custo, e eu não preciso provar a ninguém, porque 
é verdade. O Senador paga para ser Senador. Se o 
Senador estivesse na sua atividade privada, teria cin-
co, seis, sete, dez, vinte, cinquenta vezes mais resul-
tado econômico-financeiro do que com esse mandato 
que lhe toma quase o tempo inteiro. Suas empresas 
estão com sua filha, com seus parentes e com gente 
que o senhor contratou; mas o senhor está aqui, de-
fendendo não as suas empresas – ninguém aqui ouviu 
falar disso –, mas defendendo o Brasil, o Nordeste, 
mudanças profundas no Senado e a democracia. Na 
medida em que não separamos o joio do trigo, em que 
não entendemos que uma coisa é Tasso Jereissati e 
outra coisa são certas coisas que a gente vê aconte-
cendo todo dia, nós comprometemos a democracia no 
Brasil, nós andamos para trás, nós afundamos o nos-
so conceito. É tudo muito estranho. De repente, parti-
dos da Oposição são citados sem a menor razão, es-
tranhamente. Está aqui o Senador José Agripino, está 
aqui o Senador Flexa Ribeiro. De repente, estão todos 
premiados com denúncias nos últimos dez dias. Para 
mim, isso tem um conteúdo mais geral. O Senador 
Tasso é, seguramente, uma das personalidades polí-
ticas no Brasil que mais enfrentam o statu quo, que 
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mais afirmam o seu ponto de vista, que mais fazem o 
bom combate, que mais são capazes de enfrentar, com 
conhecimento, organização, liderança, situações que 
muitos de nós não têm capacidade de enfrentar. Temos 
que ter muita calma nisso tudo. Não temos que fazer 
o jogo daqueles que querem levar o Senado e o Con-
gresso mais para baixo. Temos que fazer uma ação 
que levante o Congresso, que levante o Senado, que 
faça uma atribuição geral das responsabilidades, uma 
atribuição mais clara das diretorias que estão espa-
lhadas pelo Brasil. É claro que ninguém defende as 
150 diretorias daqui, mas é muito mais relevante pres-
tar atenção a certas diretorias, que não são duas, três, 
quatro, cinco ou cento e oitenta, mas que, sendo uma, 
duas ou três, fazem a corrupção muito forte em gran-
des empresas estatais no Brasil, diretorias que estão 
comprometendo o País, que são, verdadeiramente, 
máquinas de corrupção. Aqui nós vivemos um clima 
irresponsável, um clima de “mediocrização”, a que se 
refere o Senador Jarbas Vasconcelos, ou de “cupini-
zação”, como disse o Presidente Fernando Henrique. 
Vamos reagir a ele, da forma como foi dito aqui: com 
uma profunda reforma do Congresso, do Senado em 
particular. É claro que um Senado que reúna homens 
públicos que não podem se expor não merece ser Se-
nado, não merece a confiança popular. É preciso um 
Senado que possa ser transparente, visto, observado 
por todos e é preciso que aqueles que trabalham aqui 
sejam respeitados, que não se confunda quem não 
trabalha bem com quem trabalha bem, quem quer aju-
dar o País com quem não quer ajudar o País. Dizer 
que o Senador Tasso é um homem honesto é dizer o 
óbvio; dizer que o Senador Tasso é um dos melhores 
homens públicos do País é dizer o óbvio; dizer que não 
há Senador aqui melhor que o Senador Tasso é dizer 
o óbvio; dizer que ninguém aqui é mais limpo do que 
o Senador Tasso também é dizer o óbvio; dizer que o 
Senador Tasso não usou a verba dele de passagens 
é, rigorosamente, a verdade. Dizer que o Senador Tas-
so usa o avião dele, como usou comigo... Certo dia, 
fui para um hospital com uma doença grave. Eu podia 
ter a ajuda do Senado com uma dessas ambulâncias 
aéreas, um desses aviões para transporte de doentes 
ou até daquele que tinha o meu seguro-saúde. O Se-
nador Tasso não me permitiu uma vez que fizesse isso. 
Ele me levou uma, duas, dez, vinte vezes de um lugar 
para outro, porque achava que eu não poderia viajar 
em um avião comercial quando estava naquelas con-
dições físicas de saúde. Não há companheiro aqui que 
não tenha a solidariedade do Senador Tasso. Político, 
ele representa o Congresso do Brasil em todo canto. 
Há um mês, ele estava nos Estados Unidos falando 
pelo País, por nós, pelo Congresso, pela democracia. 

Há quinze dias, estava em Roraima; depois de ama-
nhã, estará em São Paulo... No Brasil todo, as pesso-
as chamam o Senador Tasso Jereissati, e ele vai ao 
Brasil todo. Isso não tem nada a ver com verba do 
Congresso, não tem nada a ver com verba de passa-
gem, não tem nada a ver com privilégio; mas tem a ver 
com responsabilidade pública de alguém que fez op-
ção pela vida pública quando poderia, perfeitamente, 
dela não participar. Uma opção clara, agora mesmo 
confessada pelo Senador, em um momento de dificul-
dade e constrangimento, de refletir, como já disse, de 
outra forma, estando implícito em sua entrevista, o 
Senador Jarbas Vasconcelos: será que vale a pena 
isso tudo? O Senador Tasso disse hoje: será que vale 
a pena isso? Eu me conduzo desse jeito, eu tenho 
essa atitude, eu combato o que está errado, eu tenho 
capacidade de enfrentamento, eu ponho em risco os 
meus interesses – como já ouvi várias vezes –, enfren-
tando poderosos, que podem afetar, inclusive, os seus 
interesses empresariais. O Senador assume o papel 
dele, não se afasta um centímetro. Ele é uma rocha, 
firme, como poucos são no Brasil e poucos eu vi na 
vida pública. De maneira que mais importante do que 
nossa solidariedade ao Senador, da qual ele não pre-
cisa, porque ela é natural, não somente dos que estão 
aqui, pois são milhares que estão solidários com o 
senhor, senão milhões, além de muitos dos que não 
estão hoje aqui, porque hoje é quinta-feira e já foram 
embora. Mas é fato concreto que o Senador Tasso tem 
de ser homenageado hoje, porque ele é um símbolo 
do que há de melhor no Congresso. Nós temos de se-
parar o joio do trigo, temos de ter a coragem de dizer 
que uns são assim e outros não são exatamente as-
sim; que uns servem ao Brasil e outros não, servem-se 
dele; que uns põem o negócio na frente da política e 
outros põem a política na frente de tudo, de forma qua-
se suicida, como faz muitas vezes o Senador Tasso 
Jereissati. Então, o PSDB, Sérgio Guerra, Arthur Vir-
gílio, Senadores do PSDB, Deputados do PSDB, Fer-
nando Henrique Cardoso, José Serra, Aécio Neves, 
Governadores do PSDB, Prefeitos do PSDB, Vereado-
res do PSDB, militantes do PSDB têm no Senador 
Tasso um símbolo, como os nordestinos, de uma ma-
neira geral, também o têm. No meu Estado, Pernam-
buco, muita gente dizia “por que vocês não fazem em 
Pernambuco o que o Tasso Jereissati fez no Ceará”? 
Era até mote de campanha. Por que não fazemos to-
dos o que o Senador Tasso faz no Senado: honrar o 
nosso mandato e fazer um grande mandato? O resto 
é especulação que o vento leva. O que vai ficar em pé 
são a imagem, o conteúdo e a presença do grande 
Senador Tasso Jereissati. Tenho tranquilidade sobre 
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isso, e não temos que nos preocupar, apenas afirmar 
nossas convicções.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sena-
dor Sérgio Guerra, eu realmente fico até emocionado 
com suas palavras e sei que elas são profundamente 
generosas, derivadas do carinho de V. Exª, da nossa 
amizade, muito mais do que dos méritos que, com cer-
teza, V. Exª exagerou aí. Mas, de qualquer maneira, 
vale muito, como eu disse, quando a gente está real-
mente machucado isso vale muito.

Eu queria pedir permissão aos Senadores Ca-
sagrande e Flexa, ao Senador Pedro Simon para dar 
a palavra ao Senador José Agripino, que está com o 
avião saindo agora, neste momento, pois eu gostaria 
muito de ouvi-los também. 

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Obrigado, 
Senador Tasso. Só queria dizer aos companheiros e a 
V. Exª que eu estava já a caminho do aeroporto, liga-
do na TV Senado, e vi que V. Exª estava falando. Dei 
meia-volta, e pode até ser que perca o meu avião, mas 
não poderia perder nunca a oportunidade de dizer o 
que eu quero dizer. Senador Tasso, eu o conheço há 
muitos anos, desde quando eu era Governador e V. Exª 
era empresário, já exitoso, do Ceará. Lembro demais: 
eu, Governador recém-eleito, em 82, e V. Exª era pre-
sidente de uma entidade de classe no Ceará e foi me 
receber no aeroporto. Fazíamos uma reunião de Go-
vernadores. E V. Exª ficou encarregado de me acom-
panhar, de conversar comigo. Depois, V. Exª cresceu, 
virou Governador, grande Governador do Ceará, virou 
o político que é. Mas eu não quero me referir a isso, 
não. Quero me referir à qualidade do Senador que V. 
Exª é. Veja: V. Exª está sendo obrigado a ir à tribuna 
porque usou sobra da sua cota de passagens para fre-
tar avião pequeno, jato. Será que as suas atribuições 
não envolvem necessidade de agilidade? Um homem 
que, como V. Exª, teve a atuação que teve na Lei de 
Falências? Eu me lembro bem. A Lei de Falências que 
o Brasil produziu teve um pedaço da sua participação, 
que, Presidente de Partido, para cima e para baixo, 
estava presente nas discussões. A reforma tributária, 
que nós votamos aqui, que está empacada na Câmara, 
saiu por conta da presença de alguns Líderes, entre os 
quais a proeminente presença de V. Exª. A reforma da 
previdência. Agora mesmo, no grupo da crise, quem é 
que chamam? Chamam o Tasso. Chamam Marco Ma-
ciel. Chamam figuras exponenciais. Eu sei que todos 
somos iguais, mas cada qual tem aptidões especiais, 
particulares. E isso envolve necessidade de andar para 
lá e para cá. V. Exª é um homem rico? É um homem 
rico. Teve sorte, teve oportunidade, teve talento. É um 
homem competente a quem o Brasil deve, o Ceará 
deve? É claro que o é. Precisa movimentar-se. Tem que 

estar presente no Rio Grande do Sul para fazer uma 
palestra, no Amapá para fazer uma palestra? Tem. Aí, 
o estão condenando agora porque V. Exª contratou, 
com a verba de cota de passagens, com a sobra da 
verba da cota de passagens, um avião para se deslo-
car, por necessidade, como se isso fosse um pecado 
irrecuperável, como se fosse um pecado irrecuperá-
vel, como se isso lhe levasse ao pelourinho. Para mim, 
para o meu partido, não leva, não. O Senador Tasso 
Jereissati continua merecedor da nossa confiança, do 
meu respeito, do nosso apreço e continua a ser um 
símbolo do Senado, um homem sério que tem uma 
contribuição importante nos momentos importantes 
desta Casa. Quando se chama à discussão para re-
solver coisa séria, o nome Tasso Jereissati é lembrado 
imediatamente. E não se pode agora, com certos epi-
sódios, macular a imagem ou inibir a ação política de 
pessoas que têm uma contribuição importante a dar 
ao País. A indignação de V. Exª é moderada, eu a re-
colho e concordo com ela. Eu queria e fiz questão de 
voltar do meio do caminho para demonstrar a V. Exª o 
apreço que pessoalmente lhe guardo e o apreço que 
o meu partido tem por V. Exª. Vá em frente, Senador 
Tasso, não se deixe intimidar, não. Continue a ser o 
mesmo político, destemido, corajoso, talentoso, com 
espírito público, a quem o Brasil deve muito que se 
chama Tasso Jereisatti.

O SR. TASSO JEREISATTI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador José Agripino, pela generosidade 
e pela gentileza de arriscar vir a perder o seu avião e 
dar essa palavra tão forte e tão amiga no esclareci-
mento deste episódio.

Eu sei que há vários Senadores, estou vendo a 
Patrícia, mas eu já tinha os Senadores Casagrande, 
Pedro Simon e a Patrícia. Não é por ordem de beleza 
de jeito nenhum; é de Casa.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Muito obrigado, Senador Tasso. Eu naturalmente não 
tenho dúvida com relação ao seu comportamento, 
Senador Tasso. E não precisaria nem usar da palavra 
porque seus companheiros de partido, correligionários, 
pessoas que conviveram e convivem há mais tempo 
com V. Exª já estão aqui fazendo seus depoimentos. 
Então, eu não precisaria me pronunciar com relação à 
confiança e com relação aos seus atos aqui no Senado. 
Mas eu quero me pronunciar porque, além e reafirmar 
a confiança, quero me pronunciar porque a diversidade 
que V. Exª está vivendo neste momento também nos 
dá a oportunidade de discutirmos as mazelas do Se-
nado, os problemas que o Senado está vivendo. E é 
importante também que nós possamos reconhecer que, 
neste ambiente que estamos vivendo no Senado, não 
tem ninguém que se salva; não há nenhum Senador 
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que se salva neste ambiente que estamos vivendo. A 
Instituição está fragilizada, correndo o risco de perder 
a sua capacidade de representar a equilíbrio federa-
tivo, correndo o risco de perder a sua capacidade de 
ser a Casa Revisora e correndo o risco de perder a 
sua capacidade de representar a população brasileira. 
Por isso que aproveitamos o momento, Senador Sér-
gio Guerra, Presidente do PSDB, para dizer que este 
é o momento de mantermos o debate, porque o tempo 
não pode se aliado das pessoas que querem manter 
a situação do Senado do jeito que está. Eu sei que há 
pessoas que apostam que, com o passar do tempo, 
com a vinda da Semana Santa, com matérias impor-
tantes que estão sendo discutidas no Senado, este 
tema da necessidade de modernização do Senado vai 
ficar esquecido. Quantas pensam assim! Nós não po-
demos mais argumentar a falta de conhecimento, que 
eu pude argumentar neste episódio, porque a quan-
tidade de notícias que surgiram do Senado, de fato, 
não era do conhecimento de muita gente e de muitos 
Senadores aqui desta Casa, Senadores mais novos, 
como eu, e Senadores mais antigos, como o Senador 
Pedro Simon, que é o nosso decano no Senado. Então, 
não temos como argumentar mais a falta de conheci-
mento. Então, manter o debate é fundamental. E para 
que nós não fiquemos na situação que o senhor está 
agora, tendo que explicar para a Nação brasileira um 
assunto legal praticado por V. Exª, além de manter-
mos o debate para que esse assunto possa se manter 
na pauta do Senado, nós temos que ter clareza das 
normas que regem os nossos direitos aqui dentro do 
Senado. Nós não podemos ficar suscetíveis a ter que 
explicar por que uma norma não está bem redigida ou 
uma resolução não está bem feita. O Senador Herácli-
to Fortes tem-se esforçado para isso. É bom a gente 
reconhecer essa determinação do 1º Secretário, mas 
há que ficar claro qual a norma e o regulamento que 
nos dirigem e que nos regem aqui no Senado. A outra 
questão importante para nós aqui é a transparência. 
O Senado criou o Siga Brasil, que é importante, que 
tem dados do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, 
e é um portal importante para o acompanhamento da 
execução orçamentária. 

Mas eu estou propondo um outro portal, que é 
um portal específico do Senado. Temos que ter sim-
plicidade na publicação dos dados para que a popu-
lação possa acompanhar, porque a transparência é a 
principal arma para se combater os atos ilícitos, por-
que a transparência induz ao combate à impunidade. 
Então, ter transparência nos atos do Senado também 
é fundamental. Agradeço a oportunidade que V. Exª 
nos está dando de fazermos com que o debate se ins-
tale, neste momento, sobre um problema que V. Exª 

está vivendo; que se instale, neste momento, de novo, 
aqui no Senado. E para que possamos cobrar das de-
mais instituições, como cobrou aqui o Senador Sérgio 
Guerra há pouco, e para que as demais instituições 
funcionem é fundamental que a nossa Instituição fun-
cione, que seja moderna, que tenha uma gestão mo-
derna, que não seja uma instituição privatizada para 
atender a meia dúzia aqui no Senado. É fundamental 
isso. Então, precisamos fazer a modernização desta 
Instituição, para que ela tenha condição de cobrar das 
demais instituições. Aproveito para manifestar não só 
a minha solidariedade a V. Exª, mas também a minha 
oportunidade de manter o debate, que é importante 
para o resgate da credibilidade desta importante Ins-
tituição, que já representou aqui o espírito de Rui Bar-
bosa. Obrigado, Senador Tasso.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Casagrande, muito obrigado pelo importante 
aparte.

Queria dizer-lhe que estou inteiramente de acor-
do com V. Exª. Devemos aprofundar o debate e não 
esconder o debate neste momento. O mais importan-
te é que fiquem muito claros os direitos, os deveres e 
as obrigações de cada um de nós; quais são as ferra-
mentas disponíveis; quais são aquelas que realmente 
serão e poderão ser utilizadas e como serão utiliza-
das pelos Senadores para desempenharem bem o 
seu trabalho.

Sou da opinião, sempre fui da opinião de que o 
melhor cenário para as Casas parlamentares, para as 
instituições públicas é a luz acesa. Sempre a luz acesa 
é o melhor remédio.

Ouço o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Prezado Se-

nador Tasso Jereissati, eu o conheço de longa data e 
tenho por V. Exª um respeito muito grande. Por uma 
feliz coincidência, sou seu vizinho no apartamento em 
Brasília e conheço V. Exª, sua esposa, seus filhos, sua 
família, o seu estilo e a sua maneira de ser. Lembro, 
lá no início, nos seus primeiros mandatos, quando V. 
Exª representou uma grande expectativa para o nos-
so País. V. Exª fez uma renovação no Ceará e no Nor-
deste, e V. Exª iniciou uma nova geração e uma nova 
forma de fazer política que até então não se conhecia 
naquela região. Eu me lembro – foi uma das vezes em 
que fiquei do lado do Presidente Sarney, contrário ao 
Dr. Ulysses – de quando o Presidente Sarney e muita 
gente achava que V. Exª é que deveria ser o Ministro da 
Fazenda. E acho que ele cometeu um equívoco muito 
grande; acho, com todo o respeito ao Sr. Bresser e aos 
erros que ele fez com os planos dele, que seria muito 
diferente a história do Brasil se V. Exª tivesse tido a 
oportunidade de levar adiante. Eu me lembro de V. Exª 
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com os Governadores, quando nós nos reunimos para 
tentar salvar a política, salvar a vida pública brasileira. 
Com relação à integridade, à seriedade, ao respeito 
que todos temos por V. Exª, acho que não há o que 
dizer. V. Exª é um homem que se impõe ao respeito, 
à admiração, à dignidade, pela sua história, pelo seu 
caráter. É o que V. Exª disse em seu pronunciamento, 
e é a absoluta verdade. Os adversários mais radicais, 
mais duros que V. Exª teve, ao longo dos seus três 
mandatos como Governador e tudo mais, sempre re-
conheceram, por unanimidade, sua seriedade, sua 
altivez. Acho doloroso que V. Exª tenha que ir à tri-
buna fazer o discurso que V. Exª está fazendo. Acho, 
com toda sinceridade, que V. Exª não está diminuído; 
V. Exª está tendo oportunidade de ter a admiração, o 
respeito, o carinho, a confiança e a credibilidade de 
todos. Mas ter que fazer um pronunciamento que nem 
esse, ter que fazer esse tipo de explicação... Se V. Exª 
precisa, imagine onde está colocado o Senado! Acho 
que tínhamos que aproveitar, meu prezado e querido 
amigo Senador Tasso, esse episódio – e foi muito bem 
dito aqui pelo Senador que me antecedeu – não para 
esperar a Páscoa, não para esperar os próximos dias 
para que isso passe e, passando, sigamos adiante. 
Acho que temos que fazer uma profunda reflexão, uma 
profunda reflexão na nossa maneira de ser. Olha, Se-
nador, de repente não sabemos se são 40 diretorias, 
se são 80 diretorias, ou se são 170 diretorias. Como 
vamos explicar isso à sociedade? 

