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Ata da 52ª Sessão Deliberativa Ordinária,  
em 15 de Abril de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney e Marconi Perillo, da Sra. Serys Slhessarenko,  
e dos Srs. Mão Santa, Gerson Camata, e Wellington Salgado de Oliveira

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-
ra-se às 21 horas e 52 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB 
– ES) – Há número regimental. Declaro aberta a ses-
são.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, mensagem do Presidente da Re-
pública que passo a ler.

É lida a seguinte:

MENSAGEM Nº 55, DE 2009 
(Nº 254, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País no período de 17 a 23 de abril, em viagens 
oficiais a Trinidad e Tobago, nos dias 17 a 19 e à Ar-
gentina, nos dias 22 e 23.

Brasília, 14 de abril de 2009. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Aviso nº 221 – C. Civil

Em 14 de abril de 2009

Assunto: Viagem presidencial.

Senhor Primeiro Secretário 
Encaminho a essa secretaria mensagem na qual 

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República co-
munica que se ausentará do País no período de 17 a 
23 de abril, em viagens oficiais a Trinidad e Tobago, 
nos dias 17 a 19 e à Argentina, nos dias 22 a 23.

Atenciosamente,– Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – A Mensagem lida vai à publicação e será juntada 
ao processado da Mensagem nº 1, de 1009. Sobre a 
mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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10862 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 20093ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 3ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10863 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL4



10864 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 20095ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 5ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10865 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL6



10866 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 20097ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 7ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10867 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL8 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL8



10868 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 20099ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 9ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10869 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL10 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL10



10870 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200911ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 11ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10871 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL12 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL12



10872 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200913ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 13ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10873 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL14 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL14



10874 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200915ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 15ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10875 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL16 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL16



10876 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200917ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 17ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10877 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL18 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL18



10878 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200919ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 19ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10879 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL20 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL20



10880 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200921ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 21ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10881 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL22 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL22



10882 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200923ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 23ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10883 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL24 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL24



10884 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200925ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 25ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10885 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL26 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL26



10886 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200927ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 27ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10887 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL28 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL28



10888 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200929ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 29ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10889 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL30 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL30



10890 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200931ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 31ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10891 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL32 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL32



10892 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200933ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 33ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10893 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL34 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL34



10894 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200935ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 35ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10895 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL36 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL36



10896 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200937ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 37ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10897 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL38 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL38



10898 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200939ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 39ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10899 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL40 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL40



10900 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200941ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 41ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10901 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL42 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL42



10902 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200943ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 43ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10903 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL44 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL44



10904 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200945ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 45ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10905 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL46 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL46



10906 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200947ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 47ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10907 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL48 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL48



10908 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200949ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 49ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10909 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL50 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL50



10910 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200951ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 51ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10911 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL52 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL52



10912 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200953ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 53ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10913 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL54 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL54



10914 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200955ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 55ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10915 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL56 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL56



10916 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200957ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 57ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10917 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL58 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL58



10918 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200959ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 59ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10919 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL60



10920 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200961ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 61ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10921 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL62



10922 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200963ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 63ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10923 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL64



10924 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200965ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 65ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10925 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL66



10926 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200967ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 67ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10927 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL68



10928 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200969ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 69ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10929 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL70 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL70



10930 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200971ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 71ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10931 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL72 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL72



10932 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200973ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 73ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10933 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL74 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL74



10934 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200975ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 75ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10935 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL76 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL76



10936 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200977ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 77ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10937 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL78 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL78



10938 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200979ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 79ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10939 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL80 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL80



10940 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200981ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 81ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10941 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL82 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL82



10942 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200983ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 83ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10943 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL84 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL84



10944 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200985ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 85ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10945 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL86 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL86



10946 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200987ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 87ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10947 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL88 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL88



10948 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200989ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 89ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10949 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL90 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL90



10950 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200991ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 91ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10951 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL92



10952 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200993ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 93ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10953 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL94 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL94



10954 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200995ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 95ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10955 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL96 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL96



10956 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200997ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 97ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10957 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL98 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL98



10958 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 200999ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 99ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10959 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL100 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL100



10960 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009101ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 101ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10961 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL102 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL102



10962 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009103ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 103ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10963 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL104 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL104



10964 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009105ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 105ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10965 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL106 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL106



10966 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009107ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 107ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10967 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL108 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL108



10968 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009109ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 109ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10969 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL110 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL110



10970 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009111ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 111ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10971 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL112 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL112



10972 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009113ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 113ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10973 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114



10974 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009115ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 115ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 10975 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL116 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL116
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – A Presidência recebeu o Ofício nº 23, de 2009, 
Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Co-
municação e Informática, comunicando a aprovação 
em caráter terminativo dos Projetos de Decreto Le-
gislativo nºs 482, de 2007; 261, 356, 357, 358, 363, 
365, 381, 385, 396, 398, 418, 423, 428, 429, de 2008; 
1, 2, 3, 21, 28, 34, 36, 37, 50 e 57, 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 23/2009 – CCT

Brasília, 8 de abril de 2009

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião 

realizada nesta data, a Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Inovação, Comunicação e Informática aprovou, em 
caráter terminativo, os Projetos de Decretos Legislati-
vos nos 482, de 2007, e 261, 356, 357, 358, 363, 365, 
381, 385, 396, 398, 418, 423, 428 e 429, de 2008, e 1, 
2, 3, 21, 28, 34, 36, 37, 50 e 57, de 2009. – Senador 
Flexa Ribeiro, Presidente Da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2007 (nº 
2.515/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Funda-
ção Cultural Mainha Geralda para Educação e 
Assistência à Criança – Fungeralda para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Patos, Estado da Paraíba;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2008 
(nº 421/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Beneficiente Cultural e Comunitária Vale 
do Uruguai – Acovale para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Palmitos, 
Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2008 
(nº 490/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à MS Um 
Comunicações e Exploração de Serviços de Ra-
diodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Siderópolis, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 133, de 2008 
(nº 444/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Medianeira S/C Ltda. para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 180, de 2008 
(nº 506/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Içará para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Içará, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2008 
(nº 2.446/2006, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à 
Associação Comunitária e Cultural “Amigos de 
Piratuba” para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Piratuba, Estado de 
Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 202, de 2008 
(nº 429/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e 
TV Farol da Comunicação Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Barão do Grajaú, Esta-
do do Maranhão;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 2008 
(nº 558/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Universal Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Içara, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2008 
(nº 580/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura 
de Arez/RN – Acccarn para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Arez, Es-
tado do Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2008 
(nº 545/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Educativa de Comunicação Os Moradores e 
Usuários da Água do Município de São José do 
Siridó RN para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de São José do Siridó, 
Estado do Rio Grande do Norte;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2008 
(nº 543/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária de Tibau 
– ARTC para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Tibau, Estado do Rio 
Grande do Norte; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2008 (nº 
588/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
de Radiodifusão Comunitária de Orocó – PE para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Orocó, Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2008 (nº 
592/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Cultural e Comunitária de Itapema para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Itapema, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de 2008 
(nº 595/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação de Radiodifusão Comunitária Cultural FM 
de Exu Pernambuco – PE para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Exu, 
Estado de Pernambuco;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de 2008 (nº 
599/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga permissão à Rádio Cidade 
São José Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de São José, Estado de Santa Catarina;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 294, de 2008 
(nº 618/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Vital & 
Prado Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em freqüência modulada na cidade 
de Cacoal, Estado de Rondônia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de 2008 (nº 
657/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga pemissão à Rádio Portal FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada na cidade de Dionísio 
Cerqueira, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 2008 
(nº 546/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Rádio 
Comunitária Nova Itaberaba FM para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Nova Itaberaba, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de 2008 (nº 
549/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Radiodifusão Novo Horizonte para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Lontras, Estado de Santa Catarina;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 335, de 2008 
(nº 688/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Empresa 
Cruzeirense de Telecomunicações de Rádio e 
TV Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 340, de 2008 (nº 
434/2000, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
dos Amigos Solidários de Francisco Alves para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Francisco Alves, Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 343, de 2008 
(nº 673/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção para Desenvolvimento Social, Econômico 
e Cultural de Pinhão para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Pinhão, 
Estado do Paraná;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 359, de 2008 
(nº 679/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Arembepe de Radiodifusão 
de Incentivo à Cultura, Artes e Esportes para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Camaçari, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 364, de 2008 
(nº 714/2008, na Câmara dos Deputados), que 

aprova o ato que outorga permissão à Xarayés 
– Comunicação e Merketing Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Pitangueiras, Estado 
de São Paulo;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de 2008 
(nº 706/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 
Mania Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de 
Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 374, de 2008 
(nº 782/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural e Beneficente de Comunicação 
Comunitária Liberdade FM para executar serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Reden-
ção, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 397, de 2008 
(nº 843/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação dos Moradores do Lamim e Região Cir-
cunvizinha para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Paula Cândido, Estado 
de Minas Gerais; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 406, de 2008 
(nº 604/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Albarello 
& Folle Comunicações Ltda. para explorar ser-
viço de radiodifusão sonora e freqüência mo-
dulada na cidade de Palmitinho, Estado do Rio 
Grande do Sul;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 424, de 2008 (nº 
802/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Clube da Rádio Comunitária de Igarapé-Miri para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Igarapé-Miri, Estado do Pará;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de 2008 
(nº 811/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção Comunitária de Ouriçangas para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ouriçangas, Estado da Bahia;

– Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2009 (nº 
2.309/2006, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária para o Desenvolvimento de 
Pongaí para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Pongaí, Estado de 
São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2009 (nº 
783/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
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va o ato que outorga autorização à Associação 
Cultural de Difusão Comunitária Companhei-
ra – FM para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Igarapé-Açu, Estado 
do Pará; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 25, de 2009 
(nº 814/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária de Comunicação e Cultura 
“Onda Viva” para executar serviço de radiodifu-
são comunitária na cidade de Marília, Estado 
de São Paulo; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2009 
(nº 816/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Cultural e Esportiva de Nova Maringá – 
Acenoma para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nova Maringá, Estado 
de Mato Grosso; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 2009 
(nº 821/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Asso-
ciação Comunitária Córrego Fundo – A.C.C.F. 
para executar serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Peçanha, Estado de Mi-
nas Gerais; 

– Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de 2009 (nº 
926/2008, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o ato que outorga autorização à Associação 
Comunitária de Radiodifusão, Cultural, Esporte 
e Lazer de Alagoinha do Piauí para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Alagoinha do Piauí, Estado do Piauí; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2009 
(nº 979/2008, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à TV Nova 
Conexão Ltda. para explorar serviço de radio-
difusão de sons e imagens na cidade de Pato 
Branco, Estado do Paraná.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela Co-
missão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação 
e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – A Presidência comunica ao Plenário que foram 
deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, 
os seguintes Requerimentos:

– Nº 213, de 2009, da Senadora Serys Slhessarenko, 
que solicita o desapensamento do Projeto de 
Lei do Senado nº 100, de 2006, que tramita em 
conjunto com os Projetos de Lei da Câmara nºs 

123, de 2005; 45, de 2006; 26 e 105, de 2008; e 
Projetos de Lei do Senado nºs 219, de 1999; 12, 
289 e 366, de 2003; 334, 348, 350 e 357, de 2004; 
107, de 2005; 271, de 2006; 120, 367, 501 e 669, 
de 2007. Deferido o Requerimento, o Projeto de 
Lei do Senado nº 100, de 2006, desapensado, vai 
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, em decisão terminativa. As demais matérias 
continuam apensadas, e retornam à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e, 
posteriormente vão ao exame Da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

– Nº 266, de 2009, da Senadora Lúcia Vânia, que so-
licita o desapensamento dos Projetos de Lei da 
Câmara nº 52 e 68, de 2006; e dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 43, de 2003; e 124, de 2004. 
Deferido o Requerimento, todas as matérias fi-
cam desapensadas. Os Projetos de Lei da Câ-
mara nºs 52 e 68, de 2006, vão às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos 
Sociais, em tramitação autônoma; o Projeto de 
Lei do Senado nº 43, de 2003, vai às Comis-
sões de Constituição, Justiça e Cidadania e de 
Educação, Cultura e Esporte, cabendo a esta 
última a decisão terminativa; o Projeto de Lei do 
Senado nº 124, de 2004, vai às Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania, em audiência, 
nos termos do Requerimento nº 453, de 2005; 
e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última a 
decisão terminativa.

– Nº 274, de 2009, do Senador Antonio Carlos Júnior, 
que solicita a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 19, de 2009-Complementar com 
o de nº 102, de 2007-Complementar, que já se 
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado 
nº 72, de 2007-Complementar. Deferido o Reque-
rimento, as matérias passam a tramitar em con-
junto e vão às Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania e de Assuntos Econômicos.

– Nº 368, de 2009, da Senadora Marisa Serrano, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 41 e 57, de 2009. Deferido o Re-
querimento, as matérias passam a tramitar em 
conjunto e retornam à Comissão de Assuntos 
Econômicos, em decisão terminativa.

– Nº 369, de 2009, do Senador Romero Jucá, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 245, de 2003-Complementar 
e 90, de 2007-Complementar. Deferido o Re-
querimento, as matérias passam a tramitar em 
conjunto e retornam à Comissão de Assuntos 
Econômicos.
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– Nº 378, de 2009, do Senador Paulo Paim, que solicita 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
nº 263, de 2007, que já tramita em conjunto com 
o de nº 255, de 2007, com o Projeto de Lei do 
Senado nº 55, de 2009. Deferido o Requerimen-
to, as matérias passam a tramitar em conjunto e 
retornam à Comissão de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.

– Nº 379, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Jú-
nior, que solicita o desapensamento do Projeto 
de Lei do Senado nº 265, de 2005, que tramita 
em conjunto com os Projetos de Lei da Câma-
ra nºs 19 e 70, de 2004; 78, 86, 108 e 133, de 
2005; 6, de 2006; 99, 103 e 128, de 2007; e 74, 
de 2008; e os Projetos de Lei do Senado nºs 167 
e 208, de 2004; 56 e 315, de 2006; 71, 96, 97, 
192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e 
645, de 2007, 202, 253 e 280, de 2008. Deferido 
o Requerimento, o Projeto de Lei do Senado nº 
265, de 2005, desapensado, volta à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em deci-
são terminativa. As demais matérias continuam 
apensadas, e retornam, também, à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2007, de 
autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que 
acrescenta parágrafos ao art. 37 da Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor e dá outras providên-
cias, para dispor sobre publicidade; e 

– Projeto de Lei do Senado nº 430, de 2007, de au-
toria do Senador Geraldo Mesquita Júnior, que 
acrescenta § 6º ao art. 54 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, Código de Defesa do Con-
sumidor, para dispor que as cláusulas dos contra-
tos de adesão que regulam as relações entre as 
concessionárias de serviços públicos outorgados 
pela União, bem como por suas associadas, co-
ligadas e filiadas, e os consumidores e usuários 
de seus serviços, devem ser aprovados previa-
mente pelo Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor do Ministério da Justiça. 

Tendo sido rejeitados terminativamente pela Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, os Projetos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas às seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 104, de 2006 (nº 
855/2003, na Casa de origem, do Deputado Car-
los 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; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 59, de 2007 (nº 
3.138/97, na Casa de origem, do Deputado Jú-
lio 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 trabalhadores 
para prestar serviço no exterior; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2008 (nº 
2.275/99, 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 de Oliveira), que dispõe sobre as certidões 
expedidas pelos Ofícios do Registro de Distribui-
ção 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.

Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 

ES) – Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

Ofício nº 72/09 – GLPSDB

Brasília, 15 de abril de 2009

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Eduar-

do Azeredo para integrar, como suplente, a Comissão 
de Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador 
Papaléo Paes.

Na oportunidade, renovo protesto de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Arthur Virgílio, Lí-
der do PSDB.
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O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Será feita a substituição solicitada.

Sobre a mesa, comunicação que passo a ler.

É lida a seguinte:

Ofício GSJP nº 83/2009

Brasília, 15 de abril de 2009

Senhor Presidente,
Tendo em vista a realização, de audiências no meu 

gabinete, com autoridades do Estado do Amazonas, 
fiquei impossibilitado de comparecer, em tempo hábil, 
a fim de participar da sessão Plenária do dia de hoje, 
que examinou as indicações de embaixadores...

Nesse Sentido, encareço contar com a compreen-
são de Vossa Excelência e justificar a minha ausência 
involuntária nas votações das indicações.

Cordialmente, – Senador Jefferson Praia, PT 
– AM.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Pela ordem, Senador Jefferson Praia.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito 
minha inscrição para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª está inscrito em primeiro lugar.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
quero solicitar minha inscrição em terceiro lugar, já 
que V. Exª, pelo que sei, quer fazer uma comunicação 
inadiável em segundo lugar.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª está inscrita. Obrigado pela elegância.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela ordem, V. Exª, Senador Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço minha 
inscrição para falar como Líder do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª está inscrito como Líder do PSOL.

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela ordem, Senador Delcídio Amaral.

O SR. DELCIDIO AMARAL (Bloco/PT – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
vou pedir, como os demais, para me inscrever, mas, 
como só retornei do meu Estado ontem – eu estava no 
interior, quando recebi a triste notícia –, eu não poderia 
deixar de registrar, na abertura desta sessão, meu pe-
sar, meu carinho e o carinho de todo o meu gabinete 
pelo falecimento do Senador Carlos Wilson.

Carlos Wilson, Senador Camata – V. Exª também era 
um grande amigo dele –, sempre foi uma referência para 
todos nós, um bom companheiro, um brasileiro cortês, 
educado, sereno. Posso falar com toda tranquilidade do 
mundo sobre isso, até porque, quando vim para o Sena-
do, minha secretária, Genilse, foi secretária do Senador 
Carlos Wilson; o Luiz Cláudio, meu chefe de gabinete, 
foi chefe de gabinete do Senador Carlos Wilson, e toda 
a equipe que me assessora trabalhou com o Senador 
Carlos Wilson. Ao longo da minha vida, sempre tive uma 
relação de absoluta amizade, de respeito, de reciprocida-
de e de carinho com o Senador Carlos Wilson. 

Acho que o Congresso Nacional e o Estado de 
Pernambuco perdem uma grande figura pública e um 
“tremendo cara”, se me permite V. Exª essa expressão. 
Tratava-se de um homem a quem aprendi a respeitar, um 
homem equilibrado, que jamais trouxe qualquer tipo de 
ódio ou de rancor no coração, que fazia política olhando 
pra frente e era um grande amigo de todos nós. 