Como vamos explicar para a sociedade que o 
que aconteceu foi que de repente se deu um aumento, 
um plus de R$2 mil, R$2,2 mil para quem ocupasse o 
cargo de diretoria e, em vez de estender esse plus de 
R$2 mil a fulano, sicrano e beltrano, fez-se com que 
o encarregado do aeroporto fosse diretor, com que o 
encarregado da garagem fosse diretor. O cidadão com 
a mesma finalidade, ocupando a mesma posição, no 
mesmo lugar, de repente foi alçado a diretor. E real-
mente fica difícil explicar 190 diretores, como fica difícil, 
para mim, explicar no Rio Grande que estou aqui há 30 
anos e não sabia que havia 190 diretores. Essas coi-
sas não podem continuar! Não podemos, de repente, 
ser surpreendidos porque se decidiu que os mastros 
das bandeiras que estão aí não estão bonitos, têm que 
ser de uma madeira especial, e aparece uma licitação 
para comprar 27 mastros de uma madeira especial e 
não sei mais o quê. Não fica lógico e ninguém sabe 
quando, de repente, aparece uma obra para se fazer 
um túnel entre o Senado e o Palácio do Governo, e 
ninguém sabe quem foi ou quem não foi. De repente 
aparece uma verba para se construir um novo anexo, 
e ninguém sabe como é e como não é. Vou lhes ser 
muito sincero. Se V. Exªs me perguntarem qual o fato 

mais grave que há aqui, eu falo com a autoridade de 
ser o mais velho, o mais antigo e, portanto, o mais cul-
pado: é a nossa omissão. Nós ficamos olhando, vendo 
e não fazemos nada, não nos preocupamos. “Não é 
coisa nossa; não sou da Mesa, não sou Diretor nem 
1º Secretário; não sou Vice-Presidente, não sou Líder”. 
Acho que aí é que começa o nosso erro. Com toda a 
sinceridade, isso não pode continuar. Venho defen-
dendo há longo tempo, Senador, uma tese: o Sena-
do, com 81 Senadores, poderia realizar mensalmente 
uma reunião de trabalho, em que nós fecharíamos a 
porta e debateríamos, e tudo o que se passa no Se-
nado passaria por essa reunião do Plenário. Nós não 
votaríamos, como disse o Senador Suplicy – e é ver-
dade –, por exemplo, “está em votação a decisão da 
Mesa número tal”, sem sabermos o que é; votar sem 
sabermos, sem termos conhecimento. Eu acho, com 
toda a sinceridade, Senador, que alguma coisa nós 
devemos fazer. Eu acho que nós não podemos conti-
nuar trabalhando terça de tarde, quarta e quinta-feira 
de manhã. Eu acho que nós podíamos fazer uma pauta 
dos trabalhos, e essa pauta nós vamos fazer agora, 
neste mês, agora no dia que estamos vivendo – ago-
ra, é mentira; já estamos no dia 2 de abril. Mas, nos 
últimos dias do mês, fazer uma reunião plenária, e os 
Líderes e a Mesa dizem a pauta que nós vamos ter no 
mês seguinte. E aí nós ficamos aqui segunda, terça, 
quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, discutindo a 
pauta, votando a pauta...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não que 
depois de votada a pauta eu encerre, não; o Plenário 
continua, mas aí não há mais sessão e cada um pode 
ir para seu Estado. Nós temos que tomar decisões. 
Com relação a essa verba de representação, está todo 
mundo caindo na gozação. A Mesa da Câmara agora 
tomou uma decisão muito importante: a partir de ago-
ra ninguém pode usar mais a verba de representação 
em empresa própria, nem em empresa de vigilância, 
nem em empresa do que quer que seja. 

Então, a imprensa está dizendo: “Mas precisa 
dizer isso!” Será que não é a lógica do bom-senso, 
da ética, da moral? Ao natural, que eu não posso pe-
gar uma empresa de segurança minha e pegar minha 
verba e fazer isso. Enquanto nós não tivermos regras 
claras, não é possível! E olha que nós estamos em 
uma situação muito estranha... O Congresso sempre 
esteve com os holofotes virados para cá. Inclusive, na 
época da Ditadura, era mais fácil bater no Congresso 
do que bater nos generais de plantão, que dava coisa 
séria. Mas o Senado sempre teve uma respeitabilidade. 
E, hoje, de certa forma, nós estamos na liderança da 
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negatividade da opinião pública. Eu acho que nós deví-
amos aproveitar o pronunciamento de V. Exª, a mágoa 
correta de V. Exª, mas que não o atinge. No momento 
em que V. Exª está nesta tribuna, qualquer um de nós 
poderia estar aí, porque, se atinge V. Exª, nós estamos 
atingidos junto com V. Exª, porque não tem ninguém 
que sobra neste momento que V. Exª está vivendo. Vou 
fazer alguma coisa. Vamos tomar algumas providên-
cias. Não pode ser isso, Sr. Presidente. Não pode ser 
no sentido de o Primeiro-Secretário, ou o Secretário-
Geral da Mesa, ou o Diretor não sei do quê, ou não 
sei mais o quê, ou não sei mais o quê, e ninguém mais 
sabe, realmente, qual é o caminho para onde a gente 
vai... Eu acho que o grande pecado desta Casa, a co-
meçar por mim, é a omissão. As coisas acontecem, e 
eu não tenho nada a ver com isso. Não! Eu acho que 
sou responsável. Meu carinho, meu abraço, admiração 
e respeito que V. Exª sabe que teve, tem e continuará 
tendo por parte deste teu amigo.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Pedro Simon, V. Exª sabe que significa o símbolo 
do que ainda há de bom nesta Casa, personaliza em 
V. Exª a sua trajetória, sua vida e especialmente para 
mim a quem tive o privilégio de acompanhar politica-
mente desde muitos anos atrás, sempre representou 
uma referência também de vida pública. E essa sua 
palavra é especialmente importante e me diz muito. 
Muito obrigado, do coração.

Senador Heráclito, eu quero atender a todos, eu 
quero ouvir todos mas... Espero a compreensão dos 
que estão viajando.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Tasso, eu vou...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A Senadora 
Patrícia fica para o fim, porque a mais bonita é a últi-
ma, porque o resto é tudo igual.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Então, ela 
vai disputar no par ou ímpar com a Senadora Lúcia 
Vânia, com todo o respeito à sua preferência. Sr. Pre-
sidente, Senador Tasso Jereissati, eu quero começar 
respondendo a essa cobrança permanente que o Se-
nador Pedro Simon faz da atuação do colega dele, o 
Primeiro-Secretário. Eu queria que o Senador Pedro 
Simon entendesse que eu tomei posse na 1ª Secreta-
ria há 60 dias, Senador Pedro Simon. Tenho procurado 
tomar todas as providências que me têm chegado. Os 
fatos que ocorrem no Senado hoje são fatos históri-
cos. Quando V. Exª aqui chegou há 30 anos, muitos 
deles já existiam. Agora, talvez, quando V. Exª fala em 
omissão, eu concordo. V. Exª foi convidado por todos 
os companheiros para ser o candidato a Presidente 
da Casa e não aceitou. Por que não aceitou? Não é 
verdade? Talvez esse tivesse sido o caminho que nos 

evitasse viver os constrangimentos que estamos vi-
vendo hoje. E é verdade. O Senador Pedro Simon foi 
convidado por todos. Era um candidato de consenso. 
Eu mesmo alimentava esse sonho – e disse a ele, e 
vários colegas disseram – de vê-lo presidir esta Casa, 
mas aqui funciona...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Por amor de 
Deus, Senador, por amor de Deus, quando eu falo...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Eu gostaria de solicitar ao Senador Heráclito 
Fortes que continuasse o aparte ao orador que se 
encontra na tribuna.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Não estou 
aparteando. Estou apenas prestando esclarecimen-
tos.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Não é possível o aparte ao aparte. Peço escu-
sas ao Senador Pedro Simon.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – A verdade é 
que, como membro da atual Mesa, às vezes, me sinto 
constrangido quando querem cobrar dela soluções que 
o tempo ainda não permitiu. Todas as providências, à 
medida que tomamos conhecimento, Senador Pedro 
Simon, estamos tomando, estamos tomando e pagando 
um preço alto. Por isso, quero que entendam. Agora, 
muitas das providências, o Senador Marconi Perillo 
tem acompanhado, estão sendo tomadas de manei-
ra silenciosa. Eu queria apenas dizer isso, para que 
não fique essa imagem de que não estamos agindo. 
Agora, são fatos históricos com os quais não colabora-
mos. Ele, com justa razão, porque nunca participou da 
Mesa, disse uma coisa clara: o método, a maneira de 
se administrar a Casa em determinado momento fez 
com que, inclusive, alguns membros de Mesa conva-
lidassem algumas ações de que não tomaram conhe-
cimento. Mas isso é coisa do passado. Nós temos de 
falar é do futuro, Senador Tasso, e eu acho que V. Exª 
foi vítima de um episódio, está marcado desde ontem, a 
Senadora Patrícia Gomes é testemunha, desde ontem 
que eu procuro, eu conheço bem V. Exª, sei o tanto que 
isso abalou V. Exª. Hoje, pela manhã, eu cheguei aqui 
preocupado. Encontrei-me com o Senador Tião Viana, 
que viajava para o seu Estado, lamentando o episódio, 
hoje às 8h30 da manhã. Eu chego no Senado cedo, 
mas acho que V. Exª vai servir para que se dê um basta 
nessa temporada de se tentar jogar lama em pessoas 
apenas para encobrir fatos ou então desviar foco de 
outros assuntos, de outros temas. V. Exª não cometeu 
absolutamente nada que fugisse às regras desta Casa. 
O Senador Praia, por exemplo, é do Estado do Ama-
zonas. Vários Estados da Região Norte... Isso é para 
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que o Brasil entenda o que é o auxílio de transporte 
prestado ao Senador. O objetivo desse auxílio é para 
evitar que o Senador, que o Deputado, se desloque às 
custas de passagens ou de caronas de empreiteiras 
ou seja lá o que for. Existem casos inclusive de ajuda 
para aluguel de barcos. Barcos! Porque... Não, não V. 
Exª. Estou contando um fato em tese de pessoas que 
precisam... Por causa da região de V. Exª, para que 
V. Exª entenda. Corredeira, barco, não é isso? Então, 
tem pessoas que têm necessidade; Parlamentares que 
têm necessidade. E quero lhe dar esse depoimento 
porque não foi sequer como Senador que vi isso. Eu 
vi na Câmara, pois fui Vice-Presidente da Câmara por 
algum tempo. Então, solicitava-se o ressarcimento ou 
a indenização desse tipo de deslocamento. É um des-
locamento para o exercício da atividade parlamentar. 
Daí por que – estou atendendo um apelo do Presiden-
te Marconi Perillo – cobramos do Secretário-Geral da 
Casa um esclarecimento, que foi prestado. V. Exª agiu 
absolutamente dentro de uma regra existente. Se o Se-
nado amanhã modificar essa regra, tudo bem. Abolir, 
proibir e deixar os Parlamentares vulneráveis a esses 
convites e a esses oferecimentos, tudo bem! Mas, na 
regra atual, não há nada que demonstre qualquer si-
nal de ilegalidade. Senador Tasso, V. Exª tem uma vida 
que dispensaria, inclusive, esse sofrimento de ocupar 
esta tribuna. Eu até o aconselhei que não o fizesse, 
pensando mais no amigo e na repercussão que isso 
poderia dar. Porque vi o quanto V. Exª estava emocio-
nado, atingido, sofrido e quis poupá-lo desse momen-
to, que é confortante, mas é penoso, duro. V. Exª, por 
tudo que fez pelo Nordeste e pelo Brasil, não merece 
isso. V. Exª foi, para a minha geração, uma referência 
de bom administrador.

Uma referência de governo revolucionário; uma 
referência de mudança de métodos e de costume na 
administração. E quantos homens públicos surgiram 
da sua eleição, para governador, usando e tendo su-
cesso em usar exatamente o método Tasso Jereissati 
de governar e de administrar. Esse que é o exemplo 
que V. Exª vai carregar pela vida afora. Isso agora é 
um episódio, isso agora é um fato isolado, e nós sa-
bemos que, por trás disso, estão interesses incon-
fessáveis e que V. Exª tem de passar por cima disso. 
Muito obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sena-
dor Heráclito, muito obrigado. Eu gostaria de, inclusive, 
ser testemunha do esforço que V. Exª está fazendo, da 
dificuldade e do sofrimento que V. Exª está passando 
também, diante de um problema que vem se acumulan-
do ao longo de vários e vários anos, pelo enfrentamento 
de maneira tão difusa, tão espalhada, da disposição e 
das dificuldades que V. Exª está sofrendo.

Passarei a palavra, então, à Senadora Patrícia 
Saboya.

Eu gostaria apenas de dizer que estou deixando, 
como os meus amigos colegas tucanos são os meus 
irmãos de Bancada, estou pedindo a permissão deles 
para deixar por último.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª está 
adotando um critério: um bonito e um feio. Fui eu e, 
agora, a Senadora Patrícia.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Espero aqui 
até à meia-noite, mas quero me pronunciar.

A Srª Patrícia Saboya (PDT – CE) – Senador 
Tasso Jereissati, Srªs e Srs. Senadores, eu conheço V. 
Exª há muito tempo. E V. Exª está, se não me engano, 
se não me falha a memória nas minhas contas, há 23 
anos com mandato na política, desde 1986, quando 
se elegeu pela primeira vez governador. Um grupo de 
jovens, comandados e liderados por V. Exª, achou que 
era possível mudar o Ceará. E de lá para cá, nós con-
seguimos, com muito sacrifício, – me incluo e digo nós, 
porque me sinto parte de todo esse processo –, com 
todo o amor pelo Ceará, com o cuidado e, acima de 
tudo, todos nós, cearenses, somos testemunhas do seu 
trabalho, da sua dedicação, da sua seriedade, do seu 
compromisso. E como V. Exª, por diversas ocasiões que 
talvez nem caiba aqui falar, e eu vi V. Exª preocupado 
com coisas tão minuciosas que, certamente, muitos de 
nós, ou talvez a maioria de nós, nunca se preocupasse. 
Mas V. Exª sempre teve o cuidado com aquilo que é pú-
blico. Foi por doze anos Governador do Ceará. E poderia 
porque talvez seja natural e até humano que, quando 
se ocupa durante tanto tempo um mandato como Go-
vernador, como autoridade maior do Estado, pudesse 
se acomodar, ou, então, ceder a alguns encantamentos 
que o poder traz. Mas V. Exª sempre foi um exemplo para 
cada um de nós: para os homens e mulheres mais sim-
ples do nosso Estado; para os homens e mulheres mais 
intelectuais, com o poder aquisitivo grande, pequeno 
ou médio. Mas V. Exª sempre mostrou...E talvez o seu 
compromisso, a sua seriedade, o amor e a paixão com 
que governou o nosso Estado, tenha-lhe feito, hoje, ser 
uma das maiores lideranças do nosso País. Eu não digo 
isso apenas pelo carinho, pela admiração, por tudo que 
tenho na vida para dizer e aqui ficaria horas a falar e dar 
um pouco do meu testemunho. Mas eu, sinceramente, 
Senador Tasso Jereissati, fico constrangida em estar 
aqui, tendo que prestar solidariedade a V. Exª, porque 
isso não é natural. Não é natural porque eu o conheço, 
porque eu o vi, eu o conheci, quando tinha 18 anos de 
idade. E para mim é constrangedor ter que dar qual-
quer testemunho sobre a sua ética, sobre a sua moral, 
sobre o seu comportamento pessoal, público, porque 
nós o conhecemos e sabemos. E foi ao lado de V. Exª 
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que eu pude crescer, foi ao lado de V. Exª que eu tive 
a oportunidade de crescer, de ingressar na política, de 
poder lutar por aqueles meus sonhos que eu sempre 
tive. E V. Exª sempre foi capaz de compreender isso, 
capaz de dar espaço para que as pessoas pudessem 
crescer ao seu lado. E, hoje, eu lamento muito que isto 
esteja acontecendo. Não quero aqui falar de avião, de 
passagem, porque, para mim, isso é tão absurdo, é 
tão pequeno diante dessa imensidão que nós estamos 
vivendo no País, no mundo... E aqui uma crise no Se-
nado, resultado de uma briga, que infelizmente é uma 
briga podre entre dois grupos, que infelizmente acabou, 
para que cada um pudesse talvez se proteger das coi-
sas, enlameando o nome de pessoas que são sérias, 
de pessoas que são limpas. Acho que nós temos a 
obrigação, como disse aqui o Senador Pedro Simon e 
tantos outros que me antecederam, de passar o Senado 
a limpo. Tudo deve ser dito, tudo deve ser esclarecido. 
Isso é democracia. Isso é transparência. Mas é preciso 
ter cuidado. Cuidado para não jogar na lama quem é 
sério, quem é honesto, quem cumpre as suas obriga-
ções, quem tem responsabilidade. É preciso cuidado. 
Digo, Senador Tasso Jereissati, porque sou membro da 
Mesa também. Fui eleita como foram o Senador Mar-
coni Perillo, a Senadora Serys, o Senador Mão Santa, 
o Senador Heráclito e tantos outros Senadores. E acho 
que agora é nosso compromisso, não só da Mesa, mas 
compromisso de todos nós passarmos a limpo. O que 
a Imprensa deseja saber precisa ser dito, para que nós 
não possamos correr o risco de que aqueles que são de 
bem, que os homens de bem que estão na política, que 
ainda sobrevivem na política neste País não se desen-
cantem também de tal forma que só deixem aqui e em 
tantos outros lugares representando o povo brasileiro, 
a imundície, a bandidagem, os maus exemplos, que 
fazem o povo e a população desse País cada vez ter 
mais nojo da política e de nós que somos políticos. Eu 
sou como V. Exª, não quero me esconder; sou como V. 
Exª que mostra a cara. E isso é o que faz cada um de 
nós aqui respeitar V. Exª. É V. Exª vir para cá e enfrentar 
com transparência, com seriedade, com firmeza aquilo 
que é o seu maior patrimônio, que é a sua vida, aquilo 
que V. Exª construiu, não na sua vida pessoal, mas por 
um País e por um Estado dos mais pobres da nossa 
Nação. Senador Tasso Jereissati, eu sei porque conheço 
V. Exª. Sei como isso pode estar abatendo V. Exª, mas 
não vai derrubar, porque muitas coisas já aconteceram 
durante a sua trajetória na política e nenhuma foi capaz 
de derrubá-lo, porque no final todos nós fomos capa-
zes de reconhecer a sua decência, a sua ética e a sua 
condução. E assim todos nós que estamos aparteando 
V. Exª, e certamente muitos que não puderam ou não 
puderam estar aqui, também pensam como eu. 

Reparto, como o Senador Arthur Virgílio e outros 
que me antecederam que, na conversa, com muitos jor-
nalistas aqui, todos lamentam também que esse episódio, 
ou que se for preciso passar a limpo o Senado, sejam 
apenadas pessoas tão sérias e tão decentes como V. 
Exª. Tem aqui o meu abraço, o meu carinho, a minha 
amizade, que não é só hoje, mas para o resto da vida. 

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nadora Patrícia, muito obrigado – permitindo a infor-
malidade aqui – V. Exª é minha irmã de tantas lutas e 
só tenho a agradecer essa generosidade, esse carinho 
de sempre ao longo das nossas lutas e das nossas 
dificuldades. Muito obrigado, Senadora. 