Eu queria, nesta oportunidade, mandar um grande 
beijo para a mãe do nosso querido Carlos Wilson, dona 
Terezinha; também um grande beijo para Maria Helena, 
a sua viúva; para seus filhos Rodrigo, Marcela e Camila; 
para seus irmãos Jorge e André. Registro aqui que fui 
também muito amigo do Wilson Campos Júnior. Eu o 
conheci, levado pelo Senador Carlos Wilson à Petrobras, 
quando eu era um dos diretores da Petrobras.

Portanto, nosso carinho, nosso beijo, nosso desejo 
de que Deus ilumine e abençoe toda a família do Sena-
dor Carlos Wilson. E não falo só por mim, mas por todo 
o meu gabinete, até porque ele é composto por pessoas 
que o assessoram e que sempre foram também amigos 
do nosso querido Senador Carlos Wilson. 

Sr. Presidente, não preciso aqui relatar, porque 
todos sabem, a carreira do nosso querido Carlos Wil-
son, como Deputado Federal, como Vice-Governador, 
como Governador de Pernambuco; suas atividades 
profissionais, entre elas a presidência da Infraero. Não 
tenho dúvida de que a história vai fazer justiça ao grande 
trabalho, aos desafios e às dificuldades que o Senador 
Carlos Wilson enfrentou, quando presidiu a Infraero.

Sr. Presidente, numa semana de muita dor aqui, 
no Congresso Nacional, eu não poderia também deixar 
de registrar o falecimento do nosso saudoso Deputado 
João Herrmann e de mandar um grande beijo à sua 
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família. Era um grande amigo também, era uma figu-
ra admirável; agronômo, da Escola de Agronomia de 
Piracicaba Luiz de Queiroz. Quero mandar um grande 
abraço e desejar que Deus ilumine e abençoe a Jus-
sara e o Rodrigo; os filhos João Gustavo, Guilherme, 
Alexandra e Matheus. 

Perdemos também um grande companheiro, um 
grande amigo, meu caro Presidente, Senador Gerson 
Camata, pessoas que honraram esta Casa, que hon-
raram o Senado Federal, que honraram a Câmara dos 
Deputados e que honram os Estados que aqui repre-
sentavam; respectivamente o Estado de Pernambuco 
e o Estado de São Paulo.

Por isso, Sr. Presidente, eu queria que fosse fei-
to este registro: meu abraço, meu carinho de sempre, 
meu respeito e nossas saudades, não só minha, mas 
de todo o meu Gabinete no Senado Federal. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, peço desculpas por 
não ter comparecido, especialmente em Pernambuco, 
à despedida de Carlos Wilson e de João Herrmann, 
porque eu estava no interior do meu Estado e não ti-
nha condições de chegar a tempo para pelo menos 
dar um abraço amigo nas duas famílias.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida-
de. Eu gostaria que isso fosse registrado, porque são 
pessoas amigas e que todos nós respeitamos muito.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB 
– ES) – A Presidência se associa às palavras e aos 
sentimentos de V. Exª.

Há oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito, por permuta com a 

Senadora Marisa Serrano, é o Senador Paulo Paim.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem, 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 

ES) – Pela ordem, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Peço minha inscrição para 
falar em nome da Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – V. Exª está inscrito como Líder do PDT.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela ordem.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra também 
pela Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela Liderança do PMDB, V. Exª também está 
inscrito.

O próximo orador é o Senador Jefferson Praia, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Obri-
gado, Sr. Presidente. Serei breve.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Não. O primeiro orador a ser chamado tem que 
ser o inscrito. V. Exª será chamado logo em seguida. 
Desculpe-me. V. Exª está inscrito para uma comuni-
cação inadiável, e o Senador Paulo Paim está inscrito 
como orador inscrito, por permuta com a Senadora 
Marisa Serrano.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS) – Presi-
dente Camata, antes de o Senador Paim...

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Senador Zambiasi, pela ordem.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Apenas quero me ins-
crever como líder da Bancada do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata. PMDB – 
ES) – Pela Liderança do PTB, Senador Sérgio Zam-
biasi.

Com a palavra, portanto, pelo tempo de dez mi-
nutos, S. Exª o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, como terei que viajar hoje à noite, e um dos mo-
tivos é doença na família – mais uma cirurgia a que um 
filho meu se submete, e, com essa, já são 11 –, quero, 
primeiro, registrar aqui minha solidariedade total aos 
alunos, professores, familiares e àqueles que também 
dependiam e dependem do Hospital da Ulbra.

Infelizmente, Sr. Presidente, a situação da Ulbra 
é cada vez mais grave. Aproveitando minha estada no 
Rio Grande do Sul, terei, amanhã, reunião com diri-
gentes da Ulbra, para ver o que podemos somar para 
encontrar uma saída para a situação do complexo da 
Ulbra, que envolve, só no Rio Grande do Sul, em tor-
no de sete cidades – Cachoeira do Sul, Carazinho, 
Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, São Jerônimo, Santa 
Maria e Torres. E sabemos que a Ulbra está também 
em outros Estados. A situação da Ulbra é da maior 
gravidade; desde o dia 8 está em estado de greve por 
parte de funcionários, professores e médicos. Amanhã 
haverá uma reunião com o Ministro da Educação para 
ver se encontramos saídas, uma delas seria a Fede-
ralização do Complexo Ulbra.

Sr. Presidente, deixo aqui registrado pronuncia-
mento que vai nessa linha. A Bancada gaúcha, com 
certeza, no encontro de amanhã, fará tudo o que for 
possível para que se encontre uma alternativa que per-
mita tanto à Universidade quanto ao Complexo Hospi-
talar voltar a funcionar dentro da normalidade. Segundo 
informações que me chegam, os pagamentos estão 
em atraso, há o descumprimento inclusive a decisões 
judiciais, e a preocupação aumenta a cada dia.
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Por isso, Sr. Presidente, minha solidariedade, re-
pito, aos professores, alunos e familiares envolvidos 
nesse Complexo.

Quero ainda, aproveitando este momento, falar 
da importância de debatermos aqui na Casa a ques-
tão do desemprego. Apresentei, ainda em 2004, um 
projeto que amplia o seguro-desemprego. Espero que 
esse projeto seja discutido e aprovado em parceria 
com o próprio Executivo, paraque neste momento em 
que, infelizmente, o desemprego avança em todas as 
áreas, a gente possa encontrar algumas alternativas 
como essa ou mesmo aquela discutida num encontro 
realizado entre os três Poderes, ou seja, a questão do 
aviso prévio proporcional – projeto de nossa autoria 
que também está na pauta.

Queria também, Sr. Presidente, deixar registrada 
a minha posição mediante o entendimento feito pelos 
presidentes do Congresso e da Câmara, de que nem 
sempre as medidas provisórias podem trancar a pauta, 
a não ser em questões específicas. Acho que tanto a 
decisão da Casa como o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal foram sábios.

Por fim, Sr. Presidente, queria agradecer aos 
membros Da Comissão de Direitos Humanos que, hoje 
pela manhã, nos elegeram presidente da Subcomissão 
do Idoso, junto com o Senador Leomar Quintanilha, 
que será o nosso vice.

Cumprimento também todos os membros Da 
Comissão de Assuntos Sociais, onde criamos a Sub-
comissão de Previdência e Combate ao Desemprego. 
Entendemos que neste momento, mais do que nunca, 
temos de fortalecer a Previdência pública, um instru-
mento, inclusive, que vai garantir um salário decente 
aos aposentados e pensionistas no momento em que 
eles podem estar sendo demitidos. No ato da demis-
são, eles passariam – aqueles que preenchessem os 
requisitos – a pelo menos receber aposentadoria inte-
gral, sem o famigerado fator previdenciário, instrumen-
to cuja extinção já aprovamos aqui e que está agora 
para análise na Câmara. Sinto que há um verdadeiro 
apelo em nível nacional para acabar com esse fator 
previdenciário.

Falando ainda em idoso, Sr. Presidente, quero 
também destacar a importância do Estatuto do Idoso. 
Uma das razões por que eu aceitei a missão de pre-
sidir a Subcomissão do Idoso, convite este feito pelo 
Senador Cristovam na Comissão de Direitos Huma-
nos, é nós exigirmos que seja efetivamente cumpri-
do na íntegra todos os artigos do Estatuto do Idoso. 
Por exemplo: o art. 40, que garante as duas vagas 
gratuitas no transporte interestadual ou, se as duas 
vagas estiverem ocupadas, o pagamento de somen-
te 50%, infelizmente, por uma série de instrumentos 

burocráticos usados pelas empresas, não está sen-
do cumprido e os idosos estão tendo uma série de 
dificuldades.

Nós vamos trabalhar muito, Sr. Presidente, para 
que o decreto que trata do tema seja respeitado e a 
burocracia não impeça aos idosos o direito de ter essas 
duas passagens gratuitas ou, quando as duas estive-
rem ocupadas por idosos, de pagar só 50%.

Ainda, Sr. Presidente, no âmbito do tema dos 
idosos, eu gostaria de deixar registrado nos Anais 
uma carta que recebi da Srª Marly Castro Dill, lá de 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu pedi que a 
carta, escrita à mão, de próprio punho, fizesse parte 
dos Anais, Sr. Presidente. Ela faz uma série de con-
siderações; fala, naturalmente, do nosso trabalho em 
relação à defesa do piso dos professores, do fim do 
fator, do reajuste dos aposentados; fala aqui, de for-
ma muito emocionante, para mim e para qualquer um 
que leia essa carta, sobre as últimas palavras que sua 
mãe disse quando faleceu, referindo-se ao Senado 
da República e ao compromisso de todos nós com 
os idosos. Mas ela levanta também, de forma muito 
carinhosa, muito bonita, no meu entendimento, aquilo 
que ela descreve como falta de respeito com os idosos 
nos próprios edifícios onde moram. Ela lembra que em 
países do Primeiro Mundo já se avançou tanto que é 
proibido encerar – olha, é uma redação simples, mas 
para mim importante – as escadas e os corredores. 
Ela descreve aqui o tombo que levou simplesmente 
porque as escadas e os corredores estavam todos 
encerados. Então, faz um apelo para que, espelhados 
em legislação de países do Primeiro Mundo, achemos 
uma forma de orientar, enfim, o síndico, aqueles que 
coordenam o condomínio para que não usem ceras 
que possibilitam que esses acidentes aconteçam com 
as pessoas mais idosas.

É uma carta, para mim, belíssima, de 12 páginas. 
Eu peço, pois, a sua transcrição na íntegra. Ela mostra, 
por outro lado, ao contrário do que alguns pensam, que 
os idosos deste País estão acompanhando, passo a 
passo, tudo o que acontece aqui no Senado.

Ela fala aqui, por exemplo:

Moro no edifício 554, rua João Alfredo, 
apartamento 302, Porto Alegre. Moro aqui há 
vinte anos. Nesse edifício, infelizmente, o chão, 
os corredores e as escadas são tão encerados 
e escorregadios que eu caí, inclusive agredin-
do, de forma contundente, os órgãos genitais, 
o pé, a perna e o braço.

Aqui ela conta a situação em que se encontrou. 
Ela foi procurar recursos, questionando isso que foi 
feito, e acabou ainda sendo desrespeitada. Enfim, 
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não vou ler toda a carta. É claro que a carta faz uma 
série de considerações sobre a importância de o 
Parlamento exigir a aprovação de leis que protejam 
o idoso no seu dia-a-dia. Fala muito aqui do piso. Ela 
é uma professora aposentada que sonha que o piso, 
pelo menos, venha a ser R$950,00, como esta Casa 
aprovou. A Senadora Ideli trabalhou muito na aprova-
ção do piso e também o Senador Cristovam. Eu me 
lembro que foram as duas figuras que mais atuaram 
na questão do piso...

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – (...) dos 
professores de R$950,00.

Enfim, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a tole-
rância com relação ao tempo e só peço que esta car-
ta, que não vou ler na íntegra, mas vou colocá-la na 
minha página na Internet, fique registrada nos Anais 
da Casa. Aqui parece um pronunciamento longo, mas 
não é. Ela escreveu à mão, eeu, além de tê-la trans-
crito em meu pronunciamento, anexei a cópia original 
desta bela carta, que mostra que os aposentados e 
pensionistas estão muito vivos e acompanhando, dia-
a-dia, tudo o que acontece aqui no Senado.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª e 
peço que considere, na íntegra, meus pronunciamen-
tos, em que falei da Ulbra, do seguro-desemprego, 
do aviso prévio proporcional, da edição de medidas 
provisórias, das passagens para os idosos – a reser-
va de duas gratuitas ou a garantia do pagamento de 
50% se as primeiras estiverem ocupadas – e, por fim, 
da carta que relata a verdadeira situação dos idosos 
em nosso País.

Era isso. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Senador Paim, V. Exª será atendido, de acordo com 
o Regimento.

E gostaria de cumprimentá-lo, porque o Presiden-
te do PTB, ontem, ao se apresentar em seu programa 
eleitoral, defendeu a queda do fator de redução das 
aposentadorias.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É o fim 
do fator.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– É mais uma vitória de V. Exª e nossa. Ele termina di-
zendo que justiça social é dinheiro para o trabalhador 
e para o aposentado brasileiro.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Mão Santa, só peço que V. Exª considere, na íntegra, 
todos os pronunciamentos. E lembro que fui o autor, 
mas V. Exª foi o Relator do fim do fator previdenciário 
aqui no Senado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, professores e funcionários da Universida-
de Luterana do Brasil (Ulbra), estão em greve no Rio 
Grande do Sul, desde o dia 8 de abril. 

Eles exigem o pagamento de salários atrasa-
dos, o cumprimento de acordos judiciais, e o imediato 
afastamento do reitor Ruben Becker, a quem atribuem 
a responsabilidade pela grave crise e pelas dívidas 
da universidade. A Ulbra perdeu sua filantropia entre 
1998 e 2003, mas a Justiça Federal não reconhece a 
isenção de impostos desde 1998 devido a irregulari-
dades. Com isso, a universidade acumula uma dívida 
de R$ 2,3 bilhões somente com a União em cerca de 
40 ações de execução que tramitam na Justiça Fede-
ral de Canoas. 

A folha de pagamento da instituição nos seis es-
tados (Amazonas, Goiás, Pará, Rondônia, Tocantins 
e Rio Grande do Sul) onde está instalada é de R$ 24 
milhões e a arrecadação, segundo os dados da própria 
reitoria, atinge R$ 60 milhões mensais provenientes 
dos pagamentos de um universo de 150 mil alunos, 
incluindo o ensino à distância.

No Rio Grande do Sul, além da Sede em canoas, 
existem unidades nas cidades de Cachoeira do Sul, 
Carazinho, Gravataí, Guaíba, Porto Alegre, São Jerô-
nimo, Santa Maria e Torres.

Nesta semana, o Sindicato dos Professores (Sin-
pro), formalizou junto ao Ministério Público Federal um 
pedido de intervenção na universidade. 

Um documento exigindo a regularização dos sa-
lários e a remoção da atual reitoria foi entregue ontem 
ao MEC e aos deputados Da Comissão de Educação 
da Assembléia Legislativa.

Sr. Presidente, a Ulbra possui um enorme com-
plexo hospitalar no Rio Grande do Sul. E as notícias 
que nos chegam são preocupantes... 

O hospital Independência está fechado desde 
quinta-feira (9). Segundo o Sindicato dos Médicos 
(Simers), pacientes que tinham cirurgias agendadas 
estão sendo encaminhados à Secretaria Municipal 
da Saúde. 

Já no Hospital Universitário não funcionam desde 
a quinta-feira (9) o centro obstétrico, a UTI neonatal e 
UTI adulto, o que inviabiliza o funcionamento de centro 
cirúrgico. Conforme o sindicato, as emergências adulta 
e pediátrica estão fechadas desde fevereiro. 

Na segunda-feira passada, somente a emergência 
do Hospital Luterano estava aberta, mas com limitação 
devido à interrupção de setores do hospital, e o Hospital 
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Mario Totta, em Tramandaí, não atende emergências 
em traumatologia por falta de médicos. 

Srªs e Srs. Senadores, reitero minhas preocupa-
ções com a atual situação desta instituição de ensino 
superior. Deixo minha solidariedade aos professores, 
aos alunos e todo quadro de funcionários da Ulbra.

E, para finalizar, informo que amanhã (16), terei 
uma reunião com o diretor-jurídico da Ulbra, Sr. Regi-
naldo Bacci, para discutir a situação da universidade. 
O encontro será no CIPP, em Canoas, às 14 horas. 
Pretendo também, conversar com os professores, alu-
nos e funcionários. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, com a crise econômica mundial que estamos 
vivendo diversos fatores precisam ser levados em conta. 
Nós já temos ciência de que o preço dos alimentos, por 
exemplo, tem subido de forma considerável em todo o 
mundo e países que não sofriam com a escassez de 
alimentos hoje já estão pedindo ajuda.

Outro fator que preocupa é o desemprego. No 
Brasil nós já estamos sentido o reflexo do desemprego 
em diversos setores ocupacionais.

Temos que encontrar alternativas para vencer tais 
obstáculos e, de alguma forma, tentar aliviar um pouco 
os danos sofridos pelos desempregados. 

O seguro-desemprego é uma maneira de não 
deixar totalmente à deriva, pessoas que estão enfren-
tando esse problema. 

Preocupado com a questão, recentemente o go-
verno federal ampliou o prazo de recebimento do be-
nefício do seguro-desemprego para cinco meses. 

Infelizmente esse tempo não foi ampliado para 
todas as categorias. 

Notícia recente dá conta de que 103.707 traba-
lhadores demitidos em dezembro tiveram direito a duas 
parcelas extras do benefício.

Esses trabalhadores fazem parte de 42 sub-
setores que incluem metalurgia, indústria mecânica, 
agricultura, transporte e calçados, de 16 estados. Os 
benefícios ficaram mais concentrados em Minas Ge-
rais e São Paulo.

A medida tomada pelo Governo é muito positi-
va mas, eu lamento que ela não tenha sido estendida 
para todos. E, como exemplo, podemos citar o caso 
dos 4000 funcionários da Embraer que não foram 
contemplados.

Precisamos lembrar que estar frente ao desem-
prego é uma questão muito dolorosa. A família inteira, 
de um modo geral, sofre as conseqüências trazidas de 
roldão por um problema como este.

Se o cidadão não tem, num determinado momen-
to, condições de prover seu sustento ou o da família, 
por absoluta falta de oportunidade de emprego, é mais 
do que justo que ele possa suprir as necessidades bá-
sicas de sua família recebendo um benefício que lhe 
proporcione um prazo razoável para que as adversida-
des sejam vencidas e ele possa voltar à ativa. 

Pensando nisto, apresentei, em 2006, o Projeto de 
Lei do Senado nº 127 que altera o § 4º do art. 2º da Lei 
nº 8.900, de 30 de junho de 1994, para dispor sobre o 
prolongamento da concessão do seguro-desemprego, 
em até doze meses, para grupos específicos de segu-
rados, a critério do Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (Codefat).

O parágrafo quarto passaria a vigorar desta forma 
“Excepcionalmente, o período máximo de que trata o 
caput deste artigo poderá ser, em caráter temporário, 
prolongado, em até doze meses, para grupos especí-
ficos de segurados, a critério do Codefat, desde que o 
gasto adicional representado pelo prolongamento não 
ultrapasse, em cada semestre, dez por cento do mon-
tante da Reserva Mínima de Liquidez, de que trata o 
§ 2º do art. 9º da Lei nº 8.019...”

O projeto tem por finalidade minimizar os efeitos 
da exclusão social a que muitos trabalhadores e suas 
famílias estão submetidos, especialmente aqueles re-
lacionados ao trabalho e às necessidades básicas, por 
ocasião de eventuais epidemias, calamidades naturais 
ou situações de grave crise econômica que, geralmen-
te, leva-os a engrossar as estatísticas do desemprego 
e do trabalho informal.

São situações de calamidade decorrentes, nos 
centros urbanos e principalmente no campo, de venda-
vais, incêndios, inundações, longas estiagens, chuvas 
de granizo, geadas, em suma, fatos imprevistos que 
acabam empurrando o trabalhador para a marginaliza-
ção, para a miséria e a completa exclusão social.

São também períodos de crise econômica que 
restringem o acesso do trabalhador ao mercado de 
trabalho ou o submetem a toda forma de subempre-
go, comprometendo sua dignidade e garantias que a 
lei lhe assegura.

Sr. Presidente, é importante salientar que o pre-
sente projeto, ao mesmo tempo em que prolonga, em 
até doze meses, a concessão do seguro-desemprego, 
não compromete a saúde financeira do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador, vez que a concessão do benefício 
está sujeita à deliberação do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) que, por 
sua vez, deverá se submeter à regra de que o gasto 
adicional representado por tal prolongamento não po-
derá ultrapassar, em cada semestre, dez por cento do 
montante da Reserva Mínima de Liquidez.
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Esse projeto, Sr. Presidente, está na Comissão 
de Assuntos Sociais, aguardando a designação do 
Relator. É um projeto que pode minimizar o sofrimento 
de um grande contingente de pessoas frente a uma 
situação tão adversa.

Lembro ainda aquilo que o líder pacifista Gandhi 
dizia: “Uma civilização é julgada pelo tratamento que 
dispensa às minorias”.

Para finalizar, volto ao questionamento de sempre, 
quanto à geração de empregos. Porque não olhar com 
atenção para a PEC 75/2003, da redução da jornada 
de trabalho que iria gerar, de imediato, 6 milhões de 
novos empregos?

Essa é uma alternativa bastante viável para o 
momento que estamos passando. Creio, Senhoras e 
Senhores Senadores, que é urgente agilizarmos o an-
damento de propostas que possam reverter o quadro 
que temos enfrentado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, neste pronunciamento desejo em primeiro 
lugar cumprimentar o presidente do Senado, Senador 
José Sarney, e o presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Deputado Michel Temer, pela sábia decisão que 
tomaram em conjunto relativamente à edição de MPS 
e ao trancamento da pauta gerado por elas.

O Presidente Temer anunciou, durante reunião 
com líderes partidários, que a Câmara só está impedida 
de votar leis ordinárias quando sua pauta de votações 
estiver trancada por MPs. 

Dessa forma os deputados estão livres para votar 
matérias como Propostas de emenda constitucional, 
resoluções, decretos legislativos e leis complementa-
res em sessões extraordinárias da Casa. 

Essa mesma decisão foi estendida ao Senado, 
pelo Presidente José Sarney, e ambos também acor-
daram novas exigências quanto à edição de Medidas 
Provisórias. Elas só deverão ser editadas em obediência 
ao mandamento constitucional de tratarem exclusiva-
mente de matéria de relevância e urgência. 

Sr. Presidente, a proposta de reduzir os assuntos 
a serem tratados nas medidas provisórias foi muito sá-
bia. O acordo firmado entre as Casas é muito positivo 
e como Vossa Excelência bem definiu, trata-se de um 
grande avanço.

Concordo plenamente com sua visão de que as 
medidas provisórias “tiveram o efeito de fazer com 
que o Congresso brasileiro praticamente só discutisse 
medida provisória e assim diminuiu-se a qualidade do 
debate dentro das duas Casas legislativas”

Gostaria de lembrar aqui que, em 2004, apresen-
tei Proposta de Emenda à Constituição sob nº 35, que 
altera o artigo 62 da Constituição Federal.

O artigo 62 passaria a vigorar acrescido do pa-
rágrafo 13, ou seja: 

Editada medida provisória versando sobre a mes-
ma matéria de projetos de lei em tramitação na Câmara 
dos Deputados ou Senado Federal, a respectiva Mesa 
determinará a sua remessa à Comissão Mista criada 
para a apreciação da medida provisória, observado 
a seguinte:

I – os projetos de lei tramitarão no mesmo 
rito previsto para a medida provisória, consi-
derando-se o mais antigo deles como propo-
sição principal;

II – a medida provisória será apensada ao 
projeto de lei principal, na forma de emenda;

III – serão aproveitadas, pela Comissão 
Mista, todas as instruções já feitas nos proje-
tos de lei a ela encaminhados. (NR)

Precisamos considerar, Senhoras e Senhores 
Senadores, que na vigente ordem constitucional, os 
princípios definidores do processo legislativo ordinário 
estão lançados, principalmente, nos arts. 59 a 69...

O respeito a essas prescrições, longe de ser uma 
opção do Poder Legislativo – sob a falsa premissa da 
separação funcional dos Poderes – é, na lição juris-
prudencial do Supremo Tribunal Federal (Mandado de 
Segurança nº 22.503, de 8/5/96), imposição constitu-
cional, admitindo, portanto, que os atos processuais 
em desconformidade àqueles mandamentos sejam 
levados à apreciação do Poder Judiciário e ali des-
feitos, para que seja recuperada a eficácia plena das 
normas constitucionais.

A esse quadro teórico, lamentavelmente, não cor-
responde à realidade brasileira, notadamente quanto 
ao perfeito emprego do previsto no artigo 62 da Cons-
tituição Federal.

As inúmeras críticas, dos cidadãos comuns e 
de parlamentares, que se enfileiram contra a emissão 
exagerada de Medidas Provisórias são, em expressiva 
medida, procedentes. 

Infelizmente, o excesso de emissão de MPs confi-
gura-se no gargalo que propicia a desvirtuação do pro-
cesso legislativo, sendo anseio social que o executivo 
se restrinja no poder de legislar, se atendo, com mais 
critérios, aos pressupostos constitucionais de urgên-
cia e relevância.

O art. 62 foi acrescido do § 13, inciso de I a IV, 
que visa resgatar o princípio originário do processo 
legislativo para que preserve a legitimidade e prerro-
gativas de cada poder constituído não melindrando 
nem retirando a competência do executivo na edição 
de medidas provisórias.

Essa PEC que apresentei em 2004 se coaduna 
perfeitamente ao que estamos buscando: implemen-
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tar na Câmara e no Senado. Ela está na Comissão de 
Constituição e Justiça aguardando parecer do Relator.

Creio que colocar essa proposta em votação seria 
um modo de reconhecemos e valorizamos as idéias 
originárias do parlamentar e reestruturar o processo 
legislativo na sua essência. Com essa medida gera-
mos a expectativa de superar as atuais deficiências 
do processo legislativo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, como autor do Estatuto do Idoso não pos-
so deixar de me pronunciar a respeito da violação dos 
direitos dos idosos em relação às passagens interes-
taduais.

No artigo 40 do Estatuto existe a previsão de que 
os idosos, com renda igual ou inferior a dois salários 
mínimos, terão direito à:

– Duas vagas gratuitas, por veículo e
– Desconto de 50%, no mínimo, no valor 

das passagens, para os idosos que excederem 
as vagas gratuitas.

Acontece que a regulamentação da Agencia Na-
cional de Transportes Terrestres, feita pelo Decreto 
Presidencial 5.934/2006, restringiu em muito o direito 
ao desconto de 50%.

Essa normatização instituiu prazos. Foi além da 
previsão legal, legislou onde deveria apenas regula-
mentar.

O Decreto é draconiano, pois prevê que:

– para viagens com distância até 500 
kms, a aquisição ocorra com, no máximo, seis 
horas de antecedência; e

– para viagens com distância acima de 
500 kms, com, no máximo, doze horas de an-
tecedência.

Isso é inaceitável. 
Em 2006, antes da edição do Decreto, participei 

de algumas reuniões e não concordei com o teor.
Acontece que essa questão tem causado inúme-

ros prejuízos aos idosos que procuram o nosso gabi-
nete com pedidos de socorro.

Recentemente fui convidado pelo Procurador da 
República em Passo Fundo, Dr. Pedro Antônio Roso, 
para participar de uma reunião com intuito de buscar 
soluções para as inúmeras demandas.

Os idosos e as associações que o representam 
reclamam da falta de passagens devido o exíguo prazo 
para obtenção das mesmas.

Srªs e Srs. Senadores, quem chega para com-
prar uma passagem com 6 horas de antecedência 
encontra lugar?

É obvio que não encontra assento disponível!

Qual idoso com mais de 70 anos que tem saúde 
e disponibilidade para adquirir uma passagem com 6 
horas antes do embarque?

Poucos, muito poucos!
Essas são as reclamações recebidas com maior 

freqüência. E com toda a razão!
Para tentarmos mais uma vez garantir os direitos 

contidos no preceito legal, realizaremos uma audiência 
pública para discutir a questão.

Quero convidar o Diretor-Geral da ANTT, o Mi-
nistério Público Federal, o Ministro dos Transportes e 
as associações de aposentados.

Vamos fazer um grande debate!
Estou, também, encaminhando um ofício ao Di-

retor Geral da ANTT – Bernardo Figueiredo – solici-
tando averiguar a possibilidade de propor a alteração 
do referido Decreto.

Precisamos, pelo menos, ampliar este prazo.
Para encerrar, quero registrar a valiosa preocu-

pação do Ministério Público Federal e em especial a 
sensibilidade do Dr. Pedro Roso com a situação ora 
enfrentada pelos nossos idosos gaúchos, que não é 
diferente da enfrentada em todos os idosos dos mais 
de cinco mil municípios brasileiros. Era o que tinha a 
dizer.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores já disse diversas vezes na Tribuna que meu 
Gabinete recebe milhares de cartas e e-mails que são 
muito importantes para mim, para as reflexões neces-
sárias à missão que fomos incumbidos de cumprir.

Eu gostaria de poder trazer todas elas a esta 
Tribuna e lê-las para os Senhores pois elas são um 
aprendizado e tanto. Como não posso fazer isso, vou 
ler a carta da Sra. Marly Castro Dill, professora aposen-
tada de 60 anos, que resume muito do que as pessoas 
tem escrito. E, por esta leitura eu agradeço a ela e a 
todos que me escrevem diariamente.

Porto Alegre,
Excelentíssimo Senador
Paulo Paim
Querido Senador Paulo Paim, venho por intermé-

dio desta dizer-lhe que somos uma família que temos 
por Vossa Excelência verdadeira amizade e sempre 
votamos no Senhor.

Perdi, morreu minha mãe que morava em São 
Jerônimo – RS com 87 anos, ela tinha verdadeira pai-
xão pelo seu trabalho político. Até recortou sua foto do 
jornal e pôs em seu porta retrato! Votou até 87 anos 
em Vossa excelência...

... E ao partir deste mundo deixou um pedido : 
nunca deixem de votar em Paim. Paim é um exemplo 
de homem, honrado e que defende os idosos. Era para 
ser um Presidente da República um dia!
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Sou filha dela, a mãe Orlandina Castro, que mor-
reu. Chamo-me Marly Dill, digo : Marly Castro Dill, pro-
fessora aposentada de 69 anos e idosa.

Venho a Vossa Senhoria expor certos assun-
tos: 

1º) Moro em um edifício nº 554 da Rua João Al-
fredo, Apartamento 302, de Porto Alegre. É uma rua 
de muitos barulhos e boatos, antes era calma, moro 
aqui há 20 anos, mas pretendo sair um dia daqui, mas 
para isso dependo de muita sorte financeira, mas isso 
Deus me ajudará ! 

Sr. Paulo Paim, neste Edifício que moro: as áreas 
que os idosos passam vai e vem! São encerados os 
corredores e fica tão encerado, brilhoso e escorregadiço 
que um dia caí e a região dos órgãos genitais e pé fi-
caram com muitos hematomas e doeu, doeu muito...

Fui à médica e ela receitou Biofenac Diclofenaco 
50 mg e lavar muito com água oxigenada de hemato-
mas e pomada Hurudoid 300 Gel.

Sou professora aposentada idosa.
O ambiente do prédio que moro é horrível, não 

adianta reclamar para síndica é uma panelinha (cas-
ta).

Peço que Vossa Senhoria Paulo Paim faça leis, 
a pedido não só meu , como de amigas idosas, pro-
fessoras, que Vossa Senhoria faça leis que protejam 
os idosos nos Prédios e Edifícios.

Pois Sr. Paim, é nos edifícios Condomínios que 
o síndico nunca deixa o poder e nem reunião tem, é 
dominado por castas que judiam dos velhos. Põem da 
justiça, inventam assuntos, enceram escadas , corre-
dores etc. Por isso, pelos causos que lhes contei, que 
eu como líder do meu grupo de aposentados, pedimos: 
Faça uma lei que proíba enceramentos demasiados 
nos corredores dos Edifícios (geralmente são edifícios 
antigos e velhos que acontece isso).

Também peço uma lei que proíba por processo 
contra velho de 70, 80 e 90 anos. Isso pedem dinhei-
ro nos processos dos velhos, inventam que os velhos 
disseram nomes, é tudo mentira.

Peço também que velhos de 70 e 80 anos com 
Câncer de Próstata, são xingados e tem que caminhar 
no meio da cera nos corredores. Faça leis para idosos 
com Câncer nos Edifícios, leis que os protejam !

Venho agora com o problema do salário bási-
co do magistério que é abaixo do salário mínimo de 
314,60 R$ + complemento salário mínimo 57,60 R$ 
outros , 314,50 R$.

Por que não é o salário mínimo atual? Essas men-
cionadas aí, são alfabetizadoras aposentadas ( antiga 
Escola Normal). Muitas passam fome devido a remé-
dios, doenças, pagar uma pessoa para lhes cuidar .

Peço Sr. Paim , nosso querido Paim, que lute 
pelas professoras, as antigas alfabetizadoras que ti-
raram o normal. 

Sr. Paim o magistério lhe pede ajuda. A Lei Britto 
nunca recebemos! Já ganhei a sentença na justiça e 
falta o trânsito em julgado para eu receber. Tenho ar-
trose e minha mão direita é morta e uso munhequei-
ra. Não tenho dinheiro para comprar uma máquina de 
lavar roupas. Nosso Ipê nos ajuda e não deixe nosso 
Ipê terminar . O Ipê é nosso!

Sr. Paim, Vossa Senhoria é o ânimo de nossas 
vidas. Nunca nos abandone.

Querido amigo Paim és luz , és vida em prol dos 
idosos, nos ajude e lute sempre pela gente. Nós sa-
bemos de seu trabalho, valor e honradez.

Sempre votaremos em Vossa Senhoria !
Lute pela proibição de cera nos corredores pú-

blicos de Edifícios velhos, pois os velhos escorregam 
e caem!

É enceramento demais! Proíba em leis.
Lute pelos professores, pelo salário de 950,00 

R$ nacional ( piso salarial dos professores).
Nós lhe damos parabéns pelo seu esforço, tra-

balho e ideal político e seja candidato para Presidente. 
Conte comigo, Professora Marly, para ir a TV falar nas 
propagandas de seu trabalho pelos idosos , sua luta 
no Congresso Nacional , digo FUNDEP, Fator Previ-
denciário e etc. 

Sr. Paulo Paim, eu : Marly Castro Dill estou às 
ordens para divulgar suas campanhas políticas gra-
tuitas com o meu grupo de idosos e professores apo-
sentados. 

Obrigada pelo Estatuto do Idoso! Se não fosse 
Vossa Senhoria o que seria de nós? 

A Deus nosso Pai Infinito, lhe agradecemos por 
ter escolhido Vossa Senhoria como nosso defensor!

Que o Sr. Paim só colhas rosas pelos caminhos 
de as vida, sem espinhos. Vivas e coloridas formando 
uma corbele , um ramalhete de bençãos de Deus!

Deus abençoe sua vida e as nossas.
Um abraço e conte conosco sempre , ajude o 

magistério , aposentados, idosos de 60, 70, 80 e 90 
anos e as professoras da ativa também.

Observe nosso Piso Nacional??? E defenda os 
idosos nos condomínios e Prédios velhos.