Senador Garibaldi.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Senador Garibaldi, Senador Tasso, eu pediria 
aos aparteantes que se restringissem um pouco com 
relação ao tempo, uma vez que ainda temos que iniciar 
a Ordem do Dia, e já temos aqui uma medida provisória 
que vai trancar a pauta. Eu quero, antes de ler a medida 
provisória, dar sequência à discussão e à votação de ma-
térias importantes para o País. O tema dessa discussão 
é muito importante, todos nós devotamos ao Senador 
Tasso Jereissati um imenso respeito e gratidão pelo que 
ele representa na modernidade da política brasileira. É 
por isso que estamos, às vezes, nem marcando o reló-
gio, o cronômetro, para que ele possa ter oportunidade 
de ser aparteado, de expressar a sua opinião.

O SR. TASSO JEREISSATI – Obrigado, Sr. Pre-
sidente..

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Sr. Presi-
dente, com a sua permissão?

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Pois não.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – V. Exª vai 
ler logo a medida provisória?

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Não quero ler a medida provisória, quero primei-
ro votar as matérias que estão aqui pendentes, para 
que nós possamos depois fazer a leitura, e com isso 
dar sequência a uma série de PECs que aqui estão e 
que precisam de leitura.

De qualquer maneira, o tempo será suficiente para 
que todos os aparteantes possam participar desse pro-
nunciamento histórico do Senador Tasso Jereissati.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Tasso Jereissati, há um ditado que diz que, para 
um bom entendedor, bastam duas palavras. Com re-
lação a V. Exª, eu poderia dizer mil palavras. Já foram 
ditas aqui muitas palavras, mas eu diria que V. Exª é 
um exemplo para todos nós. Aliás, isso já foi dito, estou 
sendo repetitivo. V. Exª é um homem íntegro, um ho-
mem puro, um homem que enfrentou interesses con-
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trários quando Governador do Ceará, mas enxugou e 
moralizou o Estado do Ceará. V. Exª agora está nessa 
tribuna, acredito, com uma amargura muito grande, mas 
com a certeza de que só aqueles que não lhe conhe-
cem poderiam pensar que V. Exª iria cometer qualquer 
irregularidade. Minha solidariedade a V. Exª.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Garibaldi, Presidente, colega Governador do 
Nordeste, V. Exªs talvez não façam idéia da relevância 
que tem para mim essa solidariedade e esse apoio que 
estou recebendo de V. Exªs.

Eu não quero ser grosseiro, mas eu queria su-
gerir que, talvez... Eu gostaria muito de ouvir todos os 
Senadores. Não sei se conforme o Regimento, mas, 
se pudéssemos ouvir todos os Senhores...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência vai assegurar a todos que assim 
quiserem o direito de aparteá-lo, Senador Tasso, pelo 
respeito que esta Presidência e esta Mesa devotam 
a V. Exª.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Obri-
gado.

Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 

Tasso, serei breve, até porque muitos já falaram sobre 
o comportamento de V. Exª como homem público. Eu 
entrei aqui num dia desses. Conheço V. Exª há pouco 
tempo, mas conheço a história de V. Exª pela mídia e 
tenho muito respeito por ela. Portanto, inicialmente, que-
ro me solidarizar com V. Exª e também dizer o seguinte. 
Este momento é difícil – infelizmente essas questões 
todas estão acontecendo –, mas nós não podemos, 
como foi dito por outros oradores, deixar passar este 
momento sem colocar esta Casa no rumo correto. Es-
tamos vendo muitas questões administrativas sendo 
tocadas. Tenho certeza de que V. Exª, assim como eu... 
Estou na vida pública e digo às pessoas: “Não quero 
um clipe, não quero nada com dinheiro público”. Estou 
sucedendo um grande Senador, o Senador Jefferson 
Péres, que não utilizava verba indenizatória. Eu tam-
bém não a utilizo há dez meses, são R$150 mil. Dos 
recursos das passagens: eu viajei pelo interior do Es-
tado do Amazonas também com a minha cota, apro-
veitando-a para alugar avião, que é a única maneira 
de ir ao interior do Estado do Amazonas. Não utilizo 
a verba indenizatória. Pode ser feito isso? Pode. Isso 
sempre foi colocado para todos nós e para mim tam-
bém. Essa questão administrativa sempre foi tratada... 
Por exemplo, no meu gabinete, trabalho com a equipe 
do Senador Jefferson Péres, mantive toda a equipe do 
Senador Jefferson Péres. Toda a parte administrativa é 
decidida por essa equipe. Infelizmente, nós perdemos 
um grande Senador, e eu tive de entrar no lugar dele. 

Como eu digo para as pessoas, entrei num trem an-
dando. Então, busquei rapidamente perceber onde eu 
poderia contribuir mais para o debate no contexto das 
grandes questões nacionais. Então, ficamos aqui sem 
saber, por exemplo, sobre as questões administrativas. 
Quanto a essa questão das horas extras, eu confesso 
a V. Exª que nem sabia que havia hora extra aqui – eu 
disse isso no gabinete. Eu falei também para os meus 
funcionários que, daqui para frente, nós vamos precisar 
ter mais atenção em tudo. Se tínhamos vícios admi-
nistrativos, não podemos continuar com eles. Agora, 
eu gostaria de fazer uma observação. O Senador He-
ráclito, por exemplo, colocou que está em andamento 
um processo de verificação para corrigirmos todas as 
questões que estão acontecendo aqui no Senado. Eu 
gostaria de saber o que está em andamento. Por que 
o que está em andamento tem de ser uma coisa que 
não é transparente se nós estamos querendo transpa-
rência? Eu não estou entendendo isso. Eu quero trans-
parência. Por exemplo, se eu cometi erros, quero saber. 
Eu cometi erros? Se eu os cometi, não foi por vontade 
de tirar vantagem disso ou daquilo. Eu não quero nada, 
não quero tirar vantagem nenhuma! Com V. Exª, tenho 
certeza, é a mesma coisa. Assim é também com os 
demais, com muitos que estão aqui, que não querem 
um centavo do dinheiro público. Quero saber, sim, de 
lutar pelos interesses da população que represento. A 
população nos cobra muito. Chego ao meu Estado, e 
as pessoas nos cobram: “Como está aquela Casa? O 
que está acontecendo lá?” Então, acredito que chegou 
o momento de agir – aí concordo plenamente com o 
Senador Arthur Virgílio Neto. Em trinta dias tem de ser 
apresentado um plano de ações. É preciso que digam: 
“Está aqui o plano de ações. Vai ser feito isso, vamos 
discutir isso”. Vamos discutir, por exemplo, passagens, 
o que pode e o que não pode ser feito nesse caso. 
Vamos discutir tudo o que, de certo modo, coloca-se 
como certo ou como errado. E já foi percebido, por 
exemplo, nessa questão das passagens, que não tem 
nada errado, V. Exª agiu corretamente. No entanto, há 
interpretações diferentes e, então, é necessário que 
façamos correções. Eu acho que Senador tem de ter 
direito a alguns benefícios dentro do mandato. Por 
exemplo, por que um Senador tem de ter direito a as-
sistência médica vitalícia? Sou contra. No dia em que 
isso for posto em votação aqui, vou votar contra. Por 
que tenho de ter direito a essa assistência depois de 
passar o mandato? Ninguém me convenceu até agora. 
Sou contra. Durante os oito anos, tem direito. Depois, 
não tem direito nenhum. E o restante dos trabalhado-
res, como fica? Então, são coisas que eu gostaria de 
discutir. Eu gostaria que nós aproveitássemos este 
momento para corrigirmos tudo o que está aqui, tudo o 
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que está acontecendo. Não dá para a gente ficar nesse 
lenga-lenga. Todo dia, sobe um, vai um à tribuna. Hoje 
é V. Exª. Outro dia desses, foram outros Senadores, e 
Senadores ao lado dos quais tenho orgulho de estar. 
Tenho aqui uma responsabilidade muito grande, a de 
estar sucedendo um grande homem. Não quero ser 
mais ou menos do que ninguém, quero representar o 
meu povo, o povo do Estado do Amazonas. Agora, não 
dá para não sabermos qual vai ser o desdobramento 
deste momento que estamos passando, isso não dá. 
Algo tem de ser feito urgentemente. Qual é o plano de 
ação? Vamos discutir tudo, vamos discutir todas as 
questões e tocar as grandes decisões que temos de 
tomar nesta Casa, Senador Marconi Perillo. Temos de 
fazer isso! V. Exª é o Vice-Presidente e percebemos, por 
seu trabalho, que tem vontade de realizar nesta Casa. 
Acredito que o Presidente Sarney também tem esse 
objetivo. O Senador Heráclito Fortes colocou-se muito 
bem, está agindo, mas precisamos ter urgência nisso, 
precisamos de urgência nas questões relacionadas a 
todos esses pontos que precisam ser esclarecidos. 
No mais, quero dizer que tenho a honra de participar 
de um Parlamento que conta com V. Exª e com mui-
tos outros Senadores. Acredito que o caminho é esse. 
Vamos trabalhar, vamos exigir, não dá para ficar nisso. 
Esse processo precisa ser transparente. E o que quero 
dizer com isso? Não se trata de caçar bruxas não. Se 
é para levantar, se é para verificar o passado, vamos, 
como disse o Senador Arthur Virgílio Neto, levantar 
toda esta instituição; vamos fazer uma CPI para ave-
riguar tudo nesta Casa. Acredito que não é esse o ca-
minho. O caminho é corrigir, estabelecer as regras que 
precisam ser estabelecidas. É isso o que a população 
quer. Se é esse o caminho, nós temos dois caminhos. 
Acredito que não é esse o caminho. O caminho qual 
é? Corrigem-se, acertam-se as regras, o que tem que 
ser estabelecido – é isso que a população quer! No 
mais, vamos votar os projetos, vamos defender, vamos 
fiscalizar, como diz o Senador Mário Couto, porque o 
nosso trabalho é este: legislar e fiscalizar. Muito obri-
gado. Solidarizo-me – repito – mais uma vez com V. 
Exª, que engrandece este Parlamento. Obrigado pelo 
aparte. Desculpe-me por ter me alongado muito.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – De 
maneira nenhuma, Senador Jefferson Praia. V. Exª 
acaba de chegar a esta Casa, infelizmente substituin-
do um grande Senador e um homem de uma ética ir-
retocável, de uma postura irretocável e até entendo a 
sua responsabilidade de fazer cumprir o seu mandato 
à altura do Senador que se foi. Eu até lhe agradeço 
porque V. Exª colocou aqui um ponto de franqueza ines-
perada: V. Exª disse: “Eu mesmo já usei fretamento de 
avião” para fazer suas viagens dentro do Amazonas, 

sem precisar fazer nenhuma coisa especial, nada es-
pecial. E o seu eleitor exige isso. V. Exª está fazendo 
o seu papel. V. Exª tem que percorrer o Amazonas e, 
como Senador, percorrer outros Estados. Parabéns 
pela franqueza e pela demonstração de caráter que 
V. Exª tem dado aqui nesta Casa.

Eu passaria a palavra agora, como gentileza, à 
Senadora Lúcia Vânia.(Pausa)

V. Exª vai precisar sair...
Senador Marco Maciel, V. Exª tem a palavra.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 

orador.) – Nobre Senador Tasso Jereissati, sua vida 
pública é conhecida de todo o País e, embora ainda 
seja um político jovem, tem uma trajetória que o coloca 
entre os melhores homens de Estado no Brasil. Isso, a 
meu ver, decorre de sua forma correta, honesta, proba 
de desempenhar os cargos públicos, que não foram 
poucos. Isso também é consequência de sua partici-
pação no Congresso Nacional, mormente no Senado 
Federal, contribuindo para fertilizar o debate político de 
nosso País, oferecendo propostas importantes para o 
desenvolvimento nacional. V. Exª é uma pessoa extre-
mamente respeitada e acatada por todos nós. Há uma 
parêmia latina: Res, non verba (atos e não palavras) 
que se lhe aplica muito adequadamente, a quem age 
de forma correta e também o faz quando se manifesta 
aqui no Parlamento, ou fora dele, expressando seus 
pontos de vista. V. Exª tem nosso reconhecimento e, 
como já ficou explicitado pelo Encarregado da conces-
são de passagens, agiu rigorosamente de acordo com 
as práticas que são adotadas aqui no Senado Federal. 
Daí por que, considero sua atuação correta quando 
vem à tribuna e diz claramente o seu comportamento 
e mostra que ele esta compatível com as normas de 
funcionamento da Casa. Certamente demonstra, mais 
uma vez, como se conduz na vida pública do nosso 
País, de modo particular aqui no Senado Federal. Por-
tanto, tem o nosso reconhecimento, eu diria mais do que 
isso, a nossa solidariedade. Quero, portanto, também 
cumprimentá-lo pela hombridade de vir aqui trazer todas 
as explicações e mostrar que estava agindo de acordo 
com os procedimentos adotados aqui na Casa.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Marco Maciel, também V. Exª como o Senador 
Pedro Simon representam uma referência importante 
nesta Casa pelo papel ao longo de tantos e tantos anos 
prestado à democracia brasileira dentro do Senado, no 
Governo Federal, no Governo Estadual e esse depoi-
mento é de um peso muito valioso para este Senador. 

Eu queria passar agora a palavra à Senadora 
Lúcia Vânia em deferência às Srªs Senadoras, que 
aguarda há muito tempo. 
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A Srª. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Obrigada. 
Senador Tasso, as pessoas que convivem no dia a dia 
com V. Exª sabem o quanto é duro para um homem da 
sua envergadura, da sua correção, da sua honestidade 
estar nessa tribuna prestando esclarecimento de um 
fato que é legal, que é correto. No entanto, V. Exª faz 
isso. Sei o quanto V. Exª está sofrendo neste momen-
to. Nós os seus amigos acompanhamos – eu pessoal-
mente acompanhei – tão de perto a sua disciplina como 
Senador nas questões mais importantes. Aqui foi dito 
pelo Senador José Agripino da sua atuação na Lei de 
Falências, uma lei que tem colaborado com o País nes-
te momento; foram 54 emendas. V. Exª contratou uma 
consultoria por suas próprias custas. V. Exª trabalhou a 
reforma tributária quase em silêncio, juntamente com o 
Senador Dornelles, buscando a melhor proposta. V. Exª 
trabalhou uma questão fantástica para o País que foi a 
pesquisa com células-tronco, conduzindo a negociação 
com tanta serenidade, com tanta tranquilidade. V. Exª 
criou a Sudene. Então, tudo nos faz pensar, num mo-
mento como esse, que é muito duro para um político da 
sua envergadura ser colocado na vala comum. Dá-se a 
impressão de que nesta Casa todos são podres, todos 
são desonestos, todos contribuem para que o País fique 
cada vez mais antipatizado com esta Casa. Isso é muito 
ruim. Isso é muito triste para todos nós. Hoje, quando 
me levantei e vi essa matéria na Folha de S. Paulo, eu 
nem acreditei naquilo que eu estava lendo. Acredito que 
alguma coisa maior tem que estar atrás disso. Não é 
possível que estejam pinçando pessoas da envergadu-
ra de V. Exª, amanhã pinçam outro, para nivelar todos 
por baixo. Eu quero aqui prestar a minha solidariedade 
e dizer a V. Exª que, desde que cheguei a esta Casa, 
o meu modelo é a sua conduta: tranqüilo, um empre-
sário bem sucedido que colocou a sua experiência em 
tantos temas complexos nesta Casa e que nos ensinou 
muito. Confesso aqui perante o senhor, neste momento 
doloroso, que sempre gostei muito de trabalhar ao seu 
lado, pela disciplina, pela correção. É o meu modelo. O 
modelo que todos nós queremos nesta Casa. Neste mo-
mento quero externar a V. Exª que estou chocada, triste 
e constrangida de vir aqui prestar esta solidariedade e 
dizer a V. Exª o quanto eu estou sofrendo junto com o 
senhor neste momento. Muito obrigada.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Mais uma vez, acho 
que a generosidade e o carinho que temos um pelo 
outro supera até a razão, a verdade e os méritos. Sei 
que V. Exª sabe como é querida e sei que existe, por 
parte de V. Exª, uma amizade muito grande. Então, 
quero dizer, do fundo do coração, que fico realmente 
marcado por essas palavras.

Ouço o Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Tasso, fiz questão de aguardar, ainda que perdesse a 
companhia do Senador Sérgio Guerra, que também 
foi a Belo Horizonte, para manifestar a minha total so-
lidariedade em questão não só minha, mas de Minas 
Gerais, do Governador Aécio Neves, de todos nós do 
PSDB mineiro. Eu, assim como a Senadora Lúcia, 
comecei a minha vida pública como Prefeito de Belo 
Horizonte. Desde aquele momento, no início inclusive 
do PSDB, como seu fundador que fui, sempre procu-
rei me espelhar na sua atuação, no que V. Exª fez. Na 
campanha de 1994 para governador, repeti exatamente 
o que tinha sido feito no Ceará em termos de mudan-
ça de patamar, de um tipo de política antiga para uma 
política moderna. O que estamos assistindo é exata-
mente a uma criminalização geral, é uma tentativa de 
nivelamento por baixo, é uma busca de desmoralização 
do Congresso, que não serve a ninguém. O Senador 
Arthur Virgílio disse aqui outro dia, com muita proprie-
dade, que a desmoralização do Congresso precede o 
fim das liberdades, precede os regimes autoritários, 
que vêm depois que se procura desmoralizar quem 
está na vida pública. É muito interessante, Senador 
Tasso, que se exija do Parlamentar que ele tenha um 
desempenho acima dos mais altos executivos do País, 
que ele saiba de tudo, que ele dê opinião sobre todos 
os assuntos. Exige-se dele, mas não se quer dar ao 
parlamentar as condições para que ele possa exercer 
o seu trabalho. Assim que, até para ter um mero men-
sageiro, um assessor, uma secretária, se critica, se faz 
a conta de quantos nós temos. É evidente que ninguém 
defende mordomia, ninguém defende exageros, mas 
aqui eu, seguramente, posso dizer que mazelas ad-
ministrativas existem. Elas não são realmente gerais, 
não podem ser colocadas a todos, e elas devem ser 
corrigidas. Não tem o menor sentido o tipo de análise 
que se tem feito, especialmente no seu caso, em que 
se procura transformar uma ação legítima como se 
fosse uma ação incorreta. Eu acredito que nós temos 
de estar permanentemente alerta, sim. Nós outros já 
passamos momentos semelhantes. A sua indignação 
é extremamente justa. Eu consigo ver com muita cla-
reza, porque eu o tenho não só como um colega, não, 
é como amigo mesmo, a sua justa indignação. Mas o 
que consola, Tasso, é que, lá em Minas, a gente tem um 
ditado muito bom que diz assim: “Atrás de morro vem 
morro.” É um ditado que nós gostamos de usar. A vida 
pública precisa de pessoas como V. Exª, de pessoas 
que não estejam largando a vida pública ao primeiro 
problema que surge. Minha total solidariedade.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Azeredo; meu amigo, um homem 
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honesto, correto, conhecido por todos nós e vítima 
também de incompreensões.

Ouço o Senador Flexa. Estou tentando fazer uma 
ordem: Senador Mozarildo, Senador Gilberto, me des-
culpem, mas a gente tem...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Tasso 
Jereissati, V. Exª teria, com certeza absoluta, o aparte 
dos 80 Senadores, se estivessem todos eles, hoje, no 
plenário. V. Exª é para nós um símbolo; um símbolo de 
político honrado, ético e competente. Eu quero dizer a 
V. Exª que, há muito tempo, muito antes de entrar na 
política, V. Exª já era um guia para o nosso caminho. 
Eu lembro que, no Estado do Pará, usava o exemplo 
de V. Exª à frente do Governo do seu querido Estado 
do Ceará, para mostrar como o político honrado, sério, 
ético e competente podia transformar um Estado que 
era, naquela altura que V. Exª o recebeu, um Estado 
totalmente ingovernável. Muito antes de o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso criar a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, V. Exª já a praticava no Estado do Ceará. 
Eu dizia que, no Pará, quando o grupo político nosso 
buscava assumir o comando do Estado, que era para 
fazer com que o Pará, a exemplo do que V. Exª fazia 
no Ceará, pudesse ir no caminho do desenvolvimen-
to. Então, Senador Tasso Jereissati, V. Exª não deveria 
ter tido essa iniciativa de vir à tribuna tentar explicar 
aquilo que o Brasil inteiro já sabe: a forma correta é 
ética com que V. Exª faz a gestão do seu mandato de 
Senador pelo Estado do Ceará. É lamentável que as 
coisas venham à tona sempre buscando enlamear as 
pessoas corretas e honestas. V. Exª tem o reconheci-
mento não só do povo do Ceará, que já o elegeu três 
vezes Governador, Senador da República, mas tem o 
reconhecimento de todos os brasileiros que o conhe-
cem, que já ouviram falar em Tasso Jereissati e sabem 
que V. Exª dá à Nação brasileira parte do seu tempo, 
da sua vida de empresário vitorioso. E aqui já foi dito 
e é verdade, Senador Marconi: o Senador Tasso paga 
para ser Senador da República. V. Exª gasta mais do 
que tem de proventos como Senador da República. 
Já foi lido pelo nosso Presidente Marconi Perillo do-
cumento da Direção Geral da Casa, mostrando que 
o uso da verba de passagem foi correta e legal. E V. 
Exª, como disse aqui, não faria nada que pudesse ser 
ilegal ou incorreto. Tenha a solidariedade de todos os 
seus companheiros. Tenha a solidariedade de todos 
os seus amigos, mas tenha a certeza de que V. Exª 
tem a solidariedade de todos os cearenses e de todos 
os brasileiros.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Flexa, um guerreiro dentro do Senado, mais uma 
vez, muito obrigado pela sua palavra de apoio sempre 
presente, sempre presente.

Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Tasso, meu pai, que também era um cearense, me 
ensinou muito cedo que uma das coisas mais difíceis 
da vida é a gente combater um bom combate. E eu fico 
preocupado – nem vou repetir aqui uma coisa que é ób-
via para toda a Nação, pois V. Exª está acima dessas 
acusações mesquinhas – com a frase de V. Exª, quando 
disse que dá vontade de largar tudo isso aqui e cuidar 
da sua vida em termos individuais. Se realmente os 
homens de bem como V. Exª largarem isso aqui, como 
eu ouvi o Senador Jefferson Péres dizer pouco antes 
de morrer, nós estamos facilitando a vida daqueles que 
querem se aproveitar do Senado ou de qualquer cargo 
público para se servir. Então, quero dizer a V. Exª que, 
como bom cearense, portanto, e como bom nordestino, 
aguente esse tranco porque é para o bem do Brasil.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Mozarildo, muito obrigado por sua palavra de 
estímulo. É um desabafo que a gente faz, mas eu acho 
que isso passa no coração e na mente de todos nós em 
determinado momento. Porque é fácil ficar do lado de 
fora curtindo a vida e falando mal dos outros. Tão mais 
cômodo! Essa sua palavra é muito estimulante.

Com a palavra o Senador Mão Santa.
Eu vou lhe deixar por último, porque sei que 

você é o mais enfático, concorda? Vai viajar? Não. É 
de propósito.

Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PMDB – PI) – Senador Tasso 

Jereissatti, quis Deus Piauí e Ceará....eu conheço a his-
tória de V. Exª. Eu comecei no Ceará quando a Nossa 
Senhora de Fátima chegou lá. A minha mãe é terceira 
franciscana. Desde lá estudei, me formei, votei em Car-
los Jereissati para Senador da República. A história, a 
grandeza empresarial, o líder novo, o político – é uma 
história muito bonita a de V. Exª. Mas poderiam dizer que 
essa admiração é porque nós somos ali do Nordeste, 
somos vizinhos. Por isso, eu queria dar um testemunho 
aqui. Já conheci muitos políticos. O político mais hon-
rado que conheci foi Mário Covas. Deus me permitiu 
ser Governador na mesma época que ele e que V. Exª. 
Entende Mozarilldo Cavalcanti? Ele teve um câncer. E 
o interessante é que depois, no Senado, teve caso se-
melhante e eu passei a ser conselheiro, pelo meu jeito 
otimista: “Você está engordando”. Ele dizia que gostava 
comer pastel. E, naquela fase, eu fiquei assim um mé-
dico conselheiro, sempre motivando aquele herói guer-
reiro. Mas eu quero dizer para o Brasil que aquele que, 
a meu ver é o mais honrado político...Bastaria dizer o 
seguinte. Reunião de Governador. Aí perguntavam: “O 
Mário Covas vai?” Está ali ele, está ali o nosso amigo 
do Rio Grande do Norte Senador Garibaldi Alves Filho 
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para fazer.... Então, se ele não fosse, não tinha reunião. 
Quer dizer, ele era o símbolo. Mas, nessas confissões 
de doença, de tudo, ele externou que gostaria que V. 
Exª fosse candidato do PSDB à Presidência da Repú-
blica. Então, isso aí vale mais do que qualquer outra 
coisa. Eu apreendi, e minha mãe, terceira franciscana: 
“Você também vai lá”. E eu ficava...Quando Francisco, 
o Santo, diz: “Onde tiver erro, que eu leve a verdade”. V. 
Exª é essa verdade na política. Então eu quero dizer o 
seguinte – e eu ia buscar lá na história para simbolizar 
isso. Dizem que um filósofo, ô Mário Couto, um grego, 
andava com uma luz, toda noite, na velha Atenas. Aí 
perguntaram-lhe o que ele estava a procurar. E Dióge-
nes diz: “Eu estou procurando um homem honesto.” Um 
homem honesto do Brasil está na tribuna e neste ins-
tante representa o Ceará e engrandece o Congresso. 
É o Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Meu 
querido amigo, colega de Governo, colega de Senado, 
Mão Santa, sua participação nesse episódio é muito 
importante e a sua lembrança da enorme afinidade 
com o nosso grande Mário Covas é uma lembrança 
muito relevante neste momento. Muito relevante. E eu 
lhe agradeço muito por essa lembrança, que tinha que 
vir de um grande amigo.

Senador Gilberto Goellner.
O Sr. Gilberto Goellner (DEM – MT) – Senador 

Tasso Jereissati, para mim, é uma oportunidade mui-
to grande, muito boa, muito gratificante poder falar à 
Nação hoje desse seu episódio que lhe pegaram, co-
locando como se não estivesse usando corretamente 
a verba indenizatória. Ora, nós somos testemunhas, 
todos aqui, de que nós somente usamos aquilo que é 
possível, dentro das regras.No entanto, o que não se 
sabe, possivelmente, é facilitar essa regra, torná-la mais 
clara. Faço uma analogia. Estamos, aqui no Congresso, 
iguais à legislação ambiental do País. Há, hoje, mais de 
1,6 mil normas e regras. É uma balbúrdia total. Não se 
tem clareza na parte da legislação ambiental, do Códi-
go Florestal, do Código Ambiental do País, e isso está 
premendo os produtores rurais. O homem da cidade, o 
homem do campo está sob pressão. Por quê? Porque 
não há algo claro, definido? O fato de usar gasolina para 
abastecer um avião para ir ao seu Estado, que é dis-
tante de Brasília, da mesma forma como Mato Grosso, 
justifica-se porque a verba que recebemos não é sufi-
ciente. Nós colocamos hoje num avião particular duas 
a três vezes mais por mês do que está previsto para 
gastarmos. Nós poderíamos estar usando 100% des-
sa verba indenizatória só para abastecer avião, porque 
precisamos deslocar-nos. No Estado do Mato Grosso, 
eu também me desloco porque sou convidado, diaria-
mente, a visitar Municípios distantes mil e quinhentos 

quilômetros, dois mil quilômetros da sede de Cuiabá. 
Então, não há gasolina para abastecer avião que che-
gue. Não existe outro meio rápido de locomoção, por-
que se levam hoje, nas estradas do meu Estado, dois 
dias, às vezes, para chegar a algum Município. Então, o 
que quero propor à 1ª Secretaria, à direção da Mesa do 
Senado é que realmente se coloque uma norma clara, 
porque nós estamos usando de acordo com a possibi-
lidade, com o tipo de gasto de cada parlamentar. Uns 
precisam mais de gasolina, outros gastam mais com 
assessoria, outros gastam mais com viagens internas, 
outros têm avião próprio e precisam utilizar o avião 
próprio, que é mais conveniente. E o outro testemunho 
que eu gostaria de dar à Nação brasileira: eu estou há 
um ano no Congresso e estou testemunhando o quanto 
se trabalha aqui, o quanto os Senadores se dedicam, o 
quanto este Congresso, este Senado é leal com a Nação 
brasileira. Nós desenvolvemos aqui dois, três turnos de 
trabalho. O Senado é incansável. Comparando a minha 
vida privada com a vida parlamentar, eu realizo três ve-
zes mais trabalho, porque sou solicitado a toda hora, nas 
comissões, nos relatórios, nos pronunciamentos feitos à 
Nação, nos grupos de trabalho que se faz dos grandes 
temas brasileiros. Então, de uma coisa a Nação brasi-
leira pode estar certa: este Senado está trabalhando, 
e muito. É competente, tem homens competentes, tem 
homens honrados, a exemplo de V. Exª. Meus parabéns 
pelo seu pronunciamento. Nós devemos mostrar isso aí 
à Nação. Muito obrigado.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Mui-
to obrigado, Senador Gilberto, companheiro recente, 
que acabou de chegar a esta Casa, que tem feito um 
trabalho muito correto e que começa a ser admirado 
por todos nós também.

Mais uma vez vou pedir ao Senador Mário Couto 
para ficar porque sei que o Senador Mário Couto foi um 
dos primeiros que, quando soube da reportagem, me 
deu um abraço forte e disse: “O que precisa de mim?” 
Sei da veemência dele, quando ele pega no microfone, 
e eu gostaria de encerrar com essa sua veemência.

Em homenagem às mulheres, a Senadora Ro-
salba.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Inclusive, 
Senador Tasso, o Senador Mário Couto hoje já esteve 
na tribuna fazendo sua defesa – na realidade, a defesa 
de V. Exª é a sua história, sua vida, porque o conheci. 
Acho que praticamente o senhor me conheceu agora, 
quando cheguei ao Senado, mas já devia ter ouvido 
falar, porque sou de uma cidade muito próxima do 
Ceará, fica a apenas 50 quilômetros da fronteira com 
o Ceará. E temos uma ligação muito presente, muito 
forte. Na realidade, o senhor deve ter ouvido falar so-
bre a Prefeita de Mossoró, porque, lá em Fortaleza, 
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não é tão estranho. Mas morei em Fortaleza. Fui para 
Fortaleza em 1961 e, desde então, conheço a família 
do senhor, o seu pai. Sei da forma como o senhor foi 
educado, sua formação cristã. Como político, aquele 
empresário, homem trabalhador, que de repente foi 
convocado pelo povo para prestar um grande serviço 
ao seu Estado. Acompanhei como V. Exª combateu a 
corrupção, as mordomias, as mudanças profundas que 
fez no seu Estado, para promover o desenvolvimento. 
Isso tudo marcou, e o povo o consagrou como gran-
de líder pelo trabalho realizado, sério, honesto.Então, 
Senador Tasso, essa é a história que presencio desde 
1961. Quando cheguei ao Ceará, naquela época ain-
da menina, já se ouvia falar da família Jereissati com 
respeito pelo serviço que prestava, não somente ao 
seu Estado mas à Nação, porque seu pai foi também 
Senador e prestou um grande serviço à nossa Na-
ção. E V. Exª segue esse mesmo caminho, essa trilha, 
esse exemplo, e aqui está. Com essa história, o Ce-
ará o conhece e reconhece. Mesmo aqueles que não 
são seus eleitores – o que é natural, pois não existe 
unanimidade – reconhecem o quanto o seu trabalho 
é sério, honesto. O homem, o político, o trabalhador 
Tasso Jereissati fez não somente pelo Ceará, mas 
pelo Brasil. Era esse o depoimento que gostaria de 
trazer de quem o conheceu não apenas como políti-
co, mas que acompanhou sua vida como cidadão de 
bem, sempre disposto a dar a sua contribuição pelo 
trabalho e pela honestidade.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senadora Rosalba, do nosso vizinho Mosso-
ró, quase Ceará – e digo para ciúme dos potiguares: 
Mossoró é quase Ceará –, pelas palavras amigas. E 
gostaria realmente de lhe dizer que a manutenção des-
se respeito e dessa tradição ao nome da minha família 
é fundamental nos meus objetivos e filosofia de vida. 
Agradeço muito a sua palavra de estímulo.

Senador Mário Couto, gostaria, com muita honra 
para mim, que quem encerrasse esses debates fosse 
este grande amigo e guerreiro paraense.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Queria, Pre-
sidente, fazer o meu aparte de pé para mostrar ao Se-
nador Tasso a minha admiração, o meu respeito por S. 
Exª. Senador Tasso, o início do meu trabalho de hoje 
foi exatamente este tema. Comecei falando, Senador 
Tasso, da minha indignação – fico até emocionado 
–, porque neste Senado estão querendo transformar 
coisas legais em ilegais. E já existe uma fábrica costu-
rando exatamente isso em cima de Senadores da sua 
envergadura. E eu vou ser mais contundente: como não 
tenho absolutamente receio de nada na minha vida, 
Senador, pergunto por que tentaram macular a sua 
imagem. Esta é a pergunta que faço à Nação: por quê? 

Se a Nação vem observando o que está acontecendo 
aqui, neste Senado, no dia a dia, deve responder essa 
pergunta. V. Exª, junto com o Senador Arthur Virgílio, 
tem lutado pela transparência deste Senado. V. Exª 
chegou a essa tribuna e fez uma denúncia. Disse que 
não entendia... Começou aí, Senador Tasso! Começou 
aí! Os canhões se viraram em direção a V. Exª, exata-
mente por causa da luta pela transparência. Quando 
V. Exª chegou aí, nessa tribuna, e disse a todos: “Eu 
me admirei – palavras suas – de ver um carro de alto 
luxo na garagem deste Senado e perguntei a alguns 
de quem era aquele veículo”.

O SR. PRESIDENTE (Arthur Virgílio. PSDB – AM) 
– Nobre Senador Mário Couto, permita-me interrompê-lo, 
apenas para prorrogar a sessão por mais uma hora.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Pois não, Se-
nador. E V. Exª, Senador Tasso, disse: “Pensei até que 
esse veículo fosse de algum Senador, e me disseram 
que era da secretária do Diretor”. Arthur Virgílio foi à 
tribuna e disse que não admitia mais que pudéssemos 
prosseguir com o Diretor que tínhamos naquela oca-
sião, porque se tratava de um homem viciado, que já 
acumulava vícios durante anos, anos e anos, e que se 
transformou, aqui neste Senado, Senador Tasso Je-
reissati, num homem poderoso, que fazia as coisas e 
até escondia do Presidente, escondia dos Senadores. 
Quantos Senadores já disseram hoje aqui e em outros 
dias, Senador Tasso, que não sabiam de horas extras! 
Quantos Senadores já disseram aqui que não sabiam 
como mostrar transparências porque não tinham nor-
mas para isso! E não se tem normas para isso. Tudo 
isso é proposital. Acumulou-se, então, ao longo do tem-
po, um homem poderoso, um homem poderoso, repi-
to, que ainda dará muito trabalho a todos nós. Vamos 
limpar? Vamos. Tenho certeza que, com o Secretário 
que se tem hoje, um homem competente, um homem 
sério, nós vamos chegar a limpar a estrutura desta 
Casa e saber o que pode e o que não pode ser feito. 
Ora, Senador, perguntei no início da minha fala hoje à 
tarde se V. Exª estava errado. Nesta ocasião, tinha de 
15 a 20 Senadores. Eu disse o que tinha acontecido 
e perguntei a todos: há algum erro no que o Senador 
fez? Ainda há pouco, um Senador disse que fez, outros 
fizeram. Outros fizeram! O Pará é grande, o Senador 
precisa se locomover. Eu já aluguei avião também – 
um monomotor – Senador Tasso, para me deslocar. 
Eu também tive autorização de alugar avião, como V. 
Exª teve. Eu também perguntei ao Secretário na épo-
ca se poderia, e o Secretário disse que poderia. Que 
erro cometemos? Existe uma fábrica aqui dentro deste 
Senado que precisa ser fechada, uma fábrica de infor-
mações irreais, ilegais e maldosas. A imprensa quer 
notícias. Não importa que seja a sua. Melhor ainda! 
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Pelo seu caráter, por sua capacidade, pelo que V. Exª 
fez por este País, pelo que V. Exª fez pelo Ceará, pelo 
conceito de respeito que V. Exª tem nesta Nação. Afe-
tar um Tasso Jereissati é notícia nacional! A imprensa 
quer isso. Se fosse, talvez, de um Mário Couto, não, 
mas de um Tasso Jereissati...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Vou deixar aqui, 
neste momento, uma sugestão ao meu Partido: CPI é 
pesado, mas não se pode deixar barato, não se deve 
deixar barato. V. Exª não deve a ninguém. Faltaram-lhe 
com o respeito. Desrespeitaram um homem digno, um 
homem de que todos nós gostamos, um homem que o 
Brasil respeita, o homem que Fortaleza e o Ceará intei-
ro respeitam, por sua bravura, caráter, lealdade com o 
povo, trabalho pelo povo. Desrespeitaram esse homem. 
Desrespeitaram esse homem. O nosso Partido não devia 
deixar barato. Vamos buscar mais ainda a transparência, 
Senador Arthur Virgílio. A sugestão fica feita. Senão, da-
qui a pouco vão inventar outras histórias e nós vamos 
precisar fazer a mesma coisa que estamos fazendo hoje, 
mostrar à sociedade que nós somos limpos e que nunca 
vão nos afetar. Senador, vamos assinar um requerimento 
– esta é a sugestão – pedindo ao Secretário e ao Presi-
dente da Casa que se investigue de onde estão partindo 
essas informações, principalmente, Senador Tasso, pela 
ilegalidade das informações, principalmente pelo caráter 
maldoso de destruir caráter de homens como V. Exª. Isso 
é uma falta de respeito ao nosso Partido e aos Senado-
res de caráter como V. Exª. Então, deixo aqui a sugestão: 
vamos apresentar um requerimento, assinado por todos 
nós, dizendo que queremos saber, por questão de trans-
parência, quem é a pessoa que se incomoda quando 
são trazidas as notícias reais, como V. Exª trouxe, quem 
são aqueles que não querem ser fiscalizados, quem são 
aqueles corruptos que querem ficar “mamando” eter-
namente à custa do povo brasileiro, à custa do Senado 
Federal e que não querem ser denunciados. Quem são? 
São esses que prestaram informações ilegais contra V. 
Exª. Queremos saber! O Presidente e o Secretário da 
Casa têm o dever de apurar. É esta a sugestão que dei-
xo. Conheço V. Exª há pouco tempo, mas V. Exª pode ter 
a certeza de que me sinto muito gratificado em ser seu 
amigo, e V. Exª é um exemplo para que qualquer homem 
que tenha dignidade na vida siga. Meus parabéns pela 
sua postura!