Sr. Paulo Paim, Vossa Senhoria sabe que é com 
60 anos em diante (idosos) que a pessoa mais tem 
gastos com a vida. São remédios para isso para aqui-
lo! É artrite , artrose, palmilhas ortopédicas, munhe-
queiras , solidão, pois muitos da família já partiram. É 
Sr. Paim querido não há nada que a solidão, a falta 
de dinheiro para os remédios e consultas , pois se é 
do Ipê tem taxa a pagar ( exames, tem taxa... frutos, 
lazer e alimentação).

Oh Sr. Paim nosso líder, líder também do magis-
tério gaúcho que lhe ama muito, ajude-nos a termos o 
Piso Nacional do Magistério. 
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São muitas as Mestras antigas. As alfabetizado-
ras , aquelas que eram tudo, pregavam botão nas rou-
pas dos alunos, eram tudo (tias) muitas delas passam 
necessidades sozinhas sem ninguém. É um número 
bastante enorme. Por esse motivo lhe peço em nome 
de todos os mestres, o Piso Nacional do Magistério 
Gaúcho , incluindo os aposentados.

Cremos no poder de Vossa Senhoria, homem 
político , honrado, querido, amado pela população 
também pelas professoras.

Queremos que Vossa Senhoria se candidate a 
Presidente da República ! Vá em frente!

Sr. Paim faça uma lei que proíba encerar corredo-
res de prédios , com apartamentos de idosos , diversos 
já caíram e não adianta síndica , zelador, imobiliária.

Mando para polícia e diz as castas que mandam 
no Edifício, que eles que mandam.

Defenda os idosos dos perigos , armadilhas dentro 
dos prédios velhos: enceramento escorregadio.

O fortíssimo teto do prédio antigo no último andar 
um arsenal de antenas e fios , fios , fios nos quartos 
dos idosos. Falta luz nos quartos.

Faça leis que protejam os idosos nos edifícios 
velhos.

Conte comigo e somos 40 pessoas no grupo.
Inclusive na Prefeitura de Porto Alegre tem alvará 

de proibição de enceramento em corredores públicos 
de edifício , mas um idoso foi buscar e mostrou a sín-
dica e ela ignorou. Só Lei.

PARA PENSAR: E SONHAR!

Sr. Paim nós Professores aposentados antigos 
alfabetizadores temos um sonho e vamos transmitir a 
Vossa Senhoria o sonho de comprarmos um quitine-
te na praia para passarmos de Dezembro à Páscoa 
e depois vir ao nosso canto em Porto Alegre ( vale 
para o interior construir quitinetes na base de 32 mil 
e darmos uma entrada e descontar as prestações 
restantes em folha de pagamento ou pagar partes 
dela individual.

As praias que queremos é Tramandaí e Imbé. 
Como adquirir este quitinete ? Plano de lazer para 
aposentados mestres.

Estou às ordens para TV e fazer propaganda 
da sua candidatura. Sou aposentada , falo bem tenho 
dicção legal e sou líder do grupo de professores de 
Porto Alegre.

Sr. Paulo Paim – Realize o nosso sonho !
O sonho que fica na praia de Tramandaí ou Imbé 

de Dezembro à Páscoa e depois voltaremos as nos-
sas moradias em Porto Alegre ou se for do interior, 
no interior.

Dona Marly, muito obrigado por sua confiança em 
meu trabalho, muito obrigado por sua carta tão amável. 
O desrespeito aos idosos foi a mola propulsora que 

fez nascer o Estatuto do Idoso. Ele é uma carta de di-
reitos da qual vocês devem sempre se valer quando 
seus direitos forem desrespeitados. 

Esteja certa de que eu vou continuar lutando por 
vocês. Conte comigo!

Meu grande e afetuoso abraço!
Peço, Sr. Presidente, que a carta em anexo seja 

registrada nos Anais desta Casa, bem como o e-mail 
que passo a ler e que recebi do Sr. Jose Herenio, apo-
sentado do AERUS, do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor
Paulo Paim, 
DD Senador da Republica
Excelência, 
Dentre suas inúmeras manifestações da tribuna 

do Senado Federal, sou cônscio de que, no dia 08/04, 
ao dirigir-se em apelo ao Senhor Ministro-Chefe da 
AGU doutor José Antônio Dias Toffoli – em favor dos 
aposentados e pensionistas do Instituto Aerus -, Vos-
sa Excelência fez com que o seu oportuno pronun-
ciamento calasse, profundamente, na alma sofrida de 
nossa gente. 

Tanto que, as oportunas palavras de Vossa Exce-
lência, transformadas em arquivo de áudio e vídeo pelo 
incansável colega Ivan Martins, circularam no mundo 
da Internet para conhecimento dos companheiros que 
vivem Brasil afora. 

Sou cônscio de que os aposentados, pensionistas 
e demais dependentes de nossa Instituição aliam-se 
aos singelos sentimentos que ora professo. Em assim 
sendo, nessa quadra outonal de nossas vidas, quero 
formular a Vossa Excelência os melhores agradeci-
mentos pela luta abnegada que se tem dedicado em 
favor dos mais fracos. Refiro-me, especificamente, aos 
aposentados brasileiros que, no anonimato, construíram 
com honradez a grandeza da Pátria, transformando-a 
em legado às futuras gerações. 

Ademais, com escusas pela linguagem franca, 
creia-me Senador: os idosos do AERUS, claudicando 
nas estradas da vida, são ternamente agradecidos à 
Criação Maior pela existência de Paulo Paim! 

Com reiterada gratidão, rogo a Vossa Excelência 
que recolha a manifestação da nossa melhor estima, 
com votos de saúde e paz, que tornamos extensivos 
a todos os que lhe são caros. 

Respeitosamente, – José Herênio de Souza, 
Rio de Janeiro – RJ.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o 
Sr. Gerson Camata, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– E agora é o PTB que, no seu programa político, se 
manifestou.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Romeu 
Tuma, que também é do PTB.

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não que-
ria roubar mais de um minuto. Quero aproveitar a pre-
sença do Senador Sérgio Zambiasi. E falo a V. Exª, 
Presidente: pena que eu não estava aqui na hora e V. 
Exª também não.

Ontem, o Senador Sérgio Zambiasi trouxe à tri-
buna um drama terrível que ocorreu no Rio Grande 
do Sul. E, nesta noite, eu fiquei pensando, Senadora 
Ideli, por todo o tempo, na história que ele descreveu 
e que os jornais do Rio Grande do Sul comunicaram à 
sociedade brasileira: uma mãe cometeu um desatino, 
matando o próprio filho, que iniciou com agressões e 
a retirada forçada de dinheiro do caixa para comprar 
droga, crack. E S. Exª estranhava a presença e o uso 
do crack no Rio Grande do Sul. 

Em São Paulo, há alguns anos, já se combate. Já 
houve promessa de governadores e prefeitos de acabar 
com a “cracolândia”. Ela aumentou, Senador Sérgio. 
Aumentou. E tem gente, Senador Mão Santa...

Eu pergunto, Senador Paim, se alguém tem co-
ragem de propor a descriminalização do uso de droga, 
seja lá qual for. V. Exª, Sr, Presidente, é médico e sabe 
que drogas mais pesadas ou mais leves são sempre 
a entrada pela tolerância que o cidadão tem de ter o 
efeito desejado da maconha. Quando não mais, ele 
passa para cocaína e aí faz a mistura para o crack. E 
tudo isso trazendo algumas desgraças, como as que 
ontem foram descritas pelo Senador Sérgio Zambia-
si, com o aparte de vários Senadores, que nos fazem 
pensar direito como nos comportarmos perante esse 
terrível sistema de uso e de combate que os ministé-
rios responsáveis estão fazendo.

Ontem, o próprio Senador Magno Malta descre-
veu a presença de uma cartilha do Ministério da Saúde 
que ensina como usar o crack, como usar o cachimbo, 
como fazer a fileira para cheirar cocaína. Eu tomei um 
susto, Senador. Tomei um susto. Vou me aliar ao Se-
nador Sérgio Zambiasi para que possamos começar a 
discutir o assunto e saber como ajudar a população. 

Na lei Antidrogas que relatamos, nós deixamos 
uma brecha para o usuário ser tratado. E não sei se 
o Estado está respondendo pela responsabilidade de 
internar e recuperar o usuário de drogas. E, segundo 

a descrição dada pelo Sérgio, o resultado do trata-
mento é zero, porque provavelmente a infraestrutura 
é muito pequena para dar atendimento. E tem que 
haver campanha contra o uso de droga. Não adianta 
deixa-lo experimentar e depois achar que vão tirar o 
usuário com muita facilidade desse terrível vício que 
tem desgraçado várias famílias. E esse exemplo do Rio 
Grande do Sul nos entristeceu bastante. 

Peço desculpas por ter usado a palavra, mas 
não poderia ficar em silêncio diante dos dramas que 
estão ocorrendo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª enriquece este Senado da República e a nossa 
democracia. Ninguém tem mais autoridade do que V. 
Exª, que advertiu o Governo das preocupações quan-
to à droga em nosso País. E V. Exª é um símbolo de 
grandeza deste Senado.

O Senador Jefferson Praia está sendo convidado 
a usar da palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Quero, nesta tarde, apenas compartilhar uma 
notícia muito importante que temos aqui no site da 
Universidade Federal do Amazonas.

A notícia é:

Ufam elege sua primeira reitora.
Em vitória histórica, a Ufam elege, des-

de sua criação em 1909, a primeira mulher 
para dirigir a instituição. Os professores dou-
tores Márcia Perales, do Instituto de Ciências 
Humanas e Letras, e o professor Hedinaldo 
Narciso, da Faculdade de Ciências Agrárias, 
foram eleitos para assumir os cargos de reitor 
e vice-reitor, respectivamente, para o quadri-
ênio 2009 – 2013.

Os professores Márcia Perales e Hedi-
naldo Narciso, da Chapa 10 – Ufam Sempre 
Presente, foram eleitos pela comunidade uni-
versitária em eleição de segundo turno, ontem, 
14, com o percentual de 50,99% contra 49,01% 
da chapa 33 – Ufam Viva, encabeçada pelos 
professores Nelson Fraiji e Arminda Mourão 
[destaco aqui, Sr. Presidente, que também 
eram bons candidatos].

Os professores Márcia e Hedinaldo es-
tarão à frente da instituição no quadriênio de 
2009 – 2013, em trabalho conjunto com os 
pró-reitores:

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
– PROEG

Profª Drª Rosana Cristina Pereira Pa-
rente (ICE)
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação – PROPESP

Profª Drª Selma Suely Baçal de Oliveira 
(FACED)

Pró-Reitoria de Extensão e Interioriza-
ção – PROEXTI

Prof. MSc. Luiz Frederico Mendes dos 
Reis Arruda (ICB)

Pró-Reitoria de Planejamento e Desen-
volvimento Institucional – PROPLAN

Prof. Dr. Albertino de Souza Carvalho 
(ICE)

Pró-Reitoria de Administração – PRO-
ADM

Téc. Adm. em Educação. Esp. Valdelário 
Farias Cordeiro

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
– PROCOMUN

Téc. Adm. em Educação. Esp. João Fran-
cisco Beckman Moura.

Sr. Presidente, era essa a grande notícia. Pela 
primeira vez, a Universidade Federal do Amazonas 
tem, portanto, uma reitora.

Desejo sucesso à nova administração. Sei que 
o Senador João Pedro também compartilha com este 
desejo, como também o Senador Arthur Virgílio Neto. 
E nós nos colocamos à disposição para as demandas 
no sentido de fortalecer, cada vez mais, a Universidade 
Federal do Amazonas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Este é o Senador Jefferson Praia, que substitui Je-
fferson Péres, que o Brasil chorou quando ele morreu. 
Quero dizer que Jefferson Praia tem as virtudes que se 
igualam a Jefferson Peres. Ele traduz uma das gran-
dezas deste Senado da República.

Estamos alternando, de acordo com o pacto que 
fizemos. Então, agora seria por delegação de líder, ou 
a palavra de líder: José Nery. (Pausa.) 

Não está na Casa.
Osmar Dias. (Pausa.)
Não está na Casa.
Gilvam Borges. (Pausa.)
Não está.
Então, Sérgio Zambiasi, como Líder do PTB, 

Partido do Trabalhador. V. Exª pode usar da tribuna. O 
tempo do Regimento é de cinco minutos, mas eu não 
iria limitar o Rio Grande do Sul. Mais ainda, quero fazer 
um convite a V. Exª: vou fazer meu milésimo discurso 
sexta-feira, em homenagem a Pedro Simon, símbolo 
da grandeza ética e da decência do Rio Grande do 
Sul, deste Senado e da nossa democracia. Sexta-feira, 

então, convido os três: Paim – que sempre está –, V. 
Exª e Pedro Simon. 

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado pela defe-
rência, Senador Mão Santa, e parabéns pela maravi-
lhosa história construída nesta Casa e neste plenário, 
porque o milésimo discurso significa estar em plenário 
mil vezes, para mil vezes falar sobre temas de interes-
se do Brasil. Por isso, onde quer que o Senador Mão 
Santa vá, é reconhecido e aplaudido, como aconteceu 
há poucos dias, no Rio Grande do Sul, na festa de ani-
versário do nosso Senador Paim, que reuniu milhares 
de pessoas, e entre esses milhares lá estava o repre-
sentante do Piauí, Senador Mão Santa.

Na realidade, Sr. Presidente, o tema que trago à 
tribuna para reflexão refere-se à data de hoje, Sena-
dora Ideli. Hoje é o Dia Nacional da Conservação do 
Solo, criado pela Lei nº 7.876, de 13 de novembro de 
1989. Em todo dia 15 de abril, a cada ano, celebra-se 
este momento, faz-se esta reflexão. Este dia é dedi-
cado exatamente à reflexão sobre a conservação dos 
solos e sobre a necessidade de utilizarmos correta-
mente esse recurso natural e, assim, viabilizarmos a 
manutenção e mesmo a melhoria de sua capacidade 
produtiva, única forma de aumentarmos, de forma sus-
tentável, a produção de alimentos, sem degradação 
ambiental. Portanto, nada seria mais oportuno neste 
dia, do que, mais uma vez, alertar a sociedade para a 
importância desse tema.

O mundo clama e busca por soluções e alterna-
tivas, para conter a degradação sistemática do nosso 
ecossistema, mas não por soluções mirabolantes e 
milionárias que se apresentam pelo mundo afora, sem 
nenhum efeito do ponto de vista prático. Sem dúvida 
nenhuma, são necessárias mais e mais campanhas de 
conscientização ambiental, mas a situação exige medi-
das práticas e eficazes para encarar esse desafio.

Os produtores rurais do País têm importância 
capital, quando se fala na poluição rural difusa, que, 
tecnicamente, é decorrente da erosão e da sedimen-
tação dos diversos tipos de recursos hídricos, sejam 
eles mananciais, nascentes, rios, estuários ou ainda 
outros.

Os danos decorrentes da poluição rural difusa 
extrapolam em muito as áreas rurais em que esta se 
origina. Assim, não é apenas o próprio produtor rural 
que se vê prejudicado, quando em suas terras ocorre 
a erosão do solo. Antes, um grande prejuízo à socie-
dade surge de tal incidente, à medida que os detritos 
e sedimentos são carregados em direção a cursos 
d’água. Em termos monetários, no Brasil, os prejuízos 
anuais advindos apenas da sedimentação são supe-
riores a R$2 bilhões.
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Por conta disso, há urgente necessidade de con-
trolar ou, ao menos, minimizar os danos decorrentes 
da poluição difusa rural e seu impacto sobre manan-
ciais de abastecimento situados à jusante de áreas 
agrícolas. 

Para que isso ocorra, como não poderia deixar 
de ser, o engajamento ativo dos produtores rurais é 
indispensável. Contudo, apesar de ambientalmente 
conscientes, é fato que esses produtores rurais, em 
geral, têm pequena disposição de investir em práticas 
de preservação ambiental. Isso ocorre, Presidente Mão 
Santa, principalmente por duas razões. 

A primeira é que as atividades relacionadas ao 
manejo e às práticas conservacionistas trazem pouco 
ou nenhum retorno financeiro para o produtor rural. 
De fato, “trabalhando no vermelho, como o produtor 
rural poderá cuidar do azul”? Este é um dos motes 
correntes na Agência Nacional de Águas e traduz, 
com muita propriedade, a situação vivida no meio ru-
ral: sem um estímulo financeiro, os produtores rurais 
relegam a preocupação com os recursos hídricos ao 
segundo plano. 

A outra razão para o baixo investimento feito pelos 
produtores rurais em atividades ambientais consiste no 
fato de que a sociedade não tem percepção concreta 
de que é beneficiada pelas práticas conservacionistas 
e, por isso, não está disposta a pagar por elas. 

Como agravante a esses dois fatores, há grande 
carência de políticas públicas adequadas, que permi-
tam compensar o produtor rural provedor de benefícios 
sociais ecológicos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora a 
consciência da necessidade de preservação ecológi-
ca das sociedades atuais, de modo geral, esteja muito 
mais desenvolvida do que há algumas poucas déca-
das, ou mesmo há alguns poucos anos, parece haver 
sempre uma dificuldade enorme, quando se trata de 
transpor da teoria para a prática.

Sejam os indivíduos, pessoas jurídicas, entes 
federativos, Estados, todos têm demonstrado inércia 
paquidérmica, quando o assunto é a tomada de medi-
das que eficazmente combatam a degradação ambien-
tal. A razão para esse fenômeno não nos escapa e é 
mesmo assaz evidente a todos: os custos financeiros 
envolvidos nas ações de preservação ambiental, via 
de regra, desencorajam a transposição da vontade 
para a ação.

Por isso, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, 
ações governamentais como a que a Agência Nacional 
de Águas (ANA) vem promovendo são essenciais para 
encorajar medidas eficazes no manejo ecologicamente 
adequado da terra. Refiro-me, como exemplo, ao Pro-
grama do Produtor de Águas, lançado no ano passa-

do pelo órgão, ainda sob a gestão da Ministra Marina 
Silva, nossa colega Senadora, à frente da Pasta do 
Meio Ambiente. Na prática, esse programa remunera 
o produtor rural pela preservação de nascentes que, 
porventura, estejam em suas propriedades.

Seu modo de ação é o incentivo à compensação 
financeira aos agentes – compostos, principalmente, 
por produtores rurais – que, comprovadamente, con-
tribuem para a proteção e recuperação de mananciais, 
gerando benefícios para a bacia hidrográfica e para a 
população que ali reside.

A implantação do programa, na prática, depende, 
contudo, da adesão dos Municípios e, sobretudo, de 
recursos orçamentários, necessários para fazer face à 
operacionalização de semelhante programa. Temos o 
exemplo da cidade de Extrema (MG), que, por meio de 
lei municipal, autorizou o Poder Executivo local a criar 
o Projeto Conservador das Águas, pelo qual o Gover-
no Municipal presta apoio financeiro aos proprietários 
rurais que aderirem ao programa.

Segundo a referida lei, as características das 
propriedades, as ações e as metas serão definidas 
segundo critérios técnicos que objetivem a adoção 
de práticas conservacionistas do solo, o aumento da 
cobertura vegetal e a implantação do saneamento am-
biental nas propriedades do Município.

Ainda hoje, foi veiculado em programa matinal 
mais um exemplo de sucesso, também em Minas Ge-
rais. Em Matias Barbosa, existe um programa seme-
lhante, para incentivar a preservação de porções da 
Mata Atlântica que estejam dentro de propriedades 
rurais. Nesse caso, o projeto é uma parceria entre o 
Governo de Minas e um banco alemão e é gerencia-
do por uma ONG, que faz a distribuição dos recursos. 
Ótimo, mas ainda assim se depende de parcerias que 
nem sempre são possíveis para todos os Municípios 
que tenham áreas a conservar. Na prática, observa-
se que o estímulo se mostra muito mais eficaz que a 
multa e fez com que o produtor se sentisse realmente 
responsável pelo pedacinho de natureza que ajuda a 
conservar.

Esses projetos apresentaram resultados satisfa-
tórios para aqueles Municípios, porém essa ação pre-
cisa ser empreendida em âmbito nacional.

Por esse motivo, apresentei o PLS nº 139, de 
2009, que já aguarda a análise das comissões com-
petentes desta Casa. O projeto objetiva criar o Fundo 
Nacional de Proteção dos Recursos Hídricos, para via-
bilizar a execução de programas desse tipo, de prote-
ção aos mananciais, em todo o território nacional, de 
forma que essa iniciativa não fique apenas a cargo dos 
Municípios, já tão combalidos em suas finanças.
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Sr. Presidente, sem recursos disponíveis, não há 
boa ideia que se viabilize, do ponto de vista da execução 
de políticas públicas, sejam elas em quaisquer áreas. 
A criação de um fundo específico para fomentar ações 
que visem à preservação ambiental, especialmente em 
relação à proteção das águas, dos recursos hídricos, 
torna-se, portanto, absolutamente necessária. 

Por todo o exposto, tenho como certo que toda 
a iniciativa de boas práticas ambientais deve ser esti-
mulada, sob pena de vermos o nosso ecossistema ser 
mais assolado, devido à falta de ações concretas para 
preservar o que ainda nos resta de recursos naturais. 

Que possamos, então, refletir sobre o tema nes-
ta data tão sugestiva, o Dia Nacional da Conservação 
do Solo. E que esta Casa possa apreciar, no melhor 
tempo possível, essa proposta que protocolamos e 
que já está tramitando, que cria o Fundo Nacional de 
Proteção dos Recursos Hídricos.

Com isso, entendemos que os nossos manan-
ciais, os rios, as fontes d’água merecem ser alvo de 
estímulo e receberão a proteção adequada, a partir 
dos proprietários das terras, sejam eles grandes ou 
pequenos.

Muito obrigado, Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Senador Sérgio Zambiasi demonstrou sua preo-
cupação com a proteção do solo do Rio Grande do 
Sul e do Brasil. 

S. Exª representa aqui o radialista brasileiro, como 
Raul Brunini e Carlos Lacerda.

Senadora Ideli, vamos usar o espírito salomôni-
co. V. Exª está inscrita, porém não conseguimos fazer 
contato com o Senador Mozarildo Cavalcanti, informou 
o Secretário da Mesa. Mas está inscrito o Senador Je-
fferson Praia, como um dos cinco inscritos. 

Como V. Exª já falou para uma comunicação inadi-
ável, cederia a palavra à Senadora Ideli?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Co-
loca o Mozarildo no lugar dele e, depois, no lugar do 
Senador Jefferson Praia. S. Exª não chegou ainda.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não. V. Exª vai usar a palavra por cessão do Sena-
dor Jefferson Praia, que, há pouco, usou-a para uma 
comunicação inadiável. 

Então, V.Exª faz uso da palavra e, em seguida, 
vamos chamar, para uma comunicação inadiável, o 
Senador Gerson Camata. 

A Senadora Ideli é do Estado de Santa Catarina, 
Líder do PT e professora.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradora.) 
– Agradeço, Sr. Presidente, agradeço também ao Se-

nador Jefferson Praia, pela gentileza da troca, e ao 
espírito salomônico do Senador Mão Santa.

Venho à tribuna, inclusive, utilizando um pouco 
da minha experiência como professora de matemática, 
até para fazer algumas reflexões a respeito de uma 
situação que todos nós, Senadores, temos acompa-
nhado com muita atenção. Isso porque, na ida aos 
nossos Estados, Senador Gerson Camata, o que a 
gente mais ouve é Prefeito reclamando da queda do 
Fundo de Participação dos Municípios, de que a situ-
ação está insustentável, ninguém aguenta, vai que-
brar tudo, vai parar tudo. Então, todos nós temos sido 
profundamente acionados. Obviamente, a situação é 
delicada e exige medidas. Algumas dessas medidas 
importantes já foram anunciadas pelo Governo. O Pre-
sidente Lula terminou de anunciar uma compensação 
de R$1 bilhão para serem compensados os Municípios 
que tiveram a perda efetiva.

Há, nesta apresentação deste R$1 bilhão para fa-
zer a compensação, uma garantia dos valores nominais 
recebidos em 2008, e o instrumento que o Presidente 
Lula adotou para fazer essa compensação foi uma me-
dida provisória, para desespero nosso – como sempre, 
mais uma medida provisória –, mas, neste caso, ex-
tremamente conveniente e adequada, até porque real-
mente é uma emergência. Então, a medida provisória 
vai criar um mecanismo de compensação das perdas. 
O mecanismo, como será compensado, e eu espero 
que nesta compensação, Senador Romeu Tuma, nós 
tenhamos efetivamente compensação diferenciada, 
porque a perda do FPM em um Município de pequeno 
porte, num Município com até dois mil habitantes, tem 
um grande peso. Chega, em alguns casos, a ultrapas-
sar a metade da arrecadação do Município, enquanto 
que num município com o de São Paulo, por exemplo, 
o FPM não chega sequer acho que a 5%. 

Então, num mecanismo de compensação, obriga-
toriamente, teremos que ter essa diferenciação entre o 
pequeno, o médio e o grande Município. Terá que ter 
diferenciação também pelas regiões, porque o impacto 
da queda do FPM na Região Nordeste atinge de forma 
muito mais significativa aos Municípios; em outras regi-
ões, um pouco menos. Então, o mecanismo de compen-
sação terá que ter essas diferenças, para que a gente 
não acabe tendo a aplicação desse R$1 bilhão de forma 
linear, como se todos fossem iguais. E os Municípios 
não são iguais, as situações não são iguais.

Agora, além da criação do mecanismo por uma 
MP, terá que vir por projeto de lei – e veja bem, Sena-
dor Valdir Raupp, como são as coisas – terá que vir 
por projeto de lei, porque a Oposição questionou a 
criação de créditos extraordinários por medida provi-
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sória. Lembra-se de toda essa polêmica, de que não 
poderiam ser? Então, não pode. Não pode. Acabou se 
consagrando que não pode. Não é assim?

Então, agora, nós temos – e veja que a quanti-
dade de prefeituras da Oposição não é pequena – que 
enquanto não aprovar o projeto de lei nós não vamos 
poder contar com o dinheiro. Quero ver agora os que 
tanto reclamaram, provocaram e cutucaram para que 
crédito extraordinário, numa situação como essa, que 
é absolutamente extraordinária mesmo, não pode ser 
feito por medida provisória.

Mas eu ouço com muito prazer o Senador Val-
dir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-
nadora Ideli, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento. 
Ontem mesmo, usei a tribuna do Senado para falar 
sobre este assunto e louvando a atitude do Governo 
Federal, que foi rápido no gatilho em socorrer as pre-
feituras, esse anseio de todas as frentes de prefeitos 
de todo o Brasil e também do Congresso Nacional, do 
Senado e da Câmara. Eu acredito, Senadora Ideli, que 
nós vamos ter agora que trabalhar muito rápido. Eu 
sempre falei que eu acho que é possível, com todo o 
respeito às medidas provisórias – elas têm um trâmite 
mais rápido, mais célere –, mas é possível o Senado 
e a Câmara trabalharem com a mesma velocidade. Já 
teve medida provisória que demorou 90 dias aqui no 
Congresso. Acho que é perfeitamente possível, em me-
nos de 60 dias, a Câmara e o Senador aprovarem esse 
Projeto de Lei. E vai ter que vir uma medida provisória 
regulamentando e um outro projeto de lei para aprovar 
o crédito para os Municípios. Mas, de qualquer forma, 
acho que é louvável a atitude do Governo, mas que 
mande logo, então, para que a gente possa começar 
a trabalhar. Aliás, está se fazendo muito necessário 
e urgente uma agenda positiva aqui no Senado e na 
Câmara Federal. Muito obrigado, Senadora.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Uma 
agenda positiva, exatamente. Agradeço a V. Exª, Se-
nador Valdir Raupp. 

E agora eu quero ver. A Oposição vai ter que pu-
lar miudinho, porque vai ter que dar conta de contribuir 
com a Base do Governo para a gente, rapidamente, 
aprovar o Projeto de Lei, senão não adianta nada mu-
dar a regra do mecanismo de compensação se não 
tiver o dinheiro, o recurso. 

Há muitos questionamentos – a gente acompa-
nhou – no sentido de que o valor não é suficiente, de 
que R$1 bilhão não é suficiente. A perda acumulada até 
agora, nesta quase metade de abril, é algo em torno 
de R$600 milhões. Então, as pessoas vão dizer: “Mas, 
R$1 bilhão – se até abril foram R$600 milhões – não 

será suficiente”. Mas, com que lógica o Governo está 
trabalhando a questão do R$1 bilhão? Porque a crise 
já dá sinais de arrefecimento. Nós, hoje, estamos com 
os dados do Caged, com a retomada do crescimento 
de emprego. Desde fevereiro, a gente vem tendo uma 
retomada da criação de emprego, o que já é um bom 
sinal. Tivemos o aumento na venda do aço, que é outro 
sinal de retomada da produção, e a própria queda da 
arrecadação, que teve, no pior momento da crise, uma 
queda de 11% e na queda já está há menos da metade, 
já demonstrando, portanto, que nós estamos saindo....

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Ideli Salvatti? Saindo?

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Eu 
espero, não é? Eu e o Brasil inteiro esperamos que 
estejamos realmente saindo da crise, Senador João 
Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora, 
solicitei o aparte na hora em que V. Exª estava saindo, 
então, eu queria confirmar mesmo o aparte. Eu gostaria 
de fazer um destaque. Primeiro, V. Exª faz uma reflexão 
pensando o País como um todo, as prefeituras como 
um todo, o reclamo dos prefeitos. É claro que a coisa 
apertou mesmo. E chama a atenção para a celeridade 
do procedimento no Congresso e para um momento 
muito especial. V. Exª chama também a atenção da 
Oposição para tratar a matéria, o mérito dessa ques-
tão. Quero fazer uma reflexão destacando aqui, mais 
uma vez, a postura do Governo, do Presidente Lula, 
do nosso Governo em tratar de forma republicana to-
dos, sem olhar A, B, C, se é Oposição ou Governo, 
mas um tratamento igual, prefeituras grandes, médias 
e pequenas. Penso que esse é um gesto republicano 
e quero destacar a decisão do Governo em garantir o 
FPM de 2009 igual ao de 2008, que foi o maior pico de 
arrecadação por conta do crescimento da política eco-
nômica do Governo. E toma uma decisão importante, 
olhando igual todos os Municípios. Quero parabenizar 
o Governo do Presidente Lula por adotar uma decisão 
republicana. E V. Exª está tratando o assunto que está 
colado neste gesto, nesta decisão política de enfren-
tar a crise criada lá fora, e que a economia brasileira, 
por conta de todos os entes, por conta da economia 
do pequeno, do médio e do grande empresário, está 
enfrentando, e enfrentando de forma muito particular 
na nossa história recente da economia. E o Governo 
toma mais uma decisão que faz um enfrentamento e 
trata todos os Prefeitos, nessa hora de angústia, de 
forma igual, justa e ousada. Muito obrigado.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador João Pedro. Realmente, nessa questão 
de tratar... Até porque a palavra do Presidente Lula 
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é sempre muito forte no sentido de que a população 
merece o atendimento e o serviço público. Portanto, 
se o Município foi bem administrado ou não foi bem 
administrado, a população pode até fazer uma boa 
avaliação na próxima escolha para Prefeito e esco-
lher melhor.

(Interrupção do som.)

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Mas 
ela não pode, efetivamente, sofrer a consequência 
num momento como este. Portanto, os recursos dessa 
compensação irão para os Municípios. Eu espero que 
pelo menos tenha diferença entre os Municípios pe-
quenos, médios e grandes, porque o impacto da queda 
do FPM realmente é diferente, e muito diferente, pelo 
tamanho do Município e da região do Município, mas 
nós temos situações em que as Prefeituras cresceram 
muito as suas máquinas. Aproveitando o crescimento 
do repasse do FPM, foram alargando as suas despe-
sas. Há inclusive dados publicados recentemente de 
Prefeituras que tiveram um aumento de 25%, 26%, 
numa comparação em termos de três anos, para uma 
inflação que não chegou a 10%, 10,6%.

Mas ouço o Senador Romeu Tuma e depois, se 
o Presidente me permitir, eu gostaria apenas de apre-
sentar três gráficos que eu acho que mostram bem a 
questão do FPM e como a chiadeira e a reclamação 
têm razão, mas não é tanto assim como os Prefeitos 
estão falando.

Pois não, Senador Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senadora, 

agradeço a permissão do aparte, porque eu tenho a 
impressão de que o matemático, em matéria de conta, 
é melhor que o economista. O economista é sempre 
um sonhador e, às vezes, apresenta cálculos que não 
são realmente o que sente aquele que tem de estar 
atrás do balcão, fazendo a sua matemática. Então, a 
senhora como matemática talvez traga dados mais 
contundentes do que acontece. Eu tive oportunidade 
de estar presente na segunda-feira, quando o Presi-
dente Lula presidiu a reunião de líderes, vice-líderes e 
presidentes de partidos sobre que tipo de ajuda poderia 
dar aos Municípios. Então, muita gente se surpreendeu 
com a decisão de ser uniforme. Todo mundo vai rece-
ber identicamente o que arrecadou em 2008. Primeiro, 
achavam que seriam os Municípios mais pobres, que 
tinham uma população X. Então, o Presidente Lula, 
sabiamente – não falaria como republicano, mas como 
um cidadão que pensa no povo –, raciocinou o seguin-
te: por que eu vou dar menos para um e mais para o 
outro? Eu vou dar o que eles receberam. Se cresceu 
a arrecadação no Fundo de Participação dos Municí-

pios no ano passado, foi melhor para o povo, para os 
munícipes que receberam mais benefícios. Então, não 
pode faltar neste ano e dizer assim: Olha, o que você 
teve no ano passado, você não vai ter neste ano.

(Interrupção do som.)

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Então, eu acho 
que é uma atitude correta do Presidente Lula. O Mi-
nistro Paulo Bernardo apresentou todos os gráficos 
da evolução matemática das arrecadações, como se-
ria feita a distribuição, e deixou mais alguns assuntos 
importantes da Previdência para serem discutidos na 
próxima semana, se não me engano. Quer dizer, não 
está cingido apenas a buscar uma solução do Fundo 
de Participação Municipal, mas, sim, tentar resolver 
todo o quadro negativo que sofrem os Municípios hoje, 
inclusive com CND. Hoje, já não há mais impedimento 
quando há uma obra em construção, de repassar o di-
nheiro para a continuidade da obra, porque, senão, a 
população vai sofrer, mesmo que esteja inadimplente 
com a Previdência, que é uma outra solução que vai 
ter de ser discutida. Então, cumprimento V. Exª e agra-
deço a oportunidade.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Agra-
deço, Senador Romeu Tuma, inclusive porque essa 
questão das dívidas não está contemplada, mas isso 
não significa que os casos não vão continuar sendo 
analisados, e equacionados os problemas das dívidas 
das Prefeituras.

Mas, em termos de gráficos, Senador Romeu 
Tuma...

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Não podemos 
esquecer o PAC, as obras nos Municípios que talvez 
tragam alguma renda de ICMS e outras para o Mu-
nicípio.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Exa-
tamente.Todas as medidas adotadas na economia re-
percutem nos Municípios.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – E a declaração 
do Presidente Lula, que foi um compromisso quase 
com todos os Partidos: “Nenhuma obra do PAC será 
paralisada”.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Para-
lisada. E aí, Senador Romeu Tuma, aqui está o gráfico 
do FPM durante o primeiro e o segundo mandato do 
Presidente Lula. Como todos podem perceber – não sei 
se na TV fica bastante visível –, o repasse do FPM tem 
altos e baixos. Normalmente, no início do ano, cai. O 
pico é sempre no mês de dezembro. Inclusive, o maior 
pico foi exatamente em dezembro do ano passado, 
quando entrou em vigor aquele 1% a mais do FPM, que 
nós aprovamos aqui. E, se todos podem perceber, há 
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um crescimento, na média – a linha vermelha –, perma-
nente do FPM. Por isso, os Prefeitos estão chiando. É 
porque, efetivamente, houve crescimento permanente, 
constante, e as Prefeituras foram se acostumando com 
essa situação. E, como teve o grande pico em dezembro 
do ano passado, aí é que o baque realmente foi muito 
grande, porque não estavam acostumados com aquele 
1% a mais. Ele veio, e aí, em janeiro, o resultado da crise. 
Se nós pegarmos aqui um período maior, desde 1995, 
pode-se notar aqui no gráfico que há uma estabilização 
durante um bom período e que, a partir de 2003, 2004 
mais ou menos, é que efetivamente o FPM começou a 
subir de forma mais consistente.