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto. Muito obrigado pela 
sua firmeza, pela sua solidariedade de sempre, por 
esse ano de atuação aqui no Senado Federal, o que 
nos dá a segurança de que temos companheiros para 
combater o bom combate.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Senador Tasso Jereissati, antes de V. Exª concluir esse 
seu histórico pronunciamento, eu gostaria de dizer, repre-
sentando a Mesa, como Presidente desta sessão e do 
Senado no dia de hoje, que o povo que não tem história 
não tem memória. O povo do Ceará, seu Estado, tem 
uma bela história porque se lembra que os governos de 
V. Exª significaram divisores de água para o Estado, para 
a história do povo do Ceará. O Ceará, certamente, em 
sua história recente, é um antes dos três governos de V. 
Exª e outro depois desses três governos que levaram, 
definitivamente, o Ceará a uma história de modernidade, 
de ética social, de responsabilidade social, de inclusão e, 
principalmente, de obras que o transformaram em uma 
das grandes referências brasileiras em termos de PIB, 
em termos de exportações, de crescimento econômico, 
de desenvolvimento sustentável, e, principalmente, na 
redução de todos os indicadores sociais que, à época, 
eram extremamente constrangedores para o seu Esta-
do e para o seu povo.

V. Exª, como bem o descrevia Mário Covas, pois 
era o predileto dele para ser o candidato do nosso 
Partido à Presidência da República, foi e é um farol 
para todos nós da nova geração de políticos brasilei-
ros. Eu, como Governador do Estado de Goiás, me 
inspirei muito em V. Exª, que estava, na primeira hora, 
ao meu lado. Tenho, portanto, muito carinho, muito 
respeito por sua história, pelo seu trabalho e pela sua 
ética pessoal e coletiva.

Eu gostaria de lembrar, antes de encerrar, que Rui 
Barbosa, certa vez, escreveu que, de tanto ver triunfarem 
as nulidades, a desonra, a mediocridade, a desones-
tidade, a incúria, chegará o dia em que o homem terá 
vergonha de ser honesto. Eu posso lhe assegurar, como 
pessoa que conhece bem a sua trajetória, que V. Exª 
honra esta Casa de Rui Barbosa, o Senado Federal.

Este o meu testemunho.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 

obrigado, Senador Marconi Perillo, pelas suas gene-
rosas palavras...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – É importante dizer que estamos aqui há duas 
horas e quarenta minutos ouvindo o pronunciamento 
de V. Exª e os apartes exatamente pelo carinho e pelo 
respeito que todos nós lhe devotamos.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Es-
tamos aqui há duas horas e quarenta minutos graças 
à generosidade de V. Exª, que cedeu este espaço, in-
clusive postergando a Ordem do Dia, fazendo com que 
fosse possível que eu pudesse me defender e tentar 
colocar aqui a nossa indignação diante de todos os 
nossos colegas, dos Senadores, e ao Brasil inteiro, 
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que, com certeza, vê pela TV Senado. Sem a sua ge-
nerosidade e seu apoio, isso não seria possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, por esta demons-
tração de amizade e de correção política.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Antes de iniciar a Ordem do Dia, desejo dizer a 
todos, especialmente ao Senador Tasso Jereissati, que 
esta Mesa Diretora está determinada – eu, pelo menos, 
estou determinado e percebo isto no Presidente da 
Casa, o Senador José Sarney, no 1º Secretário e em 
todos os membros da Mesa – a garantir que o plano 
de regulamentação da utilização de verbas de passa-
gens, verbas indenizatórias, isso tudo seja resolvido 
imediatamente. Aliás, a transparência, a publicação 
dos gastos da verba indenizatória já começou a partir 
do dia de ontem. Pelo menos esse é o compromisso 
da Mesa. Esperamos que todas as medidas sejam to-
madas imediatamente e que a administração da Casa 
possa sofrer mudanças extremamente radicais e um 
choque de gestão de modernidade para que o Brasil 
possa voltar a respeitar o Senado. Nós precisamos de 
ter gestão política, mas sobretudo gestão administrati-
va. Esse é o propósito desta Mesa Diretora.

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
sati, o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Arthur Virgílio.

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
sati, o Sr. Arthur Virgílio deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marconi 
Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência designou, conforme indicações 
das Lideranças, os seguintes Senadores para compor 
a Comissão Especial, criada pelo Requerimento nº 8, 
de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, destinada 
a identificar dispositivos constitucionais cuja regulação 
seja necessária para o exercício de direitos fundamen-
tais, bem como apresentar proposições legislativas e 
medidas de outra natureza para a solução das chama-
das “omissões legislativas inconstitucionais”:
Titular Suplente

Minoria 
(DEM/PSDB) 

Demóstenes Torres – DEM Eliseu Resende – DEM 
Marco Maciel – DEM Jayme Campos – DEM 

Bloco de Apoio ao Governo 
(PT/PR/PSB/PCdoB/PRB)

Antonio C. Valadares – PSB Marcelo Crivella – PRB
Tião Viana – PT Magno Malta – PR
Serys Slhessarenko – PT Marina Silva – PT

Maioria (PMDB/PP) 

1. 2. 
3. 

PTB

Mozarildo Cavalcanti Romeu Tuma 

PDT

1. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N° 28, DE 2009 

(n° 2660/2007, na Câmara dos Deputados,  
do Deputado Geraldo Pudim)

Inclui trecho da Rodovia RJ-196, en-
tre os Municípios de São João da Barra e 
São Francisco de itabapoana, na Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo-
viário Federal, constante do Anexo da Lei 
n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
institui o Plano Nacional de Viação.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Esta lei altera a Relação Descritiva das 

Rodo vias do Sistema Rodoviário Federal, constante do 
Anexo da Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
para incluir trecho da Ro dovia RJ-196 situado entre os 
Municípios de São João da Barra e São Francisco de 
Itabapoana, ambos no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º O item 2.2.2 – Relação Descritiva das Ro-
dovias do Sistema Rodoviário Federal, passa a vigorar 
acrescido da se guinte rodovia de ligação:

Art. 3º O traçado definitivo e o número da ligação 
rodoviária de que trata o art. 2º desta Lei serão defini-
dos pelo órgão competente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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PROJETO DE LEI Nº 2.660, DE 2007

Inclui trecho da Rodovia RJ-196, en-
tre os Municípios de São João da Barra e 
São Francisco de itabapoana, na Relação 
Descritiva das Rodovias do Sistema Rodo-
viário Federal, constante do Anexo da Lei 
n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
institui o Plano Nacional de Viação.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Esta lei altera a Relação Descritiva das 

Rodo vias do Sistema Rodoviário Federal, constante do 
Anexo da Lei n° 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
para incluir trecho da Ro dovia RJ-196 situado entre os 
Municípios de São João da Barra e São Francisco de 
Itabapoana, ambos no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º O item 2.2.2 – Relação Descritiva das Ro-
dovias do Sistema Rodoviário Federal, passa a vigorar 
acrescido da se guinte rodovia de ligação:

Art. 3º O traçado definitivo e o número da ligação 
rodoviária de que trata o art. 2º desta Lei serão defini-
dos pelo órgão competente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição tem por objetivo federalizar 
o trecho da rodovia RJ-196, entre a BR-356, no Muni-
cípio de São João da Barra e o balneário de Gargaú, 
no Município de São Francisco de Itabapoana, a partir 
de onde a RJ-196 já se encontra implantada.

A principal motivação deste projeto é viabilizar 
a conclusão das obras da ponte que liga os referidos 
Municipios, por meio do aporte de recursos federais, 
posto que a Lei que institui o Plano Nacional de Via-
ção (PNV) exige que um trecho rodoviário ou obra de 
arte conste da Relação do PNV, para que possam ser 
alocados recursos provenientes do orçamento geral da 
União, bem como de fundos específicos destinados ao 
setor de transportes.

Assim sendo, faz-se necessário primeiro federa-
lizar o citado trecho de rodovia, o qual inclui a ponte 
sobre o Rio Paraíba do sul, para então poderem ser 
incluídos recursos nas peças orçamentárias e pleiteada 
junto ao Ministério dos Transportes a conclusão dessa 
importante obra para a população da região.

Destacamos, ainda, que o trecho que pretende-
mos federalizar atende aos requisitos previstos para 
a inclusão de ligações rodoviárias no PNV, visto que 
liga uma rodovia federal a um balneário turístico. Adi-
cionalmente, temos o caráter estratégico da obra e 
a intenção já manifestada pelo Governo Federal em 
contribuir para a conclusão da ponte, desde que su-
plantado o entrave técnico que buscamos resolver com 
esta proposta.

Pelo exposto, por possibilitar claras condições de 
melhoria para a população e a infra-estrutura daquela 
importante região do meu Estado, espero contar com 
o apoio dos eminentes Pares para a aprovação desta 
proposição.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2007. – 
Deputado Geraldo Pudim.

LEGISLAÇÃO CITADA  
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N° 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973.

Regulamento

Aprova o Plano Nacional de Viação e 
dá outras providências.

....................................................................................
Item 2.2.2 - Relação Descativa das Rodovias do 

Sistema Rodoviário Federal
....................................................................................

(Á Comissão de Serviços de Infra-Estru-
tura, em decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência comunica ao Plenário que, em 
reunião de Líderes do Senado Federal, realizada no 
dia 24 de março último, foi aprovada a sugestão de 
os projetos de lei da Câmara de iniciativa de parla-
mentar que tiverem caráter terminativo naquela Casa 
serem apreciados também terminativamente no Se-
nado Federal.

Nesse sentido, a Presidência comunica ao Plená-
rio que, nos termos do art. 91, § 1º, IV, do Regimento 
Interno, o Projeto que acaba de ser lido será apreciado 
terminativamente pela Comissão de Serviços de Infra-
estrutura, onde poderá receber emendas pelo prazo 
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de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da 
referida Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Caso haja concordância por parte dos Líderes, 
nós vamos votar requerimentos lidos anteriormente, 
todos em globo e, depois, na Ata, nós vamos consig-
nar a individualização das votações.

Portanto, havendo concordância dos Líderes, con-
sulto o Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pelo 
que ficou combinado na reunião de Líderes com o Pre-
sidente Sarney, eu posso falar pelos demais, estavam 
todos de acordo, e eu estou de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Havendo concordância das Lideranças, coloco 
em discussão os requerimentos.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, passa-se à 

votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados todos os requerimentos.

São os seguintes os requerimentos apro-
vados:

– Requerimento nº 42, de 2009, do Senado Álvaro Dias, 
solicitando ao Tribunal de Contas da União a rea-
lização de inspeção e auditoria sobre a operação 
de compra, pelo HSBC Bank do Brasil S.A., de 
carteira de financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
e de sua Agência Especial de Financiamento 
Industrial – FINAME, administrada pelo antigo 
Banco Bamerindus do Brasil S/A.

– Requerimento nº 48 de 2009, do Senador Raimundo 
Colombo, solicitando ao Tribunal de Contas da 
União informações sobre auditorias e inspeções 
realizadas por aquele órgão em obras no Estado 
de Santa Catarina, a partir de 2003.

– Requerimento nº 49, de 2009, do Senador Raimun-
do Colombo, solicitando ao Tribunal de Contas 
da União a realização de auditoria na Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, a fim de avaliar a efici-
ência, eficácia e efetividade de suas ações.

– Requerimento nº 144, de 2009, do Senador Álvaro 
Dias, solicitando ao Tribunal de Contas da União 
informações relativas aos recursos repassados 
pelos Órgãos do Poder Executivo à União Na-
cional dos Estudantes (UNE), nos anos de 2003 
a 2008.

– Requerimento nº 148, de 2009, do Senador Raimun-
do Colombo, solicitando ao Tribunal de Conta da 

União a realização de auditoria nos contratos 
de bens e serviços realizados pela Superinten-
dência do Inmetro no Estado de Santa Catarina, 
de valor superior a cem mil reais, executados a 
partir de 2007.

– Requerimento nº 199, de 2009, do Senador Raimun-
do Colombo, solicitando, ao Tribunal de Contas 
da União, a realização de auditoria na licitação nº 
2/2008 do Ministério do Esporte, referente à con-
tratação de empresa de comunicação social.

– Requerimento nº 200, de 2009, do Senador Raimun-
do Colombo, solicitando, ao Tribunal de Contas 
da União, a realização de auditoria no Fundo da 
Marinha Mercante.

– Requerimento nº 328, de 2009, do Senador Alvaro 
Dias, solicitando seja realizada pelo Tribunal de 
Contas da União auditoria para apurar a legali-
dade das contratações de pessoas físicas, a tí-
tulo de serviços de terceiros, pela Universidade 
de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 168, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno.)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 168, de 2009 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 103, de 
2009, da Comissão de Assuntos Econômicos, 
Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Vala-
dares), que aprova a programação monetária 
relativa ao 1º trimestre de 2009.

A Presidência comunica ao Plenário que poderão 
ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento 
da discussão.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encer-

rada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a Mesa, parecer da redação final.

È o seguinte o parecer da redação fi-
nal:
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COMISSÃO DIRETORA

PARECER Nº 163, DE 2009

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 168, de 2009.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 168, de 2009, que 
aprova a Programação Monetária relativa ao primeiro 
trimestre de 2009.

Sala de Reuniões da Comissão, 2 de abril de 
2009. – 

ANEXO AO PARECER Nº 163 , DE 2009

Redação final do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 168, de 2009.

Aprova a Programação Monetária relativa ao pri-
meiro trimestre de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária relati-

va ao primeiro trimestre de 2009, com as estimativas das 
faixas de variação dos principais agregados monetários 
e as metas indicativas de sua evolução, nos termos da 
Mensagem nº 5, de 2009 (nº 8, de 2009, na origem).

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, está encer-
rada a discussão.

Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 2:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7, DE 2008

Discussão, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 7, de 2008, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Gim Argello, que altera os art. 21, 22 e 48 da 
Constituição Federal, para transferir da União 
para o Distrito Federal as atribuições de orga-

nizar e manter a Defensoria Pública do Dis-
trito Federal.

Transcorre hoje a primeira sessão de discus-
são.

Em discussão a Proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria 

constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, para prosseguimento da discussão, 
em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Itens de 3 a 7:

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 20, DE 1999 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 3, de 2001, 26, de 2002, 
90, de 2003, e 09, de 2004.)

Discussão, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
José Roberto Arruda, que altera o art. 228 da 
Constituição Federal, reduzindo para dezesseis 
anos a idade para imputabilidade penal.

Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis-
cussão.

Em discussão as Propostas de Emenda à Cons-
tituição. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, está encer-
rada a discussão.

Encerrada a discussão em primeiro turno, com as 
emendas, a matéria volta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para exame.

São os seguintes os itens que tramitam em con-
junto com a Proposta de Emenda à Constituição nº 
20, de 1999, e que também voltam à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania:

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 3, DE 2001 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  
26, de 2002; 90, de 2003; e 9, de 2004)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 3, de 2001, tendo como primei-
ro signatário o Senador José Roberto Arruda, 
que altera o artigo 228 da Constituição Federal, 
reduzindo para dezesseis anos a idade para 
imputabilidade penal.
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5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 26, DE 2002 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  
3, de 2001;90, de 2003; e 9, de 2004)

Quinta e última sessão de discussão, em 
primeiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 26, de 2002, tendo como primeiro 
signatário o Senador Iris Rezende, que altera 
o artigo 228 da Constituição Federal, para re-
duzir a idade prevista para a imputabilidade 
penal, nas condições que estabelece.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 90, DE 2003 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; e 9, de 2004)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 90, de 2003, tendo como 
primeiro signatário o Senador Magno Malta, 
que inclui parágrafo único no artigo 228, da 
Constituição Federal, para considerar penal-
mente imputáveis os maiores de treze anos 
que tenham praticado crimes definidos como 
hediondos.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 9, DE 2004 
(Tramitando em conjunto com as Propostas de 

Emenda à Constituição nºs 20, de 1999;  
3, de 2001; 26, de 2002; e 90, de 2003)

Quinta e última sessão de discussão, 
em primeiro turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 9, de 2004, tendo como pri-
meiro signatário o Senador Papaléo Paes, que 
acrescenta parágrafo ao artigo 228 da Cons-
tituição Federal, para determinar a imputabili-
dade penal quando o menor apresentar idade 
psicológica igual ou superior a dezoito anos.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Esta Presidência retira o Item 8 por se tratar 
de projeto de lei complementar que exige quórum 
qualificado.

É o seguinte o item:

8 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pro-
nunciamento (sobre o Projeto): favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronun-
ciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável, 
nos termos de Subemenda que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 309/09/PS – GSE

Brasília, 2 de abril de 2009

Assunto: Envio de PLV para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metido à consideração do Senado Federal, o incluso 
Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2009 (Medida 
Provisória nº 449, de 2008, do Poder Executivo), apro-
vado na Sessão Plenária do dia 24-3-09, 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 o Decreto nº 70.235, de 6 de mar-
ço de 1972, as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.218, de 29 de agosto 
de 1991, 9.249, de 28 de dezembro de 1995, 9.430, de 
27 de dezembro de 1996, 9.469, de 10 de julho de 1997, 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, 10.428, de 24 de 
abril de 2002, 10.480, de 2 de julho de 2002, 10.522, de 
19 de julho de 2002, 10.887, de 18 de junho de 2004, 
e 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Decreto-Lei nº 
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e as Leis nos 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995, 10.925, de 23 de julho de 
2004, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 11.116, de 18 de maio 
de 2005, 11.775, de 17 de setembro de 2008, 10.260, 
de 12 de julho de 2001, 9.873, de 23 de novembro de 
1999, e 11.171, de 2 de setembro de 2005, revogando 
dispositivos das Leis nos 8.383, de 30 de dezembro de 
1991, e 11.620, de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-
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Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, das Leis nos 
10, 190, de 14 de fevereiro de 2001, 9.718, de 27 de 
novembro de 1998, e 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
e, a partir da instalação do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais, os Decretos nos 83.304, de 28 de 
março de 1979, e 89.892, de 2 de julho de 1984, e o 
art. 112 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005; 
e dá outras providências”. Conforme o disposto no art. 
62 dá Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
Medida Provisória e os autógrafos da matéria apro-
vada nesta Casa.

Atenciosamente,

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Com referência ao expediente que acaba de ser lido, 
a Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 
dias para apreciação da matéria encontra-se esgotado 
e que o de sua vigência foi prorrogado por Ato da Mesa 
do Congresso Nacional por mais 60 dias, conforme pre-
vê o §7º do art. 62 da Constituição Federal.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da próxima terça-feira, 
dia 7, e informa que está designado o Senador Fran-
cisco Dornelles como Relator revisor da matéria.

Com a leitura desse ofício, fica trancada a pauta 
para apreciação de projetos de iniciativa parlamentar.