E é importante ainda registrar – não sei se na TV 
vai ficar visível – que aqui a gente tem o FPM dos dois 
últimos anos. A linha verde, que é acima, é a do ano 
passado, que realmente está bem acima da de 2007, 
que é azul, mas os primeiros meses de 2009 estão entre 
o bom resultado de 2008 e o resultado de 2007.

Portanto, mesmo com esta baita crise, com toda 
a consequência da crise, o FPM, nesses primeiros 
três meses do ano de 2009, não é menor, muito pelo 
contrário, do que o do ano de 2007.

Portanto, Senador Gerson Camata, os Prefeitos 
têm o legítimo direito de reivindicar. A situação real-
mente é delicada para todos, mas é muito importante 
que a gente não se afaste dos dados reais. E os dados 
reais são: o FPM cresceu, cresceu de forma significativa 
no último período, o que fez com que as Prefeituras se 
acostumassem a ter uma folga um pouco maior para 
suas despesas. Portanto, as adequações precisam ser 
feitas, sim, naquela lógica de todos compartilharem 
a tarefa de enfrentar a crise, cada um fazendo a sua 
parte de sacrifício e de ajuste. Agora, de fundamental 
importância é que a medida adotada do um bilhão seja 
rapidamente votada, para que os Municípios tenham a 
compensação, aprovada já pelo colegiado do Governo 
do Presidente Lula.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço e peço des-
culpas por ter passado alguns minutos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Convidamos, para fazer uma comunicação inadiá-
vel, o Senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito 
Santo.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, muito obrigado.

Eu queria registrar aqui, primeiro, que, ontem, Sr. 
Presidente, foi o Dia Internacional do Café. O café, como 
se está provando agora, entrou no Brasil como medica-
mento e, hoje, volta a ser medicamento. Nos Estados 
Unidos, recentemente, a Associação Nacional dos Nu-

tricionistas Norte-Americanos, reunidos em congresso, 
recomendou ao governo a colocação do café na meren-
da escolar dos estudantes norte-americanos, porque o 
café, segundo eles, dá maior concentração aos alunos, 
evita que os alunos entrem para o mundo das drogas 
e, além disso, fixa uma vitamina que ajuda a absorver 
o cálcio quando as crianças estão em crescimento. En-
tão, veja que lá, nos Estados Unidos, os nutricionistas 
recomendam colocar o café na merenda escolar. Um 
projeto meu tramita há oito anos no Senado, pedindo 
que se coloque café na merenda escolar do Brasil, 
mas, até hoje, não consegui aprová-lo. Os americanos 
o fizeram na nossa frente e vão usufruir dos benefícios 
dessa resolução antes de nós, brasileiros.

Sr. Presidente, não vou fazer uma crítica, mas, 
há dois meses, praticamente no início da Legislatura 
– o Senador Valdir Raupp está aqui e era nosso Líder, 
e V. Exª estava lá na reunião –, fiz uma sugestão ao 
PMDB, porque estávamos sofrendo um bombardeio: 
diziam que o PMDB só cuidava de fisiologismo, só cui-
dava de cargos. E sugeri, então, que propugnássemos 
por duas bandeiras importantes naquele momento. E 
a primeira delas seria baixar o preço do óleo diesel no 
Brasil. Por quê? Porque, recentemente, o preço do óleo 
diesel subiu 150% e o da gasolina não subiu. Quando 
falamos em baixar o preço dos combustíveis, o pes-
soal ligado à Petrobras diz que, se baixar o preço da 
gasolina, vai acabar o Pró-Álcool, porque a gasolina 
vai ficar mais barata do que o álcool, e ninguém vai 
querê-lo. Mas o óleo diesel é essencial à produção, à 
economia, e seu preço subiu 150% quando o preço 
do barril de petróleo estava a US$162. Agora, o preço 
do barril de petróleo é de US$48, e poderia baixar uns 
30% o preço do óleo diesel.

Pois bem! Chamamos o Ministro Edison Lobão, 
que ficou de conversar, de tomar alguma providência, 
mas nada aconteceu. Sr. Presidente, quero cumpri-
mentar aqui os caminhoneiros do Brasil. Os agriculto-
res tentaram, os Senadores tentaram, o PMDB, que é 
o maior Partido de apoio ao Presidente da República, 
tentou, mas ninguém conseguiu baixar o preço do óleo 
diesel. Os caminhoneiros foram ontem ao encontro da 
Ministra Dilma, que disse que vai baixar o preço do óleo 
diesel. Então, no próximo mandato, vou preferir ser ca-
minhoneiro a ser Senador, para ter prestígio junto ao 
Governo, porque Senador não consegue fazer baixar 
o preço do óleo diesel.

Quero dizer o seguinte: um estudo feito pela Con-
federação Nacional de Agricultura (CNA) – a Senadora 
Kátia Abreu tem esse estudo – mostra que, se baixar 
23% no preço do óleo diesel, R$2,5 bilhões vão para a 
agricultura do Brasil, porque a agricultura opera trato-
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res, caminhões, transporte, tudo a base de óleo diesel. 
E, se englobar agricultura e transporte dentro da eco-
nomia, esse valor aumenta para R$19,5 bilhões, que 
voltam para a economia. Meus amigos, R$19,5 bilhões, 
reinjetados na economia do Brasil neste momento, vai 
fazer com que o País comece a se levantar, como quer 
o Presidente Lula, diante dessa crise internacional.

Mas há outro assunto que quero abordar – e 
cito V. Exª, Senador Mão Santa, como testemunha –, 
que é o grande problema dos fertilizantes no Brasil. 
O fertilizante do Brasil é o mais caro do mundo. Há 
alguém no mundo que não quer que o Brasil se torne 
um grande produtor de produtos agrícolas. Eu não sei 
de onde vem, mas percebemos, nitidamente, que toda 
a orientação é feita nessa direção.

E por que temos o fertilizante mais caro do mun-
do? Porque 95% do nosso potássio são importados; 
60% da ureia são importados; e 65% do fósforo são 
importados. E as grandes multinacionais, donas das 
minas dos outros países que produzem, são donas das 
nossas minas de potássio e de fósforo. Elas são as do-
nas dessa minas e não exploram nossas minas. Elas 
vão lá para cima, pedem uma licença de prospecção, 
depois uma licença de mineração. E nosso Código de 
Mineração é muito permissivo nesse aspecto: tenho 
um tempo de prospecção de dez anos e depois mais 
uns dez anos para explorar e posso dizer que encon-
trei um lagarto ou uma cobra, e aí eles me darão mais 
cinco anos. Assim, essas multinacionais, que são três, 
dominam o mundo e também o Brasil. Não os estou cri-
ticando, não. Eles estão certos, eles são competentes. 
Nós é que somos burros, nós é que somos indolentes, 
nós é que não tomamos providências.

Pedimos ao Ministro, Senador Valdir Raupp – e 
V. Exª é testemunha –, mudanças no Código de Mi-
neração. Pedimos que as mandasse para o Senado, 
porque o Senado tem de mudar o Código de Minera-
ção. Se ganhei uma prospecção e não a explorei, se 
em seis meses não comecei a trabalhar, se em um ano 
não tirei minério, que não é propriedade da empresa, 
mas de todo o povo brasileiro – o subsolo é nosso, é 
do Governo –, que se tire essa licença e a passe para 
outra empresa que queira explorar e transformar aquele 
minério, pelo bem da população do Brasil!

Pedimos esse estudo ao Ministro da Agricultura, 
e S. Exª ficou de mandá-lo. No entanto, até agora, não 
vi o estudo, mas soube que alguns Senadores do DEM 
já estão com ele em mão. Mas os Senadores do PMDB, 
que pediram o referido estudo, não o tem. Não acredito 
que isso seja verdade. Mesmo assim, se o DEM fizer 
bom uso desse estudo, Sr. Presidente, cumprimento 
o DEM pela primazia e pela rapidez.

Sr. Presidente, há dois apartes, mas não posso 
concedê-los, porque o Regimento, em comunicação 
inadiável, não o permite. Mas me considero aparte-
ado...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mas vou permitir. É o espírito da lei. V. Exª é um dos 
homens mais importante da política deste Brasil, pelo 
passado, pelo presente, pela ética e pela competên-
cia. V. Exª adverte o Governo brasileiro sobre o preço 
dos combustíveis, do óleo diesel e dos insumos fertili-
zantes e sobre a exploração de minério, fatores deci-
sivos para o enriquecimento do Brasil. Pode apartear 
quem quiser.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Con-
cedo o aparte ao Senador Valdir Raupp, que o solici-
tou primeiro.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Muito obri-
gado, Senador Gerson Camata. Se até o Presidente 
pode fazer aparte, acho que vou fazer também. Muito 
bem, quero parabenizá-lo, nobre Senador Gerson Ca-
mata, pela iniciativa de convidar, numa convocação da 
Bancada, o Ministro das Minas Energia, Edison Lobão, 
que também é da Bancada do PMDB, e o Deputado 
Reinhold Stephanes, que também é da Bancada do 
PMDB da Câmara, para discutir esse assunto da redu-
ção do preço do óleo diesel e também dos fertilizantes, 
insumos que devem chegar a 70% ou 80% do custo da 
agricultura do nosso País. É claro que os caminhonei-
ros merecem isso, porque o óleo diesel significa algo 
em torno de 80% do custo do frete hoje. Eles, talvez, 
estejam mais organizados do que os agricultores; as-
sim, conseguiram chegar mais rápido à Ministra Dilma 
Rousseff e ao Presidente Lula. Li na matéria do Estado 
de S.Paulo que o Presidente está sensibilizado porque 
tem um parente que é caminhoneiro e que cobra dele 
com certa frequência...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Como 
não tem um parente que é Senador, isso não acon-
teceu.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Mas sou tes-
temunha, nobre Senador Gerson Camata, de que V. 
Exª está um pouco triste com o andamento do Senado, 
querendo até se afastar daqui. Acho que V. Exª não 
pode tirar licença. O Senado não pode perder V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obri-
gado.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – V. Exª tem a 
experiência de vários mandatos como Governador do 
Espírito Santo e como Senador. O Senado perderia 
muito se V. Exª se afastasse por um longo período do 
Senado. Vamos voltar com uma agenda positiva neste 
Senado, e essa bandeira que V. Exª levantou da redu-
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ção do preço do óleo diesel e também dos fertilizantes 
vai ser muito importante para que nosso agronegócio 
possa resistir a essa crise. Estou muito preocupado 
com a crise no campo. Essa bandeira, já que a Ministra 
Dilma praticamente sinalizou com a redução do cus-
to do óleo diesel – estamos trabalhando também na 
redução do custo do fertilizante –, deve ser atribuída 
à iniciativa da Bancada do PMDB, que conta também 
com o Ministro das Minas e Energia. E estamos aqui 
dando suporte...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Exa-
tamente.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Estamos 
dando suporte à coalizão de Governo, ao Governo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Temos uma jazida 
de potássio no Amazonas.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – É a 
segunda maior do mundo, Senador.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É a segun-
da ou a terceira maior jazida do mundo, que está às 
margens do rio Madeira, que pode chegar a Manaus, 
ao Pará ou a Porto Velho.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – O 
transporte fluvial já passa ali.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Há o porto 
graneleiro em Porto Velho. Vão milhares de carretas, 
todos os dias, do Mato Grosso e de Rondônia, trans-
portando um terço da soja do Brasil para aqueles 
portos, que podem transportar de volta – já que as 
carretas vêm vazias para o Centro-Oeste – adubo e 
fertilizante por um preço mais em conta. Parabenizo 
V. Exª por esse belo pronunciamento que faz nesta 
tarde. Muito obrigado.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Nobre 
Senador, outro assunto lembrado por V. Exª diz respeito 
à retirada do adicional de frete marítimo do fertilizante 
para exportação agrícola. A agricultura brasileira paga 
hoje mais de R$1 bilhão para frete marítimo, de adi-
cional, para construção de navios. Neste momento, 
não digo que se deva tirar isso para sempre. Mas, du-
rante este ano, durante um ano ou dois anos, vamos 
devolver esse R$1 bilhão e dar um alento à agricultura 
brasileira? Não entendo por que o agricultor, que vive 
tanta dificuldade, tem de dar suporte ao frete maríti-
mo, que são essas grandes empresas, essas grandes 
plataformas, essas grandes construtoras de navios. O 
agricultor, meu Deus, tem de carregar isso nas costas? 
Poderíamos sugerir que, durante dois anos – não para 
sempre –, por exemplo, os agricultores não pagassem 
adicional de frete marítimo sobre a importação de ferti-
lizantes. Seria uma beleza para a agricultura brasileira 
e não prejudicaria muito a construção naval!

Ouço V. Exª com muito prazer, Senador João 
Pedro.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senador 
Gerson Camata, primeiramente, quero dizer a V. Exª 
que, quanto a esse pleito dos caminhoneiros, V. Exª 
não se pode excluir.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sou 
favorável a eles e quero cumprimentar a Ministra. Não 
estou criticando, não. Na próxima, quero ser caminho-
neiro. Não quero mais ser Senador, não.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – V. Exª ex-
ternou certa... Quero dizer que acho que há mérito 
do PMDB, de V. Exª e de Parlamentares. Tudo se foi 
somando, e, agora, esse setor importante da nossa 
economia – os caminhoneiros – fez com que a soma 
do pleito da redução do preço do diesel sensibilizasse 
o Governo. E a Ministra sinalizou. Também fiquei feliz 
com isso. Então, V. Exª tem mérito. Quero dizer da im-
portante participação de V. Exª.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Obri-
gado.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Não se sinta 
excluído. Com relação à questão do fertilizante, quero 
chamar a atenção, porque o Brasil é dependente...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – O 
Presidente Lula enxergou isso há dois anos. Ele vem 
tentando mudar isso.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Isso. Quero 
chamar a atenção para o rio Madeira, mas mais para 
a cidade. São vários os Municípios em que há a silvi-
nita, e, da silvinita, vamos ter o fósforo, o nitrogênio e 
o cálcio. E não há agricultura sem o NPK, não existe 
agricultura sem NPK. E importamos isso da Rússia.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – De 
Marrocos.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – A produ-
ção do Nordeste, salvo engano, em Aracaju, é muito 
pequena, e há prazo para seu esgotamento, para seu 
encerramento. Quero chamar a atenção para isso, por-
que há silvinita no Estado do Amazonas. Há um foco 
precisamente no Município de Nova Olinda do Norte. 
Aquela população espera combinar a exploração da 
silvinita com uma situação melhor.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – E, com 
o gás que está lá, faz-se também a ureia.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Há silvinita 
em Itacoatiara. Enfim, são esses componentes quími-
cos que a agricultura exige para corrigir o solo. Não 
há agricultura sem o NPK. Precisamos de uma política 
que combine a exploração sem causar impactos no 
meio ambiente. Que a renda possa ser transferida para 
melhorar a qualidade de vida do povo do rio Madeira, 
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precisamente em Itacoatiara e em Nova Olinda do Nor-
te! São Municípios importantíssimos. V. Exª chama a 
atenção para isso. E precisamos fazer esse debate e 
tirar uma política de Estado para a agricultura.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – É pre-
ciso uma política de Estado.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Não estou 
falando em agricultura sem olhar a importância da 
agricultura familiar...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – De 
toda a agricultura.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Falo da 
importância de toda a agricultura. Então, temos essa 
riqueza e podemos romper com essa dependência de 
ir à Rússia buscar fertilizantes.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mar-
rocos.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Precisamos 
parar de importar de Marrocos e da Rússia, ou seja, 
precisamos parar de importar fertilizantes para nossa 
agricultura, porque isso a encarece. V. Exª levanta esse 
assunto, e podemos contribuir, fazendo audiências pú-
blicas e construindo uma política em que a população 
do Amazonas possa participar no sentido de melhorar 
a agricultura e também a condição de vida.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sena-
dor Papaléo Paes, quero ouvir o aparte de V. Exª.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senador 
Gerson Camata, quero me prender só a um tema que 
o Senador Valdir Raupp falou aqui. V. Exª representa 
muito para esta Casa com sua capacidade de trabalho, 
com sua inteligência, com sua experiência, e quero aqui 
enaltecer V. Exª como Relator Da Comissão Temporá-
ria de Reforma do Regimento, da qual tive a honra de 
fazer parte, que foi formada por seis Senadores e que 
teve V. Exª como nosso Relator e o Senador Marco 
Maciel como Presidente. Enfim, quero enaltecer seu 
trabalho e dizer que precisamos de V. Exª nesta Casa. 
Nada de licença! Deixe o recesso chegar...

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Eu 
disse apenas, Senador, que prefiro ser caminhoneiro, 
para ver se consigo baixar o preço do óleo diesel.

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Então, prefe-
rimos pagar mais caro pelo óleo diesel e mantê-lo aqui. 
Agradeço a V. Exª por ter dado esta oportunidade a 
todos nós que participamos da reforma do Regimento, 
que vamos entregar agora, às 15h30, ao Presidente 
Sarney. Também quero dizer que, com muita honra, 
concluímos nosso trabalho com brilhantismo graças a 
todos e, principalmente, a V. Exª como Relator.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – É 
bondade de V. Exª.

Sr. Presidente, posso conceder um aparte ao 
Senador Tuma? (Pausa.)