É o seguinte o projeto recebido:
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08732 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL396



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08733     397ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08734 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL398



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08735     399ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08736 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL400



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08737     401ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08738 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL402



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08739     403ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08740 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL404



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08741     405ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08742 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL406



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08743     407ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08744 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL408



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08745     409ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08746 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL410



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08747     411ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08748 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL412



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08749     413ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08750 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL414



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08751     415ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08752 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL416



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08753     417ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08754 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL418



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08755     419ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08756 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL420



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08757     421ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08758 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL422



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08759     423ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08760 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL424



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08761     425ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08762 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL426



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08763     427ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08764 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL428



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08765     429ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08766 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL430



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08767     431ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08768 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL432



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08769     433ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08770 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL434



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08771     435ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08772 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL436



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08773     437ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08774 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL438



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08775     439ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08776 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL440



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08777     441ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08778 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL442



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08779     443ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08780 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL444



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08781     445ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08782 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL446



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08783     447ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08784 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL448



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08785     449ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08786 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL450



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08787     451ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08788 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08789     453ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08790 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL454



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08791     455ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08792 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL456



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08793     457ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08794 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL458



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08795     459ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08796 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL460



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08797     461ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08798 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL462



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08799     463ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08800 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL464



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08801     465ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08802 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL466



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08803     467ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08804 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL468



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08805     469ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08806 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL470



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08807     471ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08808 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL472



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08809     473ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08810 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL474



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08811     475ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08812 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL476



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08813     477ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08814 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL478



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08815     479ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08816 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL480



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08817     481ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08818 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08819     483ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08820 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08821     485ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08822 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL486



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08823     487ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08824 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08825     489ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08826 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL490



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08827     491ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08828 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08829     493ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08830 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08831     495ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08832 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08833     497ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08834 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08835     499ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08836 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08837     501ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08838 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08839     503ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08840 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08841     505ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08842 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08843     507ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08844 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08845     509ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08846 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08847     511ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08848 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL512



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08849     513ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08850 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL514



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08851     515ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08852 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL516



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08853     517ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08854 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL518



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08855     519ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08856 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL520



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08857     521ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08858 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL522



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08859     523ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08860 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL524



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08861     525ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08862 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL526



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08863     527ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08864 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL528



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08865     529ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08866 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL530



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08867     531ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08868 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL532



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08869     533ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08870 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL534



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08871     535ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08872 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL536



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08873     537ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08874 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL538



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08875     539ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08876 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL540



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08877     541ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08878 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL542



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08879     543ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08880 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL544



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08881     545ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08882 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL546



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08883     547ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08884 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL548



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08885     549ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08886 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL550



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08887     551ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08888 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL552



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08889     553ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08890 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL554



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08891     555ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08892 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL556



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08893     557ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08894 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL558



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08895     559ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08896 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL560



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08897     561ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08898 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL562



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08899     563ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08900 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL564



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08901     565ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08902 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL566



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08903     567ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08904 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL568



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08905     569ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08906 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL570



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08907     571ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08908 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08909     573ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08910 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08911     575ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08912 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL576



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08913     577ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08914 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL578



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08915     579ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08916 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL580



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08917     581ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08918 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL582



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08919     583ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08920 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL584



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08921     585ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08922 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL586



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08923     587ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08924 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL588



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08925     589ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08926 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08927     591ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08928 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08929     593ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08930 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08931     595ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08932 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL596



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08933     597ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08934 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL598



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08935     599ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08936 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL600



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08937     601ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08938 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL602



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08939     603ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08940 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL604



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08941     605ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08942 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL606



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08943     607ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08944 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08945     609ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08946 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL610



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08947     611ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08948 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL612



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08949     613ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08950 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL614



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08951     615ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08952 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL616



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08953     617ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08954 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08955     619ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08956 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL620



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08957     621ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08958 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL622



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08959     623ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08960 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL624



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08961     625ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08962 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL626



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08963     627ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08964 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08965     629ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08966 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL630



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08967     631ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08968 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL632



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08969     633ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08970 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08971     635ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08972 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL636



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08973     637ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08974 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL638



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08975     639ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08976 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL640



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08977     641ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08978 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL642



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08979     643ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08980 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL644



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08981     645ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08982 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL646



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08983     647ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08984 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL648



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08985     649ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08986 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL650



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08987     651ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08988 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL652



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08989     653ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08990 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL654



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08991     655ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08992 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL656



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08993     657ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08994 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL658



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08995     659ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08996 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL660



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08997     661ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



08998 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL662



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 08999     663ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09000 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL664



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 09001     665ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09002 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL666



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 09003     667ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09004 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL668



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 09005     669ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09006 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL670



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 09007     671ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09008 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL672



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 09009     673ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09010 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL674
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Arthur 
Virgílio. Logo após, a palavra, como Líder, à Senadora 
Lúcia Vânia; e, após, como orador inscrito, ao Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
que a Mesa acolha, na íntegra, discurso que aqui re-
sumo em homenagem ao Dia Internacional de Cons-
cientização sobre o Autismo, data instituída e estabe-
lecida pela ONU.

Faço esta homenagem, especificando a Associa-
ção de Amigos do Autista do Amazonas, a AMAM, a 
qual sou muito ligado – sou apaixonado simplesmen-
te pela luta e pelos autistas, que são seres humanos 
fascinantes –, dirigida pelos meus amigos Edmando 
Luiz Saunier de Albuquerque e sua esposa, Telma Viga, 
que são pais de um adorável menino autista, pintor de 
excelente qualidade, de enorme vocação.

Peço que conste, na íntegra, esse discurso, Sr. 
Presidente, porque não considero os autistas... Eu os 
considero diferentes. Fascinantes, sim; em nada infe-
riores. Alguns são geniais. Muitos deles são capazes 
de... A impressão que me dá mesmo é a de que eles 
não interagem mais com as pessoas porque não con-
seguem interagir, têm dificuldade de se aproximar e 
de entabular uma conversação.

Muito bem, Srª Presidente.
Peço ainda que a Casa acolha nos Anais, junto 

com esse discurso – recordar sempre é viver –, algu-
mas curiosas matérias do ano de 2006.

A primeira é de autoria das jornalistas Sheila 
D’Amorim e Luciana Constantino, da sucursal de Brasí-
lia do jornal Folha de S.Paulo, sob o título “Lula lança 
pacote da construção em ato político”, quando registra-
vam outro projeto do Presidente Lula que não foi para 
frente. Ele ia para a África e lançou esse conjunto de 
medidas que visava a construir casas populares. Na 
época, ele foi mais modesto – 300 mil casas popula-
res. Havia à disposição desse projeto, supostamente, 
R$18,7 bilhões.

Muito bem, então, essa matéria eu gostaria que 
fizesse parte, até porque estou torcendo para esse 
outro projeto dar certo. Da outra vez, ficou na boa in-
tenção.

Novamente, Sheila D’Amorim e Cláudia Dianni, 
da sucursal de Brasília da Folha de S.Paulo, sob o 
título: “Lula define hoje pacote para construção”. Essa 
é até anterior à primeira.

Ainda da Folha de S.Paulo, artigo do jornalista 
Fernando Rodrigues, sob o título: “Fidelização do po-
bre”. Eu digo só o início: 

Lula lançou ontem mais uma parte do 
seu programa de fidelização do eleitor pobre. 
O pacote de incentivos à construção civil e 
habitação popular é um bálsamo para ajudar 
a consolidar o voto dos menos favorecidos na 
seara petista.

Isso foi em 2006. Não foi para frente o projeto.
E ainda matéria da jornalista Adriana Mattos que 

também versa sobre essa idéia do Governo Federal 
de lançar um projeto de construção de 300 mil casas. 
Isso acabou ficando na dispersão. Por coincidência, 
foi o ano de 2006. O pacote foi acusado de eleitorei-
ro por algumas pessoas rabujentas, enfim. Talvez eu 
próprio tenha sido uma delas, não é? E pessoas bem 
humoradas do Governo diziam que nós estávamos era 
agourando, enfim. O projeto não foi para frente.

Agora, com um ano apenas de prazo, o Presi-
dente Lula diz... Não, um ano não. Ele disse, aliás, no 
começo, que era um ano, que ia fazer um milhão de 
casas em um ano. Depois, que não era apenas um ano, 
que teriam que continuar, depois do Governo dele, o 
trabalho de construção de um milhão de casas.

Ora, se levarmos para as colinas do longo pra-
zo, um dia alguém vai construir oito milhões de casas, 
quem sabe em 50 anos, enfim. Mas o fato é que, quan-
do alguém marca um prazo, é fácil para o Tribunal de 
Contas, para os agentes políticos de fiscalização, como 
nós outros Parlamentares, fiscalizarmos, inclusive não 
só o andamento das obras, como a regularidade de-
las. Quando alguém não marca prazo, fica muito difícil 
acompanhar. Dificulta o trabalho de quem tem o dever 
constitucional e o dever ético de fiscalizar.

Mas só registro porque ia sair o tal pacote. Se 
tivessem feito essas 300 mil, ou faria, no total, 1,3 mi-
lhão, ou faria apenas 700 mil agora. Não fez as outras 
300 mil, então, eu sugeriria até que aumentasse o nú-
mero para 1,3 milhão dessas casas, para compensar a 
falha passada. Porque ainda tem tempo. O Presidente 
tem tanto tempo pela frente de Governo, é questão 
de diminuir a burocracia, é questão de gerência, é 
questão de fazer melhor e mais do que tem feito em 
relação ao PAC, que não anda; e não anda, inclusive, 
porque se fala no Governo muito em investir, investir, 
investir, mas o que sobra para investimento público na 
economia brasileira, infelizmente, é a ínfima porcenta-
gem de 1%; 0,9%, 1%, 1,1%, não mais do que isso. E 
com essa taxa medíocre, risível, de investimento, não 
dá para se fazer milagre mesmo. Mas não se deveria 
prometer milagres.

Portanto, faço o registro porque é nosso dever 
acompanhar, fiscalizar e torcer para que o Brasil ande 
para frente mesmo, não só na propaganda – porque já 
há propaganda das casas na televisão. Considero isso 
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desnecessário e até abusivo. É tão necessário numa 
crise se poupar dinheiro, e se gasta dinheiro em pro-
paganda, falando de uma casa que não se construiu? 
Devem ter feito propaganda das outras que não foram 
construídas também.

Aqui fica o registro, Sr. Presidente. É meu de-
ver, como Líder de um partido de Oposição, proceder 
dessa maneira.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR.SENADOR ARTHUR VIR-
GÍLIO.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Se-
nadores,

Ao instituir o Dia Internacional de Conscientiza-
ção sobre o Autismo, a ONU pretendeu mostrar que 
há pessoas, no mundo todo, um pouco diferentes . Di-
ferentes, sim, em razão de distúrbios neurológicos. Na 
essência, porém, humanos e iguais a todos. Humanos, 
portanto, talvez até mais do que nós outros. 

Gente como a gente, o autista apenas tem algu-
ma dificuldade de comunicação e socialização, porque 
seu foco de interesses difere do comum. Apenas dife-
re. Nem por isso, o autista vive num outro mundo, que 
seria o seu mundo. Não é assim. Aprendi que o mundo 
deles é o mesmo nosso. Aprendi e convenci-me dessa 
realidade, que, sempre merece ser lembrada.

Antes de tudo, devo dizer que aprendi tudo isso 
em Manaus, ao conhecer a AMAM-AM, a Associa-
ção de Amigos do Autista no Amazonas. Fundada em 
1997, portanto há 11anos, a entidade surgiu pela ne-
cessidade real das famílias com filhos autistas, que 
por muito tempo viveram excluídos do convício social 
e pedagógico.

Aprendi também, neste Plenário, no intervalo de 
debates, numa boa e esclarecedora conversa com o 
ilustre Senador Flávio Arns, que todos admiramos pela 
sua bandeira de lutas em favor das pessoas especiais, 
classificação em que se incluem os autistas.

Antes, igualmente aprendi muitos outros aspec-
tos sobre autismo ao assistir ao filme Forrest Gump, 
com a melhor das interpretações de Tom Hanks, aque-
le Contador de Histórias que, à época, comovera o 
mundo com seus relatos ingênuos mas cheios de en-
cantamento.

É louvável a iniciativa da Organização das Nações 
Unidas de criar uma data como a de hoje. O autista, 
no dizer do mestre espanhol Angel Riviera Gomes, de 
saudosa memória, “apenas pede compreensão huma-
na: “Organiza meu mundo e ajuda-me a prever o que 
vai acontecer.”

Mais do que isso, o Dia da Conscientização so-
bre o Autismo é chamamento da ONU para que os 
governos também se sensibilizem e criem sistemas 
especializados para a inserção social do autista. Nas 
escolas, por exemplo, há necessidade de criação, tal-
vez até em classes regulares, de vagas para os por-
tadores desses distúrbios.

Bem a propósito, leio um pequeno trecho que 
ontem me chegou às mãos: “Se uma criança fica iso-
lada em seu canto, olhando outras brincarem, não é 
porque o autista vive em mundo diferenciado. Nem, 
muito menos, por desinteresse em entrar nas brinca-
deiras. O que ocorre é que a criança autista sente di-
ficuldade e não sabe como iniciar, manter e terminar 
uma conversa.”

No meu Estado, lamentavelmente o cenário não 
é encorajador. Ali, são muitas as crianças de dois a 
cinco anos de idade fora da rede pública de ensino. 
Sabem por quê? Não há vagas para autistas. Nas es-
colas públicas do Estado são apenas 80 as crianças 
autistas matriculadas. Na AMA-AM, são 50 crianças. 
A associação é dirigida por um abnegado professor, 
Edmando Luiz Saunier de Albuquerque, e pela queri-
da Telma Vigo.

De exemplar dedicação aos autistas, a AMAM 
ressente-se de profissionais e não dispõe de recur-
sos suficientes para custear os serviços que mantém 
em Manaus.

Essa meritória entidade conta com boa estrutu-
ra física em sua sede. Em 2004, fundou o Centro de 
Vivência Magnólia, localizado na Estrada do Puraque-
quara, Ramal Bela Vista, em Manaus. Ali, esse Centro 
presta atendimento integral a crianças autistas, com 
atividades diárias especializadas, como equoterapia, 
caminhada, hidroterapia, oficina pedagógica, infor-
mática, ginástica, hidromassagem, esporte e lazer. 
Trabalham na AMA 14 pessoas, entre professores, 
funcionários e voluntários.

Meu especial carinho pelo trabalho ali realizado 
levou-me, em janeiro, a doar à entidade o valor total de 
indenização que obtive judicialmente de uma empresa 
aérea, decorrente de transtornos a mim causados por 
um desses absurdos atrasos de vôos. 

À época, entendi de ir ao juízo de pequenas 
causas protestar pelo desrespeito ao usuário e venci 
a querela. Foi gesto meramente simbólico, que nem 
de longe resolve as dificuldades da AMA e dos autis-
tas amazonenses. Mas é de gestos simbólicos que se 
cultivam as utopias idealizáveis.

Era o que tinha a dizer.
Encerro, Senhor Presidente, saudando a criação 

do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, 
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neste seu segundo ano de existência. A data foi uma su-
gestão do Catar à Organização das Nações Unidas.

Em especial, registro cumprimentos à AMAM-
AM, a meritória Associação de Amigos do Autista no 
Amazonas, dirigida, como mencionei, pelo professor 
Edmando e que tem como coordenadora pedagógica 
a professora Marluce Maria Rosas da Silva.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Arthur Virgílio, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Lúcia Vânia e pelo Sr. Mozarildo Caval-
canti, sucessivamente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – V. Exª será atendido na forma do Regimento 
Interno.

Concedo a palavra à nobre Senadora Lúcia Vâ-
nia, pela Liderança, para uma comunicação urgente 
de interesse partidário.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela Lide-
rança do PSDB. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje falar de uma 
questão de grande importância e que se tornou ainda 
mais relevante no contexto da atual crise: o mercado 
de crédito bancário brasileiro.

Bem sabemos que, ao longo dos últimos anos, 
a economia mundial bem como a economia brasileira 
experimentou um ciclo inédito de expansão do crédito. 
Reforçado pela redução dos custos e por uma economia 
real em crescimento, o acesso ao mercado formal de 
crédito passou a ser uma realidade para uma parcela 
grande da população brasileira.

Os números impressionam: batemos recordes 
de concessão de crédito pessoal (e o consignado é o 
grande motor desse tipo de crédito) e os cartões de 
crédito apresentaram expansão também recorde – tan-
to na modalidade de crédito quanto na de débito. Isso 
sem falar do financiamento a veículos e na recuperação 
do crédito imobiliário – este adormecido por 20 anos, 
graças aos juros altos e às incertezas jurídicas.

E aí chegamos à questão que tanto tem dominado 
as discussões recentes: a do spread bancário. Esse não 
é um tema novo. Ele aparece sempre que há retração 
do crédito ou a cada ano, quando o Banco Central di-
vulga os dados da sua pesquisa de spread.

Nesses momentos o Brasil aparece como o cam-
peão dos spreads bancários no mundo, os bancos sur-
gem como os grandes vilões e o crédito caro passa a 
ser o responsável por todos os nossos problemas.

Senhoras e senhores, não entrarei nessas ques-
tões. Temos técnicos na Casa – e fora dela – que já se 
debruçaram sobre isso e mostram lados diferentes de 
todas essas afirmações.

Quero me concentrar em nosso papel, o papel 
desta Casa, nesse momento em que o mercado de 
crédito passa a ter função primordial na retomada do 
crescimento deste País. E para isso faço um retros-
pecto recente.

Há cerca de quatro anos, discutimos, ao longo 
de vários meses, um projeto importante: o da Lei de 
Recuperação de Empresas.

Àquele momento sabíamos que essa era uma 
lei importante, que traria uma real possibilidade de 
recuperação a empresas viáveis e que, além disso, 
teria um impacto positivo sobre o mercado de crédito, 
aumentando a oferta de crédito e reduzindo o custo, 
principalmente para as empresas pequenas e médias, 
que são as que mais sofrem pela dificuldade de gerar 
informações que comprovem a sua real capacidade 
financeira para os bancos.

Pois bem, discutimos, melhoramos e aprovamos 
o projeto de lei que veio do Executivo – atuando de for-
ma positiva e pensando nos ganhos que esse avanço 
institucional traria para o Brasil.

Mas nem mesmo os mais entusiastas (como eu 
própria sempre fui) da Lei nº 11.101, de 2005, sabiam 
do seu real poder. Não só ganhou-se em eficiência nos 
processos de falência, mas também – e mais impor-
tante – a nova lei contribuiu de forma primordial para 
que os bancos passassem a emprestar – e a competir 
reduzindo juros e spreads – ao segmento de pequenas 
e médias empresas de uma forma inédita no Brasil.

Só para ilustrar, o crédito a pessoas jurídicas 
cresceu em 2007 quase 30% e em 2008 mais de 40%, 
isso vindo de crescimentos sucessivos desde julho de 
2005, data da aprovação da nova Lei de Falências. 
Acompanhou esse crescimento uma redução sem 
precedentes do spread bancário.

Esse é um dos muitos exemplos que mostram que 
o spread bancário é uma resposta a um conjunto de 
fatores. Além desse, basta ver o que aconteceu com o 
spread em momentos de queda dos compulsórios, redu-
ção (ou aumento) de impostos sobre o crédito e outros 
avanços institucionais como a alienação fiduciária do 
bem imóvel – também aprovado por esta Casa.

Isso tudo mostra que, embora o spread seja sem-
pre o centro das discussões acaloradas de crédito, ele 
deve ser encarado como uma consequência, vinculado 
que está a um amplo conjunto de fatores.

E cabe-nos – assim como nos momentos ante-
riormente citados – o papel de identificar formas de 
atacar esses fatores e encontrar soluções duradouras, 
e não bravatas de efeito passageiro.

E é exatamente essa oportunidade de contribuir 
de forma definitiva que surge atualmente, justamente 
no meio dessa enorme crise e quando mais se espe-
ra desta Casa.

Srªs e Srs. Senadores, está atualmente em apre-
ciação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 
836, de 2003, cujo Relator é o nosso nobre colega, 
Deputado Maurício Rands. Trata-se de um projeto da 
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maior relevância no que tange ao mercado de crédito 
brasileiro. Ele regulamenta os registros de informação 
de crédito, o chamado Cadastro Positivo.

Após dois anos em que o projeto está paralisa-
do na Câmara, o Governo resolveu hoje, segundo in-
formação da imprensa, editar uma medida provisória 
para fazer com que o Cadastro Positivo passe a viger 
a partir da próxima semana.

A legislação brasileira atual é omissa em relação 
à atuação dos registros de informação de crédito. Essa 
omissão tem gerado incerteza jurídica e conflito com 
o Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, há uma limitação ao compartilhamento 
das informações, o que gera, como principal consequ-
ência, uma dificuldade dos bancos de distinguirem os 
bons dos maus pagadores.

Assim, os bons acabam pagando taxas de juros 
que compensem os maus; e mais: os bons só são bons 
para as instituições que já os conhecem e que, por isso 
mesmo, acabam cobrando taxas maiores, dado que os 
outros bancos não têm como adquirir essa informação 
de forma eficiente e precisa.

Não basta as instituições abrirem para que haja 
a mobilidade das contas, se não tivermos o cadastro 
positivo, que poderá evitar que, mudando as nossas 
contas de um banco para outro, poderíamos ter todo 
um histórico já definido e à disposição do novo banco, 
que nos possibilitará, através da portabilidade das con-
tas, uma concorrência melhor, gerando, dessa forma, 
um spread também menor.

Estudos mostram que, em todos os países em que 
há maior compartilhamento de informações, os volu-
mes de crédito são maiores e a inadimplência é menor. 
Além disso, as taxas cobradas são mais baixas.

No Brasil, a falta de um marco regulatório que 
permita uma atuação mais ampla dos registros de in-
formação de crédito, ao mesmo tempo protegendo a 
privacidade dos consumidores, tem limitado o escopo 
dos bancos de dados.