Senador Tuma, ouço-o com prazer.
O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Apenas quero 

cumprimentar o Senador Camata e relatar a compe-
tência do Senador, ontem, durante a audiência pú-
blica na Comissão de Agricultura, onde esses temas 
foram discutidos. V. Exª demonstrou conhecimento de 
administrador, provavelmente advinda do exercício do 
governo do seu Estado, com brilhantismo e com muita 
dedicação ao povo que representa aqui. É claro que 
aprendemos muito com as pessoas que têm experi-
ência. V. Exª, durante as discussões, deu aula àqueles 
que estavam do outro lado da Mesa.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mui-
to obrigado.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Durante as dis-
cussões, apresentou, com eficiência e com eficácia, 
todos os problemas que trazem angústia à agricultu-
ra, como a planilha de custos, que é a origem dessas 
dificuldades, do transporte, do diesel, enfim, de tudo 
isso que V. Exª, ontem, apresentou. Eu indicaria aos 
Senadores que lessem as notas taquigráficas do pro-
nunciamento e dos questionamentos que V. Exª levantou 
durante a reunião Da Comissão que aconteceu ontem. 
Parabéns, Senador!

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Mui-
to obrigado. Sei que isso nasce do coração generoso 
de V. Exª.

Também agradeço-lhe o coração generoso quanto 
ao tempo, Srª Presidente. Muito obrigado.

E quero cumprimentá-la – não faço uma crítica 
– se o Presidente Lula tomar a decisão, uma boa de-
cisão, na hora certa, em favor da agricultura e de toda 
a economia brasileira.

Muito obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Gerson Ca-
mata, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Gerson Camata.

Pela inscrição, com a palavra o Senador Papa-
léo Paes.

Logo após, pela Liderança, o Senador César 
Borges, que se encontra neste plenário.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidente, Senadora Serys Slhessarenko, Sr. Senador 
Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, quero mais uma vez 
ainda falar sobre o tema reforma do Regimento.
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Senador Romeu Tuma, V. Exª, que tem experiência 
nesta Casa de regimentos e mais regimentos e tam-
bém de instituições por que V. Exª passou com muito 
brilhantismo, sabe a importância que o regimento tem 
para a organização, para a ordem, para o respeito com 
a instituição, mas desde que ele seja cumprido.

Fizemos a reforma do Regimento tentando até 
estabelecer algumas normas mais rígidas, mas no 
sentido de que todos nós aqui possamos entender 
que ela é mais para chamar nossa atenção para com 
o cumprimento do Regimento do que propriamente 
uma necessidade absoluta do que tínhamos para ser 
alterado. Claro que o atualizamos para as questões 
mais recentes, as necessidades mais recentes, mas 
fundamentalmente o que queríamos é que todos que 
estivéssemos comandando o momento das sessões, 
que estivéssemos tentando o aparte, tentando falar 
pela ordem, soubéssemos que nós deveríamos sem-
pre cumprir o horário; cumprir a determinação de, no 
máximo, fazer dois apartes por sessão, o que pouco 
se cumpre; entender que não se deve pedir a palavra 
pela ordem para fazer uso da palavra sem estar ins-
crito. Foram sugeridas todas essas alterações, bem 
como outras com relação à celeridade dos nossos 
projetos aqui dentro.

Nós veremos, quando votarmos a matéria aqui no 
plenário – logicamente ele ainda vai passar pela CCJ 
–, que as alterações fundamentais visam à celeridade 
dos projetos, porque o que atrasa muito os trabalhos 
na Casa são as medidas provisórias, que trancam a 
pauta. Por exemplo, ontem, nós não tivemos Ordem 
do Dia porque havia uma medida provisória trancan-
do a pauta; hoje, a mesma medida provisória continua 
trancando a pauta.

E a população fica naquela expectativa... E até 
alguns desavisados que noticiam o Senado Federal 
acham que trabalho de Senador é estar no plenário: 
“Quantos Senadores estão presentes? Ah, não estão 
trabalhando”. Absolutamente. Nós trabalhamos. E con-
tava hoje para alguns amigos, que estão até aqui nos 
visitando – e, com muita honra, apresento o Diretor do 
jornal A Gazeta do meu Estado –, que não é esse o 
trabalho que nos cansa mentalmente, que nos estafa, 
que mostra os serviços da Casa. Nosso trabalho são 
as discussões nas comissões. Além desse trabalho, 
vamos dizer, administrativo, aqui dentro, cada Senador 
tem, no mínimo, três titularidades em comissões. É um 
corre-corre danado para dar tempo para tudo; é o dia 
inteiro. E ainda vêm os nossos conterrâneos ou alguma 
associação, ou sociedade organizada pedir nossa par-
ticipação em algum projeto de seu interesse, em algum 

atendimento social, e lá nós vamos ficar, por duas ou 
três horas, cumprindo a nossa obrigação.

Então, eu queria deixar registrado que, em nossa 
Casa, todos trabalham, todos participam ativamente. 
Temos o testemunho do Senador Mão Santa, que re-
almente marca a sua presença aqui em plenário todos 
os dias e que sempre diz que este é o melhor Senado 
que o Brasil já teve – e graças a V. Exª.

Mas, Srª Presidente, Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras, eu vim falar aqui do Sebrae, em especial do 
Sebrae/Amapá. Uma instituição que merece o respei-
to e a admiração de todos os brasileiros, inquestiona-
velmente, é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas – Sebrae.

Maior ainda se mostra a importância dessa enti-
dade num Estado como o Amapá, onde não abundam 
recursos que possibilitem grandes empreendimentos. 
Dessa forma, o que pode ser feito é o estímulo para o 
surgimento de pequenos empreendedores, cuja orien-
tação o Sebrae assume como nenhum outro órgão ou 
instituição.

O Sebrae surgiu em 1972, época do chamado 
“milagre brasileiro”, para estimular o empreendedorismo 
e o desenvolvimento do País. Graças à sua atuação, 
temos um grande número de micro e pequenas em-
presas num mercado extremamente competitivo. Além 
disso, essas empresas são responsáveis por inúmeros 
empregos formais, que asseguram aos seus empre-
gados todos os direitos trabalhistas.

Eu quero destacar, nesta oportunidade, Srªs Se-
nadoras e Srs. Senadores, que o Estado do Amapá, 
na busca do desenvolvimento sustentável, encontrou 
agora um grande filão a ser explorado, com base num 
produto local de grande aceitação nacional, que vem 
ganhando mercados importantes no exterior.

O produto, senhoras e senhores, é o açaí, que 
se tornou mania nos Estados Unidos e conquistou 
espaço nas prateleiras dos supermercados, na forma 
de sorvete, xarope e suplementos alimentares. Essa 
fruta, por sua riqueza nutricional e por seu sabor ca-
racterístico e exótico, vem despertando o interesse de 
setores que pregam os benefícios de uma alimentação 
saudável para aqueles que praticam atividade física 
de forma intensa.

Srª Presidente, atento a essa demanda interna-
cional por uma das espécies mais ricas e saborosas 
de nossa flora, o Sebrae do Amapá apresentou aos 
beneficiadores de açaí o foco de trabalho para o perí-
odo de 2009 a 2011. Trata-se de um projeto que inclui 
melhoria da qualidade da matéria-prima, fortalecimen-
to da cultura associativista e cooperativista, estimulo 
à implantação da legislação dos procedimentos para 
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o beneficiamento do açaí, promoção da capacitação 
gerencial, acesso a serviços financeiros e inovações 
tecnológicas, aumento de áreas manejadas e, ainda, 
a abertura de novos mercados.

A gestora do projeto pelo Sebrae, Larissa Quei-
roz, esclarece que se trabalha com a expectativa de 
conseguir, no período citado, um aumento de 30% na 
produtividade, bem como igual incremento na venda 
do produto.

No Estado do Amapá, os principais centros pro-
dutores dessa fruta situam-se nos municípios de Ma-
capá, Santana e Mazagão. É por isso que o Sebrae 
concentra as ações do projeto na direção dessas lo-
calidades.

Srªs e Srs. Senadores, estamos acostumados a 
associar o simples aumento da produção com o au-
mento da riqueza. Mas o projeto do Sebrae vai mais 
longe e prevê a melhoria completa do ciclo econômico 
relacionado ao açaí: aumento da produção; comer-
cialização dos frutos; processamento e fitossanidade; 
promoção e divulgação.

Com muita honra, concedo o aparte ao Senador 
Romeu Tuma.

O Sr. Romeu Tuma (PTB – SP) – Senador Pa-
paléo, eu não poderia deixar, em um minuto, de cum-
primentar V. Exª. É tão gostoso ouvir um médico falar 
de economia em defesa de seu Estado que não po-
demos deixar de cumprimentá-lo. Até porque V. Exª 
fala de uma fruta que ajuda a melhorar a saúde e o 
metabolismo do ser humano. Quase toda semana, 
vou à rua 25 de Março, onde encontro meus amigos, 
vejo o comércio e posso tirar a temperatura da econo-
mia, se está piorando ou melhorando, se o povo tem 
dinheiro para comprar ou não. Atualmente, tenho vis-
to os ambulantes com seus carrinhos vendendo açaí. 
Há cerca de dois meses, circulam por lá para vender 
o açaí nas ruas de São Paulo, principalmente onde o 
comércio de rua é intenso, como na rua 25 de mar-
ço. Porém, não só por isso eu quero cumprimentar V. 
Exª, mas também por falar no Sebrae, um organismo 
importantíssimo para o País. Sabemos que os países 
europeus têm, nos pequenos e médios empresários, a 
sua grande força na área de exportação. E o Sebrae, 
além da ajuda econômica, auxilia de forma brilhante a 
área técnico-empresarial. Qualquer pequeno empre-
sário que procure o Sebrae imediatamente terá todo 
o apoio e praticamente um planejamento para que dê 
certo a proposta de, individualmente, conseguir o seu 
negócio. Parabéns, Senador. Gostaria de endossar a 
homenagem ao Sebrae e dizer que amamos o Amapá, 
com V. Exª e os outros que lá se encontram.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª pelo aparte, pelo carinho que tem pelo meu 
Estado, pela consideração e pelo tratamento que dis-
pensa a este representante do Amapá. V. Exª é, real-
mente, um excelente exemplo nesta Casa.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se 
de um trabalho totalmente estruturado, contando com 
ações de consultorias, cursos gerenciais e tecnológicos, 
palestras, missões técnicas e empresariais. Além disso, 
foi elaborado um plano de negócios com a finalidade 
de equacionar ou minimizar os principais entraves do 
setor no Estado do Amapá.

Vale ressaltar que o comitê gestor do projeto 
conta com a participação da Secretaria de Estado da 
Ciência e Tecnologia (Setec/AP), da Agência de De-
senvolvimento do Amapá (Adap), da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Instituto 
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 
Amapá (IEPA), da Secretaria de Trabalho e Empreen-
dedorismo (Sete), da Secretaria de Estado do Turismo 
do Amapá (Setur), do Sindicato dos Batedores de Açaí 
(Sindaçaí), do Banco do Brasil, do Instituto Estadual 
de Florestas do Amapá, da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Rural (SDR), do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento e do Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Amapá.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a explo-
ração da cultura do açaí demonstra um potencial de 
desenvolvimento para o Estado do Amapá, com base 
num produto característico da região, que pode fazer-
se sem agressão ao meio ambiente.

Como já sabemos, a conservação da Amazônia 
virou bandeira até mesmo para organizações internacio-
nais – as bem-intencionadas, quero complementar.

O trabalho do Sebrae é fundamental para de-
senvolver o empreendedorismo no Estado, que, de 
outra forma, ficaria à espera de investimentos que di-
ficilmente se concretizariam. Então, é louvável que o 
desenvolvimento possa fazer-se a partir dos próprios 
recursos naturais e humanos que se encontram à dis-
posição na região.

Esperamos que esta iniciativa possa apresentar 
os melhores frutos, em todos os sentidos, contribuin-
do para o desenvolvimento econômico do Estado do 
Amapá, que realmente precisa de todos nós, para que 
nós possamos, acreditando nesse Estado, desenvolvê-
lo cada vez mais.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.
Pela Liderança do PR, com a palavra, por cinco 

minutos, o Senador César Borges.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Se-
nadora Serys. 

Srs. Senadores, venho, mais uma vez, a esta 
tribuna fazer uma cobrança para que ações efetivas 
e eficazes possam ser colocadas em prática, possam 
ser coordenadas por parte do Governo da Bahia, em 
colaboração com o Governo Federal, em parceria com 
as prefeituras municipais, para combater a epidemia 
de dengue no Estado.

As providências, lamentavelmente, até agora, 
foram ineficientes. A epidemia ficou praticamente fora 
de controle, levando a Bahia para as manchetes na-
cionais e até mesmo mundiais.

No início desta tarde, estava assistindo à Rede 
Globo. No programa Jornal Hoje, veio mais uma repor-
tagem que retrata o agravamento dessa situação.

Hoje, também, lamentavelmente, a Bahia está 
no noticiário internacional, divulgado pelo jornal es-
panhol El País.

O El País, na edição de hoje, traz a reportagem 
com o seguinte título: “Bahia, azotada por el dengue”, 
ou seja, “A Bahia açoitada, flagelada, pela dengue”. 

Por falta dessas medidas eficazes, paga o País, 
paga o turismo nacional, paga o Estado da Bahia, que 
tem no turismo uma das suas fontes de renda mais 
importantes. É uma divulgação negativa, que vai afu-
gentando o turista espanhol e mesmo de outros países 
de língua espanhola, inclusive da América Latina.

Diz mais o jornal El País: “O Estado da Bahia, 
um dos principais destinos do turismo no Brasil, que 
conta com quilômetros de praias paradisíacas [são 
quase mil quilômetros] sofre a maior epidemia de den-
gue de sua história”.

Segue o jornal da Espanha, apresentando dados 
oficiais da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, 
informando que, desde janeiro, foram 38 mortos, dos 
quais 22 eram menores de 15 anos. E que o número 
de contaminados até ontem era de 45.683 doentes, 
com aumento de 313% sobre 2008.

Diz mais o El País: “Brasil já está no outono, mas 
na Bahia a epidemia arrecia [quer dizer, endurece, 
obstina-se] com toda sua força”.

Essa é a triste, mas fiel realidade da epidemia 
de dengue da Bahia.

Enquanto outros Estados brasileiros diminuíram 
a incidência, como o caso do Estado do Rio de Janei-
ro, a Bahia, mesmo alertada no ano passado, não to-
mou as providências devidas. E não se queira colocar 
a responsabilidade nos atuais prefeitos, porque eles 
assumiram em 1º de janeiro. Se o Governo do Estado 
sabia que haveria mudanças nas administrações mu-

nicipais, se preparasse com antecipação, procurasse 
a parceria com os Municípios. Mas, lamentavelmente, 
hoje, o próprio Governo procura jogar a responsabilida-
de maior dessa situação sobre os ombros dos pobres 
prefeitos municipais, que herdaram essa epidemia, 
além das dificuldades financeiras por que passam os 
Municípios da Bahia.

O jornal Correio da Bahia diz em manchete: “Den-
gue atinge 70% dos municípios baianos”. O texto explica 
que 270 Municípios já sofrem com a epidemia.

O jornal A Tarde informa hoje: “Notificações se-
guem crescendo no Estado”. Segundo a reportagem: 
“Enquanto o Brasil comemora redução no número de 
casos notificados de dengue com relação a 2008, na 
Bahia as notificações seguem crescendo”.

Os números são precisamente colocados no jornal 
espanhol El País: 38 mortes confirmadas em 45.683 
casos, somente nos primeiros meses deste ano.

Então, as providências são ineficientes e não es-
tão alcançando o que nós desejamos, que é a saúde 
para a população.

Convoquei – e vai, amanhã, acontecer uma reu-
nião na Comissão de Assuntos Sociais – uma audi-
ência pública com o Ministério da Saúde; a Secretaria 
de Saúde do Estado da Bahia; o Presidente da União 
dos Municípios da Bahia, Prefeito de Bom Jesus da 
Lapa, Roberto Maia; e também com a Confederação 
Nacional dos Municípios.

Até agora, Srª Presidente, tenho notícia de que o 
Secretário de Saúde da Bahia não confirmou presença. 
Vamos aguardar que o Dr. Jorge Solla, que é o Secre-
tário de Saúde da Bahia, possa se fazer presente. Esta 
não é uma questão política, é uma questão de saúde 
pública, de vidas humanas.

Lamentavelmente, esta crise não vem só. Ela já 
tem também uma crise de meningite. A Tribuna da 
Bahia do dia de hoje denuncia: “Dengue e meningite 
já mataram 60” pessoas no Estado da Bahia. 

A reportagem do El País está aqui. Tenho tam-
bém o levantamento epidemiológico da dengue feito 
pelo próprio Estado. Ou seja, ele tem consciência do 
que está acontecendo, tanto que o Governador já de-
cretou situação de emergência em sete cidades. Mas, 
lamentavelmente, as providências não estão, pelo me-
nos até agora, sendo eficazes para combater a dengue 
em Municípios como Jequié.

Falo com muito carinho em Jequié, porque é uma 
cidade onde tenho minhas raízes. Lá fui criado e tenho 
meus pais. Tenho a minha família em Jequié. Dengue 
grave: notificados 137, confirmados 69. Óbitos: notifi-
cados 13, confirmados 8. 
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Na cidade de Itabuna, importante cidade da região 
do cacau, da mesma forma, 127 notificados. Óbitos: 
11 notificados, 8 confirmados. Porto Seguro, que é o 
segundo maior destino turístico da Bahia após Salva-
dor, da mesma forma, 63 notificados. Óbitos: 5 óbitos. 
Jacobina, Ipiaú, Ilhéus, Irecê. A capital do Estado: Sal-
vador. Feira de Santana, a maior cidade do interior do 
Estado. Floresta Azul, Itapetinga, Simões Filho, Ubai-
taba, Ibirataia, Itabela, Anguera, Apuarema, Caetanos. 
É um total de 70% dos Municípios.

Então, Srª Presidente, agradecendo a tolerância, 
espero que as providências possam ser tomadas. Que 
o Governo do Estado da Bahia combata essa situação 
grave de saúde pública. Dengue associada à meningite 
realmente é uma situação explosiva do ponto de vista 
de colocar o cidadão baiano sob perigo de vida.

Portanto, espero as providências. Vamos ver se 
amanhã aqui, na reunião Da Comissão de Assuntos 
Sociais, vão comparecer os responsáveis, para que 
possamos debater e encontrar as medidas eficazes 
para dar tranquilidade ao povo baiano.