Além disso, empresas que atuam em países em 
que há maior disponibilidade de informação tendem 
a ter maior acesso a crédito e, portanto, alternativas 
financeiras mais baratas. Juntando a isso o momento 
atual, em que a crise nos ameaça com novas notícias 
ruins a cada dia, é chegada a hora de avançar nessa 
questão.

Sr. Presidente, o estabelecimento de um marco 
legal para o compartilhamento de informações signi-
fica um passo na direção que precisamos, que é a de 
retomada da trajetória virtuosa de ampliação dos vo-
lumes e redução dos custos de crédito.

E vendo que o mercado de crédito se retrai por 
problemas de incerteza e dificuldade de mensurar risco, 

a aprovação de um projeto como o do Cadastro Posi-
tivo representa reduzir essas incertezas e fomentar o 
retorno do crédito de forma segura.

Consequentemente, significa beneficiar a popu-
lação brasileira, as pequenas e médias empresas e a 
economia do Brasil que, como todos os países na crise 
atual, precisa, mais do que nunca, usufruir do acesso 
a crédito de forma mais ampla e com custo mais bai-
xo. Pois só assim conseguiremos retomar a trajetória 
de crescimento necessária e merecida.

Sr. Presidente, após este pronunciamento sobre 
a importância do Cadastro Positivo, hoje relatado pela 
imprensa nacional através do Banco Central, o Governo 
edita uma nova medida provisória, uma vez que esse 
projeto de lei já está na Câmara dos Deputados há 
cerca de dois anos sem encontrar um consenso para 
que fosse votado.

Então, resolveu o Governo, diante da dificulda-
de atual do crédito, emitir uma medida provisória que 
deverá chegar à Câmara dos Deputados na próxima 
semana e, posteriormente, ao Senado Federal, onde 
teremos a oportunidade de possibilitar que a porta-
bilidade das instituições financeiras seja realmente 
proveitosa para o contribuinte e que venha a gerar um 
spread mais barato.

Eu gostaria também de, neste fim de semana, 
dizer da importância dos projetos que votamos aqui no 
Senado Federal. Tivemos as Comissões funcionando 
normalmente. Tivemos na Comissão de Justiça uma 
importante audiência pública com o Ministro que trata 
da igualdade racial. Tivemos no plenário do Senado 
a votação de PECs importantes, que irão, sem dúvi-
da nenhuma, colaborar com o momento atual que vi-
vemos e também colaborar com o cotidiano do povo 
brasileiro. 

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria, como faço 
aqui toda semana, de fazer este balanço, para que as 
pessoas possam sentir que, ao lado das dificuldades 
enfrentadas pelo Senado da República, temos conse-
guido produzir matérias importantes que visam não só 
a atender este momento atual e grave da crise brasi-
leira, como também contemplar a sociedade brasileira 
com projetos de alto potencial positivo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Senadora Lúcia Vânia, convido V. Exª a presi-
dir, já que serei o próximo orador. (Pausa.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pela Sra. 
Lúcia Vânia.
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A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que terá vinte minutos ou mais, se for necessário, para 
que possa expor a sua fala.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Srª Presidente Lúcia Vânia, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, durante estes últimos dias, estamos 
em Roraima consternados com a decisão que o Su-
premo tomou de acolher só em parte a ação que eu 
e o Senador Augusto Botelho impetramos, diga-se de 
passagem, já há vários anos, contra a forma de de-
marcação que foi feita na reserva Raposa Serra do 
Sol, lá no meu Estado.

Mas, quando eu falo aqui, Senadora Lúcia Vânia, 
sempre há aquela interpretação de que eu estou advo-
gando em causa própria, de que eu tenho interesses 
políticos, até dizer que, por exemplo, em vez de estar 
advogando no interesse de cerca de quinhentas famílias 
que lá viviam, ou vivem ainda há quatro décadas, em 
vez de dizerem, por exemplo, que eu advogo a parte 
da maioria dos índios que não queria essa demarca-
ção assim, dizem que, por exemplo, tanto eu quanto 
o Senador Augusto Botelho estávamos defendendo 
meia dúzia de arrozeiros que produzem 25% do PIB do 
meu Estado, como se não fosse legítimo defendê-los 
também – repito, também –, porque, primeiramente, 
estava defendendo, estou defendendo e continuo de-
fendendo, os interesses daquela maioria.

Mas, para não dizer que as palavras são minhas, 
eu quero ler um artigo publicado no jornal O Estado de 
São Paulo, do dia 29 do mês passado, de autoria do 
Ilustre Deputado Aldo Rebelo, cujo título é “O Erro em 
Roraima”. O Deputado Aldo Rebelo, é preciso dizer, foi 
Presidente da Câmara dos Deputados; foi Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
da Câmara dos Deputados; Ministro do Governo Lula 
e é um eminente parlamentar do Partido Comunista 
do Brasil. Portanto, não tem vínculo com o capital, re-
presentado pelos arrozeiros; não tem vínculo, portanto, 
com as ONGs que manipularam essa questão. 

Portanto, eu vou ler as palavras dele e fazê-las 
como se minhas fossem. Ele começa o artigo: “Pior 
que um crime, é um erro.” 

E ele diz que essa frase é de Talleyrand, Ministro 
francês. E começa: 

Ao saber que Napoleão Bonaparte man-
dara matar o Príncipe Louis Antoine Henri de 
Bourbon-Condé, mais conhecido como duque 
de d’Enghien, o poderoso Ministro das Rela-
ções Exteriores Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord alertou sua majestade de que o ato 

era mais grave do que parecia e poderia trazer, 
como trouxe, dissabores ao imperador impe-
tuoso. A advertência se aplica a decisões ir-
refletidas que o Brasil vem tomando em áreas 
estratégicas, como a de proteção geopolítica 
do território, de que é exemplo a recente de-
cisão do Supremo Tribunal Federal de ratifi-
car a destinação de 1,7 milhão de hectares 
da reserva Raposa Serra do Sol, numa zona 
de fronteira, para usufruto exclusivo de cinco 
tribos indígenas. 

E aqui é bom dizer que, dessas cinco, a maioria, 
pelo menos, três – e digo mais, quatro, porque uma só 
que é o Conselho Indígena de Roraima, queria dessa 
forma. Então, esse usufruto não é, na verdade, exclusivo 
para um tipo só, uniforme de índios. Aliás, também é 
bom esclarecer: dos três Municípios atingidos, Sena-
dora Lúcia Vânia, dois Prefeitos são índios; do terceiro, 
cujo Prefeito não é índio, o Vice-Prefeito é índio. 

Do Município que está bem no núcleo da re-
serva, dos nove Vereadores, sete são indígenas e os 
outros, descendentes de indígenas ou miscigenados 
com indígenas.

Mas continua o Deputado Aldo Rebelo:

Conforme os Ministros votavam, até as 
pedras sabiam que o Supremo iria manter, em 
Roraima, a desastrada decisão do Executivo 
de agredir a formação social brasileira ao ex-
pulsar os não índios e edificar uma espécie de 
Muro de Berlim, que separa nacionais como se 
inimigos fossem. Até as pedras sabiam que a 
decisão correta a tomar era acomodar os di-
reitos de índios (incluindo os que são contra 
a demarcação da reserva em área contínua 
e apoiam a presença de arrozeiros) e de ou-
tros brasileiros que lá se estabeleceram, no 
modelo secular de ocupação do território. É 
um truísmo reconhecer que os nordestinos, 
goianos e gaúchos que arribam para a Ama-
zônia repetem a epopeia dos bandeirantes, e 
sua presença não significa um esbulho dos 
direitos indígenas. Até as pedras sabiam que 
a decisão correta era a abrangente, sem par-
ticularismos étnicos ou unilateralidades de 
ambições, e que o sagrado direito dos índios 
a terras que tradicionalmente ocupem seria 
mais bem respeitado pela demarcação da re-
serva em ilhas comunicantes, e não em área 
contínua. Até as pedras sabiam que nesses 
conflitos intestinos não pode haver derrotados, 
e só se admite um vencedor: 
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a Nação e os interesses permanentes 
de seu povo.

Se o Executivo, por intermédio da Fun-
dação Nacional do Índio [a famigerada Funai; 
ele não chama de famigerada, eu chamo; ele 
acha que é um órgão nocivo ao País] e do Mi-
nistério da Justiça [comandada pelo Ministro 
Tarso Genro, que de justiça não tem nada – isso 
também acréscimo meu; não vou colocar na 
boca do Deputado], que demarcaram e homo-
logaram a reserva, falhou ao separar brasileiros 
em castas beneficiadas e prejudicadas [quer 
dizer, brasileiros em classes privilegiadas e 
outras prejudicadas], ainda havia esperanças 
de que o Supremo, como tribunal político, for-
masse em conjunto o que apenas o Ministro 
Marco Aurélio de Mello foi capaz de fazer ao 
lavrar um voto de estadista no que chamou de 
“momentosa controvérsia”. O ministro atentou 
na História ao observar que é necessário con-
jugar “dispositivos que conferem proteção aos 
índios em conjunto com os demais princípios 
e regras constitucionais, de maneira a favo-
recer a integração social e a unidade política 
em todo o território brasileiro”. Foi assim que 
construímos uma Nação isenta do fratricídio 
racial que jorra desunião e sangue nos ou-
tros países, pois, como observou o ministro, o 
“convívio harmônico dos homens, mesmo ante 
raças diferentes, presente a natural miscige-
nação, tem sido, no Brasil, responsável pela 
inexistência de ambiente belicoso”.

Desunião e sangue parecem estar, no 
entanto, no horizonte dos pregam a fabrica-
ção e o acirramento do confronto. Como se 
pode ler na edição do dia 22 deste jornal, há 
quem preveja, se é que não deseja, que as 
naturais divergências entre nacionais assu-
mam no Brasil a dimensão bélica que se ve-
rifica em Israel e o Hamas no Oriente Médio. 
Os que escrevem a imitação burlesca deste 
novo livro do Apocalipse são os mesmos que 
procuram internacionalizar as contradições 
internas. Agora mesmo, o Estado brasileiro 
é réu na Comissão de Direitos Humanos da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), 
acusado por uma incerta Fundação Interame-
ricana de Direitos Humanos de violar prerro-
gativas dos índios.

O recurso a organismos multilaterais é o 
meio mais rápido de abrir caminho para reso-
luções que viabilizem, e mesmo legalizem, a 
interferência estrangeira em assuntos exclu-

sivos do Brasil. De qualquer forma, convém 
registrar a frequência e a estridência de ONGs 
em causas sempre associadas à exploração 
do território e a recursos naturais, sobretudo 
na Amazônia mais erma. Salta aos olhos que 
não se vejam ONGs tão eloquentes em so-
corro de índios que vegetam na árida cidade 
de São Paulo.

Realmente, fazendo um parêntese, Senadora, 
quando se trata de índios na Amazônia, existem cerca 
de 300 ONGs para cada índio. Mas, quando se trata de 
ONGs cuidando dos índios que estão em São Paulo, 
não há uma sequer.

Tampouco, na outra ponta, que se omitam 
na vigilância de interesses do conjunto do País, 
a exemplo do nosso próspero agronegócio es-
trangulado pelo protecionismo dos países que 
controlam os organismos multilaterais.

As decisões tomadas pelo aparelho de 
Estado, incluído o Judiciário, em relação à Ra-
posa-Serra do Sol e mesmo à absurda área de 
9,6 milhões de hectares reservada aos ianomâ-
mis na fronteira com a Venezuela não podem 
ser admitidas como fato consumado.

Urge resistirmos, dentro da ordem e de 
forma não-violenta. Uma forma disponível de 
resistência democrática é o projeto de lei que 
apresentamos, em associação com o depu-
tado Ibsen Pinheiro, para que o assunto seja 
submetido ao Congresso Nacional.

E aqui quero fazer um outro parêntese. É 
impressionante. Eu tenho uma emenda consti-
tucional apresentada em 1999, uma proposta 
de emenda à Constituição, aprovada na CCJ; 
veio para o Plenário, passaram as cinco ses-
sões de discussão em primeiro turno, quando 
chegou a quinta sessão, o Senador Aloizio 
Mercadante, que era Líder do Governo, jun-
to com os Líderes que são da base, pediram 
que voltasse à CCJ para rediscussão. E lá, 
sucessivos mecanismos de protelação fize-
ram com que essa PEC ficasse mofando lá. 
Depois, o Senador Juvêncio apresentou uma 
PEC em 2004, que foi anexada a minha de 
1999 e só agora foi para votação com o rela-
tório do Senador Valter Pereira, que acolheu 
as duas emendas constitucionais, que, em 
suma, querem o quê, Senadora Lúcia Vânia? 
Que o Senado, que é a Casa da federação, 
examine as demarcações que a Funai faz an-
tes que o Presidente homologue. Não é assim 
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que o Senado faz com relação aos Ministros 
do Supremo, do STJ, dos Tribunais Superiores 
todos, dos Embaixadores, só para depois o 
Presidente nomear? Como é que se tira terra 
dos Estados sem sequer o Senado tomar co-
nhecimento? E o Senado é o quê? É a Casa 
que representa os Estados. Então, a União – a 
União, não –, o Governo, o Poder Executivo, 
o Presidente da República está fazendo uma 
interferência, uma intervenção nos Estados ao 
bel-prazer, e nós não podemos falar. 

Atualmente, as reservas são delimitadas com 
base em pareceres unilaterais da Funai e homologa-
das por decreto do presidente da República. O proje-
to [o projeto deles] mantém a prerrogativa do Poder 
Executivo [isto é, não se está tirando a prerrogativa do 
Presidente de demarcar ou da Funai de fazer o levan-
tamento] para definir as terras indígenas, mas deter-
mina que a homologação seja feita por lei ordinária, 
sujeita à apreciação do Legislativo. Outra inovação é 
que não se fará demarcação de terra indígena em fai-
xa de fronteira.

Nos Estados Unidos, onde há tantas ONGs de-
fendendo essa questão, não há uma reserva na sua 
fronteira; nenhuma. Eles guerrearam e acabaram com 
todos os seus índios. Os que sobraram estão em re-
servas no meio do País. Não há uma reserva na faixa 
de fronteira.

Tanto a Reserva Raposa-Serra do Sol quanto a 
Ianomâmi e outras estão na linha de fronteira; não es-
tão nem na faixa. As reservas estão na linha, coladas 
com outro país. E o Brasil assiste a tudo isso como se 
nada estivesse acontecendo.

Poder soberano e popular por excelência, o Par-
lamento poderá oferecer soluções isonômicas para 
um problema que se agrava e prevenir a implantação 
no Brasil de um Estado multiétnico e uma Nação bal-
canizada, fomentada pela leniência interna e por inte-
resses externos.

Portanto, quero cumprimentar o Deputado Aldo 
Rebelo, que, não sendo de Roraima, mas conhecendo 
o problema de Roraima – lá foi, inclusive, conhecer o 
problema in loco –, escreve um artigo que nem eu, que 
nasci lá, que conheço o sofrimento de lá, escreveria 
com tanta perfeição. Já o li na íntegra, mas quero pedir 
que seja transcrito esse brilhante artigo do Deputado 
Aldo Rebelo para constar que foi publicado no jornal 
O Estado de S. Paulo. 

Ao mesmo tempo, quero pedir a atenção dos 
Senadores para essa Emenda Constitucional de 99, 
que está juntada, agora, com a emenda do ex-Senador 
Juvêncio da Fonseca, para que nós possamos criar 

um marco regulatório nessa questão e apreciar as 
demarcações. 

Nós não estamos pedindo que o Presidente dei-
xe de homologar, não estamos pedindo que a Funai 
deixe de estudar as reservas indígenas. Se eles estão 
fazendo certo, por que temem que examinemos? Se o 
que eles estão fazendo é, como dizem, transparente, 
por que têm medo que o Senado investigue?

Nós somos suspeitos porque representamos os 
Estados, porque temos nossos interesses? Querem 
coisa mais legítima do que alguém que é eleito pela 
população para defender o seu Estado? Será que têm 
mais legitimidade do que nós os antropólogos, será que 
tem mais legitimidade a Funai ou o próprio Ministro da 
Justiça? Será que têm? Não têm, com certeza. Não 
conhecem, esse é que é o problema.

Relativamente a essa questão da Raposa-Serra 
do Sol, eu vou, inclusive, Senadora Lúcia Vânia, fazer 
uma coletânea de todos os dados, desde o primeiro 
passo, para ficar marcada na história, inclusive com o 
voto do Ministro Marco Aurélio, porque o que o Supre-
mo fez, lamentavelmente, acolhendo em parte, mes-
mo botando uma série de condicionantes, foi chan-
celar uma fraude que o Poder Executivo fez: o Poder 
Executivo induziu o Poder Judiciário maior do País a 
chancelar um erro. 

Na verdade, essa demarcação da Raposa-Serra 
do Sol é um conjunto de fraudes, de crimes, que se 
montou para impor à Nação brasileira esse absurdo. 
E, como disse o ex-ministro e Deputado Federal Aldo 
Rebelo, na verdade, nós não podemos ser lenientes 
numa situação dessa. Vamos continuar a luta. A mim, 
ninguém vai imputar o fato de ter ficado com medo, ter 
ficado calado e não ter agido.

Agi como parlamentar, agi como cidadão ao en-
trar com uma ação no Supremo, e agi várias vezes em 
nome do Senado indo à reserva – vou continuar indo, 
inclusive. Não vou me comportar como um daqueles 
três macaquinhos – um está com as duas mãos nos 
olhos para dizer que não está vendo; o outro, com as 
duas mãos nos ouvidos para dizer que não está ouvin-
do; e o terceiro está com as duas mãos na boca para 
dizer que não está falando. Eu vi, ouvi e vou continuar 
falando.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI 
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– V. Exª será atendido na forma regimental.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – 
GO) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Mário Couto 
e Gerson Camata enviaram discursos à Mesa, que 
serão publicados na forma do disposto no art. 203 do 
Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para regis-
trar a matéria intitulada “Sem Limites”, publicada pela 
revista Veja, em sua edição de 11 de março 2009.

A reportagem destaca que documentos provam 
que o delegado Protógenes Queiroz bisbilhotou ile-

galmente a vida de autoridades. Pior, ele dizia agir 
em nome do Presidente Lula, cujo filho Fábio Luís te-
ria sido, nas palavras do policial, “cooptado” pelo ex-
banqueiro Daniel Dantas.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “Premiação Ameaça-
da”, publicada pela revista ISTOÉ, em sua edição de 
14 de janeiro de 2009.

A matéria destaca que o Governo Lula criou, no 
apagar das luzes de 2008, o cargo de adido policial em 
Portugal e o presenteou ao delegado Paulo Lacerda, 
ex-Diretor da Polícia Federal e da Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN). A revista lembra que o cargo com 

salário de US$19 mil, cerca de R$42 mil, não foi sequer 
solicitado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR MÁRIO COUTO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

    695ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



09032 Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL696



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 3 09033 

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 
apanhamento taquigráfico.) Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores,dez anos depois de sua ascensão ao po-
der por vias legais, o Presidente da Venezuela, Hugo 
Chávez, parece prestes a completar a tarefa a que se 
entregou desde que assumiu o cargo: destruir a demo-
cracia, fazendo uso, para cumprir sua meta, dos instru-
mentos proporcionados pelo regime democrático.

Não se pode atribuir ao coronel sequer o mérito 
do ineditismo. Hitler e Mussolini também empregaram 
o mesmo método para eliminar as liberdades. Arran-
caram do Legislativo a autorização para governar por 
decreto. Recorreram a plebiscitos e referendos para 
acumular poder, ignorando o Congresso. Criaram milí-
cias armadas, verdadeiras tropas de choque, formadas 
em sua maioria por marginais violentos, destinadas a 
intimidar e, quando preciso, massacrar os adversários 
– sempre tratados como “inimigos da pátria”. E subju-
garam o Poder Judiciário, promovendo expurgos que 
só pouparam os magistrados dispostos à concordância 
incondicional com as vontades do Executivo.

Em sua última demonstração de estilo centraliza-
dor e vocação ditatorial, na tarde do último domingo, 10 
horas antes da segunda-feira, Chávez decretou que 2 
de fevereiro seria feriado nacional – em comemoração, 
é claro, aos 10 anos de seu Governo.

Foi outro ato que nada teve de inédito. No sé-
culo 19, o ditador José Tadeo Monagas, que invadiu 
o Congresso venezuelano, transformou em feriado o 
dia 24 de janeiro, data em que tomou o poder. Depois 
dele, no século 20, outro ditador, Marcos Pérez Jimé-
nez, criou a “Semana da Pátria”, que começava em 2 
de dezembro, dia em que se apossou da presidência 
da Venezuela.

Tomada de surpresa por um feriado decretado 
com apenas algumas horas de antecedência, a po-
pulação enfrentou transtornos de toda espécie. Pais 
encontraram fechadas as escolas em que seus filhos 
estudam, operários que esperavam cumprir um dia 
normal de trabalho tiveram que voltar para casa, mi-
lhares de comerciantes perderam toneladas de pro-
dutos perecíveis. 

Em meio ao caos generalizado, tropas da Guar-
da Nacional forçavam os lojistas a fecharem as portas, 
chegando a invadir clínicas particulares e farmácias, 
para garantir que apenas o atendimento de emergên-
cia funcionasse.

A megalomania presidencial custou caro ao país, 
mas Chávez ignorou a confusão provocada por seu 
capricho. No Panteão Nacional, onde está sepultado 
Simón Bolívar, atreveu-se a dizer que o libertador do 
país, “incorporado na vontade do povo, voltou à vida 
10 anos atrás”. Ou seja, ele tem a firme convicção de 

ser a reencarnação do herói nacional, reverenciado 
por sua contribuição decisiva para a independência 
de vários territórios da América Espanhola.

São tantas as incompatibilidades entre a figura 
do libertador e a do coronel-ditador que seria tedioso 
enumerá-las. Elas começam, entretanto, pelo fato de 
que o chefe das revoluções que promoveram a inde-
pendência da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru 
e Bolívia, embora tenha eventualmente sucumbido a 
tentações autoritárias, venerava a democracia. Quan-
do Napoleão se autoproclamou imperador da França, 
passou a considerá-lo um “traidor dos ideais republi-
canos”.

A moderna perversão do culto a Bolívar, concebi-
da por Hugo Chávez, não contempla o menor respeito 
pelos ideais republicanos que o libertador admirava. 
Faltam menos de 15 dias para a realização do refe-
rendo sobre uma emenda constitucional que permitirá 
a reeleição presidencial sem limites. É a segunda ten-
tativa que ele faz de perpetuar-se no poder. Derrotado 
na primeira, em 2007, não desistiu, e nada indica que 
desistirá se o povo da Venezuela rejeitar novamente 
sua pretensão.

É significativo que o vice-presidente da Confe-
rência Episcopal da Venezuela, arcebispo Roberto Lu-
ckert, tenha dito na segunda-feira que não vê razões 
para celebrar os 10 anos de governo de Chávez. “Não 
tenho nada o que celebrar hoje, nada mesmo, e me 
sinto mal, por acreditar que este senhor atentou contra 
a constitucionalidade do país”, afirmou o religioso.

Merecem transcrição as declarações de uma das 
principais autoridades da Igreja Católica da Venezuela, 
pela precisão com que descrevem as atuais condições 
do país e pelo que revelam sobre a personalidade e 
os propósitos de Chávez:

O que podemos celebrar hoje? Um ho-
mem que nos desqualifica, dizendo que somos 
conspiradores, que estamos contra a Vene-
zuela. Ele já disse que entrou para a Acade-
mia Militar com o objetivo de dar um golpe 
de Estado. É a única pessoa a quem o país 
concedeu o diploma de golpista. Diz que quer 
prolongar seu modelo até 2049. Seu modelo é 
o do presidente eterno, o de Cuba, o mesmo 
da Coréia do Norte e do Zimbábue.

O modelo de Hugo Chávez é, com certeza, o de 
uma ditadura, em que ele governará até a morte. E 
seu “socialismo do século 21” nada mais é do que o 
velho e fracassado socialismo do século 20, misturado 
ao caudilhismo do século 19. Nele, o Estado controla 
tudo, e não admite divergências. O populismo asse-
gura a continuidade da miséria – uma piada diz que o 
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presidente gosta tanto de seus pobres que tratou de 
multiplicá-los... Quanto à economia de mercado, aos 
poucos, desaparece, sob o poder opressor das regras 
ditatoriais.

Quem duvida dos propósitos totalitários de Chá-
vez deve ler o chamado “Plano da Nação 2007-2013”, 
que estabelece as metas do governo federal para o 
período. Nele, está escrito que “o Estado conservará 
o controle total das atividades produtivas que sejam 
de valor estratégico para o desenvolvimento do país”. 
Acontece que, para Hugo Chávez, tudo é estratégico: 
os setores de alimentos, telecomunicações, bancário, 
energético, supermercados e até shopping centers, 
a julgar pela recente desapropriação de um, em Ca-
racas.

Quanto ao futuro da economia de mercado, de-
clarações feitas 2 anos atrás pelo ministro de Plane-
jamento e Desenvolvimento deixam poucas dúvidas. 
Em dezembro de 2006, ele disse que “os empresários 
dispostos a assumir a agenda socialista deverão cum-
prir compromissos para ter acesso a estímulos estatais. 
Os que se negarem (...) receberão do Estado um tra-
tamento conforme a legalidade vigente, que não será 
cordial, muito menos preferencial”.

São regras como estas que vigoram no país que 
pretende integrar o Mercosul. Instituição que, na con-
cepção de Chávez, precisa ser “descontaminada”, ou 
seja, deve conformar-se aos seus ditames ideológicos. 
Seu propósito é ingressar no Mercosul para transformá-
lo numa frente beligerante, que só arrecadará inimiza-
des e será incapaz de firmar acordos comerciais. 

A adesão da Venezuela só tende a emperrar as 
negociações com blocos e a inserção competitiva de 
seus integrantes na globalização. Transformado em 
instrumento da “política bolivariana”, o Mercosul en-
frentará dificuldades sem conta, provavelmente insu-
peráveis, para concretizar seus propósitos, caso este 
sócio indesejável seja admitido.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – 

GO) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

A SRA. PRESIDENTE (Lúcia Vânia. PSDB – GO) 
– Está encerrada a sessão.

(Levanta-se à sessão às 19 horas e 32 
minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

Bloco-PR - César Borges*
PDT - João Durval**

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

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)

Bloco-PT - João Pedro** (S)

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**

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

Maranhão
Maioria-PMDB - Lobão Filho* (S)

Maioria-PMDB - Roseana Sarney*
PTB - Epitácio Cafeteira**

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

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

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

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

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

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

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

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

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

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

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

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

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

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

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

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

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**

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

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**

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

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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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) (8)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (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 ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB) (14)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE) (11)

Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (5)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

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

Fátima Cleide   (PT-RO) (13)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (3,6)

João Pedro   (PT-AM) (2,12,17)

 1.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 2.  Mozarildo Cavalcanti   (PTB-RR)

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

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
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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
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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)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB-PB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

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

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC)

 1.

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.



118 quinta-feira 2 ORDEM DO DIA abril de 2009

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

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 (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
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
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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 
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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)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

1. Senador Gilberto Goellner   (DEM)

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 1. Senador Romeu Tuma 
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA - TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo final: 22/12/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (2,3) 1. Senador João Vicente Claudino 

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

Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

1.

2.

3.

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

2.

3.

Maioria ( PMDB, PP )
1.

2.

3.

PTB
1.

PDT
1.



abril de 2009 ORDEM DO DIA quinta-feira 2 123

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

 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (29)

Delcídio Amaral   (PT) (37)

Aloizio Mercadante   (PT) (32)

Tião Viana   (PT) (31)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Inácio Arruda   (PC DO B) (34)

César Borges   (PR) (40)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (28)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (39)

 3.  João Pedro   (PT) (11,35)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (38,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,33)

 7.  João Ribeiro   (PR) (41)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (57,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (55,68)

Gerson Camata   (PMDB) (54,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (61)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,63,65)

Pedro Simon   (PMDB) (60,62)

VAGO (64)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (53,67)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (56,59)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,69)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,69)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,58,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,69)

 7.  VAGO (64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (50)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,46)

Efraim Morais   (DEM) (52)

Raimundo Colombo   (DEM) (49)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,42)

Jayme Campos   (DEM) (13,43)

Cícero Lucena   (PSDB) (26)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (26,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (26)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (46)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,47)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (46)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (25)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,23,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (22)

 10.  Papaléo Paes   (PSDB) (24)

PTB (7)

João Vicente Claudino (51)

Gim Argello (51)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,51)

 2.  Fernando Collor (51)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-4605 e 33113516
Fax: 3311-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Antonio Carlos Valadares   (PSB)

VAGO (6)

Expedito Júnior   (PR)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)

 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO (4)

 1.  Mão Santa   (PMDB)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

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

Raimundo Colombo   (DEM) (7)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 3.  VAGO (8)

PDT PSDB PMDB (1)

Cícero Lucena   (PSDB)  1.

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

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 (5)

 1.  Renato Casagrande   (PSB)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4)

Osmar Dias   (PDT) (1)

Tasso Jereissati   (PSDB)

 1.  João Tenório   (PSDB) (2)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB) (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)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO (5)

 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)

VAGO (2)

 1.  Romero Jucá   (PMDB)

 2.  Valter Pereira   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (3,4)

Eliseu Resende   (DEM)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  José Agripino   (DEM)

 2.  VAGO (5)

 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) (35)

Paulo Paim   (PT) (36)

Marcelo Crivella   (PRB) (34)

Expedito Júnior   (PR) (29)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (27,60)

Renato Casagrande   (PSB) (27,59,64)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (32)

 2.  César Borges   (PR) (31)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (28,30)

 6.  VAGO (27)

 7.  José Nery   (PSOL) (27,62,63)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (56,67)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52)

Paulo Duque   (PMDB) (6,49)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (51)

Mão Santa   (PMDB) (48)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (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) (12,15,42)

Raimundo Colombo   (DEM) (46)

Lúcia Vânia   (PSDB) (21,44)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,65)

Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (38)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (37)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,41)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,43)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,66)

 6.  João Tenório   (PSDB) (23)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22,45)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,58)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (19,47)  1.  VAGO (18)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário n.º 09 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3515
Fax: 3311-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Flávio Arns   (PT)

Paulo Paim   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
VAGO (2)  1.

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)  1.  Papaléo Paes   (PSDB)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Augusto Botelho   (PT)

Flávio Arns   (PT)

 1.  VAGO (3)

 2.

Maioria (PMDB, PP) e PDT
João Durval   (PDT)  1.  Adelmir Santana   (DEM) (2)

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

Papaléo Paes   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  VAGO (3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vaga cedida pelo PDT ao DEM.
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



138 quinta-feira 2 ORDEM DO DIA abril de 2009

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

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)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,39)

Eduardo Suplicy   (PT) (37)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (35)

Ideli Salvatti   (PT) (37)

Expedito Júnior   (PR) (31,52)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,32)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,36)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,34,74)

 5.  César Borges   (PR) (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) (59,63)

Francisco Dornelles   (PP) (62,63)

Valter Pereira   (PMDB) (2,63)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (9,18,56,68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,64)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (61,67)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (60,66,78)

 4.  Lobão Filho   (PMDB) (5,69,76)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,57,65)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Kátia Abreu   (DEM) (45)

Demóstenes Torres   (DEM) (42)

Jayme Campos   (DEM) (51)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25,72)

Sérgio Guerra   (PSDB) (29,75)

Lúcia Vânia   (PSDB) (25)

Tasso Jereissati   (PSDB) (25)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (50)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (49)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43)

 4.  José Agripino   (DEM) (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) (28,73)

PTB (7)

Romeu Tuma (48)  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)

Augusto Botelho   (PT) (35)

Fátima Cleide   (PT) (35)

Paulo Paim   (PT) (35,44,65)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Marina Silva   (PT) (33)

Expedito Júnior   (PR) (30)

 1.  João Pedro   (PT) (1,38)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (37)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,31)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,66)

 6.  VAGO (34)

 7.  VAGO (34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (57)

VAGO (8,16,63,69)

Gilvam Borges   (PMDB)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (61)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,54)

VAGO (56,64)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (59)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (55)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,58)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,45)

Marco Maciel   (DEM) (50)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,49)

Heráclito Fortes   (DEM) (41)

José Agripino   (DEM) (13,51)

Adelmir Santana   (DEM) (43)

Alvaro Dias   (PSDB) (24)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

Lúcia Vânia   (PSDB) (29,68)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (39)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,47)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (48)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (40)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,52)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,46)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26,67)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (27)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (28)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (22)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,42)

Romeu Tuma (42)

 1.  João Vicente Claudino (42)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (42)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

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)

Flávio Arns   (PT)

Sérgio Zambiasi   (PTB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Ideli Salvatti   (PT)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB)

Paulo Duque   (PMDB)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)

 3.  Valter Pereira   (PMDB)

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

Romeu Tuma   (PTB)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  VAGO (1,6)

 2.  Marco Maciel   (DEM)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5)

 4.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

 5.  VAGO (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) (26)

Marina Silva   (PT) (7,26)

João Pedro   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (22)

 2.  César Borges   (PR) (24)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (25)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (38)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (38)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,40)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Heráclito Fortes   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,19)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (34)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,35)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,27)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,30)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,14)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (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.
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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)

Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  VAGO (4)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

VAGO (4)

VAGO (3)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 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)

VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)

 2.  VAGO (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) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 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.



abril de 2009 ORDEM DO DIA quinta-feira 2 157

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

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)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  Almeida Lima   (PMDB)

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

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

 2.  Adelmir Santana   (DEM)

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

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

RELATOR:  VAGO

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

Renato Casagrande   (PSB)

VAGO (1)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)  1.  VAGO (2,4)

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

Gilberto Goellner   (DEM)

 1.  VAGO (3)

 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) (19)

Paulo Paim   (PT) (19)

Magno Malta   (PR) (2,23)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  João Pedro   (PT) (22)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (21)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,20,30)

 4.  Marina Silva   (PT) (20,45)

 5.  VAGO (20)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (33,44)

Gerson Camata   (PMDB) (34)

VAGO (35,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (40)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,39)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (36)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (37)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (41)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (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)

Arthur Virgílio   (PSDB) (16)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (32)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (31)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,26)

 5.  Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (16)

PTB (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)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  VAGO (4)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

 1.  VAGO (3)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,5)

Heráclito Fortes   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.

 2.

 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) (2)

 1.  Flávio Arns   (PT)

 2.  VAGO (6)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,5)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO (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



abril de 2009 ORDEM DO DIA quinta-feira 2 165

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

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)

Serys Slhessarenko   (PT)

 1.  Fátima Cleide   (PT)

 2.  VAGO (2,5)

Maioria ( PMDB, PP )
Roseana Sarney   (PMDB)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (3,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO (1)

 2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. 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) (38,73)

João Ribeiro   (PR) (43,66)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (41,58,70)

 1.  Flávio Arns   (PT) (40,72)

 2.  Marina Silva   (PT) (45)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (46,74)

 4.  Magno Malta   (PR) (44)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,39,52,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,69,75)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (6)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (50)

Demóstenes Torres   (DEM) (49)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,48)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,56)

João Tenório   (PSDB) (33,68)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (34)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,55)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,57)

 3.  José Agripino   (DEM) (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)

PTB (12)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

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

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (22)

Delcídio Amaral   (PT) (22,28,60)

Ideli Salvatti   (PT) (22)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

Fátima Cleide   (PT) (17)

João Ribeiro   (PR) (18)

 1.  Marina Silva   (PT) (25)

 2.  Paulo Paim   (PT) (23,28,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (20)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (24)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (21)

 6.  João Pedro   (PT) (16)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB) (46)

Gilvam Borges   (PMDB) (47)

Paulo Duque   (PMDB) (52)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,48)

Valdir Raupp   (PMDB) (43,56)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (54)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,53)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (34,44)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,51)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (50)

 5.  Francisco Dornelles   (PP) (49)

 6.  VAGO (45,55)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (33)

Eliseu Resende   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (36)

Jayme Campos   (DEM) (27)

Kátia Abreu   (DEM) (7,32)

Alvaro Dias   (PSDB) (41)

João Tenório   (PSDB) (40,59)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (15)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (31)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (35)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (38)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (37)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,26)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (15)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (14,57)

 8.  Mário Couto   (PSDB) (15)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (13)

PTB (4)

Fernando Collor (29)  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)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (26)

José Nery   (PSOL) (25)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,27)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  VAGO (23)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (33,41)

Valter Pereira   (PMDB) (1,48)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (43)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (42)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (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) (19)

Papaléo Paes   (PSDB) (21)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (38)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,34)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,32)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (10,13,17)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (35)  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).



180 quinta-feira 2 ORDEM DO DIA abril de 2009

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

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) (21)

João Pedro   (PT) (22)

Augusto Botelho   (PT) (20,31,49)

Magno Malta   (PR) (19)

 1.  Paulo Paim   (PT) (21)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (17)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,38,43)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,47)

Gerson Camata   (PMDB) (44,46)

Valter Pereira   (PMDB) (45,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (37,41)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (35,40)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (36,39)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (42,48)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Raimundo Colombo   (DEM) (26)

Kátia Abreu   (DEM) (25)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33)

Lúcia Vânia   (PSDB) (13)

Mário Couto   (PSDB) (15)

Marisa Serrano   (PSDB) (12)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,30)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (32)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (29)

 5.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

 6.  João Tenório   (PSDB) (12)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (16)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,24)  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

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)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)

 2.  Expedito Júnior   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)

Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  Mão Santa   (PMDB)

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

João Tenório   (PSDB)

Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (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. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Lobão Filho  (PMDB-MA)

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

Marcelo Crivella   (PRB) (20)

Renato Casagrande   (PSB) (22)

Magno Malta   (PR) (21)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (18)

 2.  Flávio Arns   (PT) (20)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,46)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (35)

Lobão Filho   (PMDB) (39)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,47)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (34)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (36)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,40,43,48)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (29)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,31)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (27)

Cícero Lucena   (PSDB) (16)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (17,28)

Papaléo Paes   (PSDB) (15)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (26)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (23)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (30)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (17,28)

 6.  Sérgio Guerra   (PSDB) (14,49)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,17,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (25)  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)

Renato Casagrande   (PSB)

 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)

 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

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

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - PÓLOS TECNOLÓGICOS
Finalidade: Estudo, acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos Pólos Tecnológicos 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

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

Marcelo Crivella   (PRB)

VAGO (5)

 1.  VAGO (5)

 2.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1)  1.  VAGO (4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,5)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Eduardo Azeredo   (PSDB)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995

2ª Eleição Geral:  30/06/1999

3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005

6ª Eleição Geral:  06/03/2007

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

Augusto Botelho   (PT-RR)

João Pedro   (PT-AM) (6)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

João Vicente Claudino   (PTB-PI) (1)

Eduardo Suplicy   (PT-SP)

 1.  VAGO 

 2.  Fátima Cleide   (PT-RO) (5)

 3.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (2)

 4.

 5.

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

Almeida Lima   (PMDB-SE) (7)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)

Leomar Quintanilha   (PMDB-TO)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)

 2.  Gerson Camata   (PMDB-ES)

 3.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

 4.  VAGO (14)

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

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Adelmir Santana   (DEM-DF)

Marconi Perillo   (PSDB-GO)

Marisa Serrano   (PSDB-MS) (10)

 1.  VAGO (11)

 2.  César Borges   (PR-BA) (12)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM-SE)

 4.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (9)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

PDT
VAGO (13)  1.

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP) (8)

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br

3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
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