Muito obrigado, Presidente. 
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador César Borges.
Com a palavra, pela ordem de inscrição, o Sena-

dor Cristovam Buarque, por cessão do Senador João 
Vicente Claudino. Logo após, pela Liderança do PDT, 
usará da palavra o Senador Osmar Dias.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, à tar-
de, ouvimos aqui um discurso, que me impressionou 
muito, do Senador José Agripino, uma análise extre-
mamente correta, a meu ver, da crise que a gente vive 
– embora, do ponto de vista de propostas, eu tenha 
visões diferentes.

Ontem, à tarde também, meu partido, o PDT, 
realizou um encontro de debates, um seminário, para 
discutir para onde devemos conduzir o Brasil a partir 
deste momento de crise, Senador Adelmir, e V. Exª é um 
dos que participam de tudo isso como empresário. 

O que a gente está vendo neste momento, a meu 
ver, é a discussão sobre o tamanho da crise: se é ma-
rola, marolinha, tsunami; a gente está discutindo pou-
co qual é a verdadeira e profunda causa dessa crise. 
O problema do qual temos que ter consciência para 
encontrar a saída não é o tamanho da crise; é aquilo 
que a causa. E, na análise da causa, lamentavelmente, 
aqueles que a procuram têm-se limitado a um aspecto 
superficial, à parte que aparece da crise, sem mergu-
lhar fundo, sem tentar encontrar a raiz da crise.

Colocar a crise no sistema bancário, a meu ver, é 
um equívoco, porque o sistema bancário reage ao que 
o setor produtivo produz. O que acontece no mundo 
inteiro – e os Estados Unidos foram um exemplo, mas 
o Brasil também é – é que a soma de tudo o que a 
gente produz na economia tem um valor muito maior 
do que a quantidade de dinheiro que a gente tem no 
bolso ou na conta bancária. E, se o valor do que é pro-
duzido é maior do que aquela quantidade de dinheiro 
de que a gente dispõe para comprar, só tem uma ma-
neira de resolver: é comprando fiado, é financiando, é 
tirando crédito, é usando cartões de crédito, é usando 
empréstimos bancários, como, aliás, o Senador José 
Agripino, ontem, alertou. Mas volto a dizer: o Senador 
Mão Santa falou nisso há mais de um ano, quando ele 
lembrou aqui a crise que viria do excesso de emprés-
timos feitos no Brasil.

Então, o que está por trás da crise, Senador Os-
mar, é o fato de que o produto da economia é maior do 
que a disponibilidade de dinheiro. Aí, para comprar, a 
gente precisa tirar dinheiro emprestado; e, um dia, que-
bra, porque a pessoa descobre que não pode pagar. 

O Presidente, ontem, disse que metade da crise 
vem da psicologia e do pânico. Até pode ser que ele 
tenha razão, mas o pânico coletivo é o resultado da 
inteligência individual. É o indivíduo que diz: “Vai fal-
tar dinheiro no banco para pagar a conta que tenho 
lá”. E corre ao banco. Quando ele vai sozinho, inteli-
gentemente, a massa vai atrás. E, mesmo que tenha 
dinheiro sobrando, todos correm, e aí falta dinheiro. 
Por que falta dinheiro no banco, se a gente depositou 
lá? É porque cada vez que a gente deposita R$1,00, 
o banco empresta R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5,00, 
porque o dinheiro volta a ser depositado depois que 
ele empresta.

O que acontece é que, para a economia cres-
cer na velocidade que crescia, para financiar aquelas 
casas imensas americanas, os automóveis no Brasil, 
foi preciso que o banco emprestasse não cinco, seis 
vezes o que recebe, mas até 70 vezes o que recebia; 
houve a chamada alavancagem irresponsável. Mas 
essa alavancagem irresponsável dos bancos – e não 
há dúvida de que é irresponsável –, foi o que manteve 
a taxa de crescimento na economia mundial. É isso o 
que, a meu ver, as pessoas não querem entender. A 
taxa de crescimento que tivemos nas últimas déca-
das, esse milagre, esse mundo geral, global, veio da 
alavancagem irresponsável dos bancos. 

E a saída para essa crise? Tem a saída tradicio-
nal: já que os bancos não têm mais dinheiro, porque se 
descobriu que não tinham – e eles não têm –, o Gover-
no passa a colocar dinheiro nos bancos para financiar 
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os mesmos produtos. Isso é um adiamento da crise 
com dinheiro público! Essa não é a saída da crise. A 
saída da crise, neste momento, implica colocar dinhei-
ro, sim, para se retomarem as vendas imediatamente; 
mas implica, sobretudo, mudar o perfil do produto da 
economia mundial e da economia brasileira. E foi isso 
que se fez na última crise e foi isso que discutimos 
ontem no PDT, no seminário que fizemos. 

Em 1929, uma crise tão grande ou maior do que 
essa chegou ao Brasil. E um Presidente chamado Getúlio 
Vargas conduziu o Brasil para sair da crise. E o que fez 
ele naquele momento? Duas coisas. Primeiro, a crise, 
qual era? Hoje, é de não vender carro; ali, era de não 
vender café; hoje, é de não vender para o público in-
terno; ali, era de não vender para os Estados Unidos e 
Europa o café que a gente produzia. O que fez Getúlio? 
Passou a comprar o café e a queimá-lo, o que parece 
estupidez, mas era a saída para manter o emprego na 
produção cafeeira e manter o pé em pé, porque senão 
iam derrubá-lo e vender como lenha. Mas isso não foi 
o que trouxe um novo momento para o Brasil. O que 
trouxe um novo momento para o Brasil foi que o Pre-
sidente Getúlio Vargas percebeu, pela intuição política 
provavelmente dele, que a crise vinha também de uma 
disputa interna entre dois projetos alternativos: o projeto 
rural, agrícola, exportador e um projeto novo, que queria 
nascer, industrial, urbano, produzindo para o mercado 
interno. E ele fez a opção dele; a opção dele foi pela in-
dústria, foi pelo urbano, foi pelo mercado interno. Claro 
que manteve a compra do café durante algum tempo, 
para que a economia agrícola não quebrasse, como a 
gente tem que fazer para não deixar que quebre a in-
dústria automobilística. Mas ele não ficou nisso. E o que 
fez com que entrássemos em um período de décadas 
de crescimento foi o fato de que mudamos o eixo da 
economia brasileira. Fizemos uma inflexão na história 
do Brasil: saímos daquela economia agrícola, rural, para 
exportação, e entramos numa economia industrial, ur-
bana, para o mercado interno. 

Hoje, estamos novamente numa situação pareci-
da. Vivemos uma crise financeira, uma crise econômica 
de produção, mas temos também, no subterrâneo da 
sociedade, uma disputa entre dois projetos: o projeto 
de uma economia produtora, depredadora da nature-
za, incompatível com o meio ambiente, ou o de uma 
economia sustentável, sustentada com a natureza. Te-
mos uma briga entre a economia dos produtos de alto 
preço, para o topo da pirâmide rica, e uma economia 
voltada para a base da pirâmide, pobre.

E, aqui, entra a grande chance que o Brasil tem 
hoje: aproveitar essa crise para fazer uma inflexão, 
Senadora Serys, em direção a uma nova estrutura 

econômica. Não falo nova estrutura do ponto de vista 
da propriedade, como a gente falava antigamente. Falo 
nova do ponto de vista do produto: sairmos da economia 
industrial mecânica para a economia da inteligência, 
do conhecimento, porque aí está o futuro, como, em 
1930, estava o futuro na indústria mecânica. Hoje, está 
na indústria do conhecimento, na indústria da produção 
de saber. É aí que está o futuro, e, ao mesmo tempo, 
em uma economia que venha compatível, equilibrada 
com o meio ambiente. 

Esse desafio, a meu ver, não está passando na 
cabeça daqueles que estão procurando alternativas 
no Brasil. Continuamos prisioneiros da visão do cur-
to prazo, do imediato; a mesma coisa que fez Getúlio 
ao comprar café e queimar. Mas Getúlio pensou mais 
do que isto: comprava café, queimava, mantinha o ní-
vel da demanda imediata funcionando, mas passou a 
proteger a indústria nacional, criou os instrumentos 
necessários para que este País se industrializasse, e, 
de fato, mudou o Brasil.

O Presidente Lula precisa trazer uma inspiração 
nova para este País. Precisa, sim, manter esses finan-
ciamentos, o que está fazendo, no sentido de que a 
indústria automobilística não tenha quebra. Mas tem 
de entender que não tem futuro por aí. Esse não é o 
futuro, esse é o passado. Não é o futuro, porque não 
vão caber mais carros daqui a cinco, dez anos nas ruas 
das grandes cidades brasileiras, porque a atmosfera 
não aguenta mais o dióxido de carbono que a gente 
está jogando, porque as florestas terão que ser der-
rubadas na hora em que a gente quiser de fato ser 
um país que produza etanol na quantidade suficiente 
para substituir todo o petróleo que utiliza, e porque o 
valor agregado, a quantidade de dinheiro que se ga-
nha exportando ferro, exportando soja, é muito menor 
do que o que se ganha exportando chips, exportando 
ciência e tecnologia. 

Agora, como casar o longo e o curto prazo? É sim-
ples: investindo para criar empregos nesses setores de 
ponta na tecnologia. Ao mesmo tempo em que mantém 
a demanda agregada funcionando para que comprem os 
produtos que hoje são produzidos, a gente vai reorientan-
do a estrutura da economia brasileira, vai reorientando 
as características do trabalhador brasileiro.

Isso, outros países já fizeram. O Canadá fez isso 
em uma crise dos anos 80. O próprio Presidente Oba-
ma, hoje, dos US$800 bilhões que está colocando na 
economia para financiar a demanda já, quase US$200 
bilhões ele está colocando na área de ciência e tec-
nologia e educação. 

Nós podemos fazer isso. Podemos, sim, retomar 
a demanda, por exemplo, de automóveis, comprando 
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mais veículos para o serviço de saúde, ambulâncias. 
Não é só através do financiamento do automóvel priva-
do que a gente dinamiza a indústria automobilística. Os 
Estados Unidos, depois de 1929, financiaram a trans-
formação da sua indústria automobilística em indústria 
de tanques de guerra, porque estava em guerra. Nós 
não estamos em guerra, mas podemos transformar na 
produção de tratores, podemos transformar na produ-
ção de ônibus, podemos transformar na produção de 
transporte escolar, de ambulâncias. Você tem a pro-
dução de um produto diferente, ao mesmo tempo em 
que mantém o nível da demanda agregada.

Esse é o desafio, Senadora Serys, que acho que 
a gente precisa levar ao Governo brasileiro. Esse é o 
desafio que a gente deveria debater aqui nessa Co-
missão que foi criada para estudar a crise – e eu temo 
que a gente fique apenas no aspecto financeiro, como 
consultores, e não como líderes de um novo momento 
para o Brasil. Para fazer as soluções apenas financei-
ras, contratam-se consultores e eles fazem melhor do 
que os Senadores. Agora, o que eles não fazem, os 
consultores, é terem a visão de estadista, é olharem 
o futuro distante, é terem consciência de quais são as 
forças políticas que apoiarão, quais são as forças po-
líticas que teremos que ganhar através da liderança 
que tenhamos.

Está na hora de lembrar 29 neste momento em 
que a gente enfrenta o 2009. Está na hora de lembrar 
que a saída não pode ser apenas colocar mais dinheiro, 
mas sim reorientar o projeto nacional. Isso é possível. 
Creio que o momento nunca foi tão favorável a se fazer 
isso. Falta imaginação, falta vontade, falta um pouco de 
criatividade, mas falta, sobretudo, desprender-se desse 
modelo que nos viciou ao longo dos oitenta anos, desde 
a última crise de 30, e que não nos fez perceber que, 
outra vez – Senadora Presidenta, peço um pouquinho 
mais de tempo, não muito –, por baixo do que aparece 
da crise, há um conflito entre dois brasis: o Brasil da in-
dústria mecânica, depredadora, produzindo para pou-
cos, que exige altos financiamentos e, portanto, endivi-
damento, que termina se esgotando; e um Brasil novo, 
diferente, da indústria não depredadora, da indústria da 
produção de bens com alto conteúdo de inteligência, 
ciência e tecnologia, capaz de transformar e não ape-
nas de tirar da crise. E a base disso tudo, sem dúvida 
alguma, é gastar dinheiro na educação.

As pessoas todas pensam que comprar carro 
cria emprego, e é verdade, mas contratar professores 
também cria emprego. Aumentar salário de professores 
também gera demanda. Construir escolas também gera 
demanda, também gera emprego. Comprar equipamen-
tos escolares, como televisão e computador, gera de-

manda para a indústria de computador e televisão. Não 
é só através da venda para o consumidor privado que 
a gente vai criar demanda. Pode ser também o próprio 
Estado comprando aquilo de que o público precisa.

Concluo, Senadora, dizendo que o principal, a 
meu ver, desse novo tempo é o choque entre uma 
economia olhando apenas para o consumidor privado 
e uma economia olhando para os interesses públicos, 
coletivos. Se soubermos escolher bem, este é um gran-
de momento. Se não soubermos, vamos perder mais 
uma chance na história do Brasil.

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Cristovam.

Com a palavra, pela liderança do PDT...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Apenas, rapidamente, para 
encaminhar à Mesa um registro, e peço a V. Exª que 
autorize a publicação do texto Movimento Nós Pode-
mos Paraná nos Anais da Casa.

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR) promove, a partir de amanhã, em Curitiba, 
a série de encontros desse movimento.

O movimento é uma proposta do Conselho Para-
naense de Cidadania EmpresariaL, da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná, em parceria com o 
Serviço Social da Indústria do Paraná e o Observatório 
Base de Indicadores de Sustentabilidade, do Instituto 
de Promoção do Desenvolvimento.

O Movimento Nós Podemos Paraná, juntamente 
com o Conselho Paranaense de Cidadania Empresa-
rial da FIEP, programou 30 encontros de abril a junho 
próximo.

Peço a V. Exª que registre, porque considero da 
maior importância o debate dos problemas do Estado, 
a busca de solução para esses problemas, registrando 
as ações e metas desse movimento.

Chamo a atenção para a postura de vanguarda 
assumida pelo Estado do Paraná no trato de questões 
vitais para o desenvolvimento sustentável. O Paraná 
e a sua população, à frente, estão sintonizados com 
as mais inovadoras iniciativas da sociedade organi-
zada. Peço a V. Exª que considere lido o inteiro teor 
desse texto.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIA-
MENTO.

(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art. 
210 do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Senador Alvaro Dias, a sua solicitação 
será atendida.

Com a palavra, pela liderança do PDT, o Sena-
dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, na segunda-feira, o Conselho Político da 
Presidência da República realizou uma reunião que 
considero a mais importante desde quando foi criado 
o Conselho ou pelo menos desde quando participo 
dele. Duas decisões comunicadas pelo Presidente Lula 
são da maior importância para os Municípios e para 
a população brasileira. A primeira refere-se ao FPM, 
porque houve a marcha dos Prefeitos, a mobilização, 
a preocupação com a queda da arrecadação por par-
te dos Municípios. Essa queda, em alguns Estados, 
chegou a 20% da arrecadação dos Municípios meno-
res, porque neles, é claro, nós temos uma importância 
maior do FPM. 

O FPM, para os Municípios menores, chega a re-
presentar, em alguns casos, 85% da receita. E aí, com 
essa queda brutal, ficaram prejudicados os serviços 
oferecidos pelos Municípios. E a população sabe que 
é o reflexo da crise que está aí afetando as famílias, 
os brasileiros, os Municípios brasileiros, porque, antes, 
a crise chegou às empresas, que, por sua vez, com 
menor faturamento, pagam menos impostos, principal-
mente porque o Governo cortou o IPI do setor automo-
bilístico, dos materiais de construção, e isso teve um 
reflexo imediato no FPM, que é composto pela soma 
de ICMS mais IPI, tirando daí 23,5% que são destina-
dos aos Municípios.

Essa queda na arrecadação dos Municípios teve 
impacto na qualidade dos serviços que os Municípios 
vêm prestando. Alguns deles tiveram que dispensar 
funcionários de atividades essenciais, como, por exem-
plo, a saúde, que anda muito mal nos Municípios bra-
sileiros. A saúde, junto com a segurança pública, é a 
maior preocupação de todos os brasileiros, de todas 
as regiões praticamente. O desemprego é uma pre-
ocupação? Claro que é. Mas o atendimento à saúde 
vem em primeiro lugar na preocupação dos brasileiros, 
junto com a segurança pública.

Então, quando os municípios perdem arrecadação 
e sofrem com isso uma queda na qualidade dos servi-
ços prestados, quem sofre junto é a população.

Quando o Presidente Lula anunciou que aquilo 
que foi repassado aos municípios em 2008, ou seja, 
R$51,3 bilhões, que foi o valor do FPM em 2008, ele 
garante que repassará, e fará isso através de medida 
provisória que será votada pelo Congresso Nacional, 
para que se compense o déficit que ocorrerá na arre-

cadação do FPM, já que a economia teve uma queda 
em seus números e, com isso, a arrecadação. E se 
nós tivermos essa compensação, será um fato inédi-
to, porque, em 2008, o FPM representou 28% a mais 
em relação ao valor de 2007, que já havia crescido 
em relação a 2006 e que já havia crescido em relação 
a 2005. Se considerarmos essa evolução, ela chega 
perto de 70%, de 2005 até 2009.

E o Presidente Lula tomou uma atitude corajosa, 
porque disse: “Não vai ser menor o repasse aos mu-
nicípios em 2009 do que foi em 2008”. Se a economia 
vinha a todo vapor em 2008, crescendo a 5%, se a 
economia vinha crescendo porque a agricultura vinha 
produzindo, exportando, se todo o setor de exportação, 
que é muito diversificado, vinha faturando no mercado 
internacional, ali o FPM cresceu porque cresceram o 
ICMS e o IPI. E se o Presidente diz: “Olha, nós vamos 
dar o mesmo valor em 2009 do que em 2008”, signifi-
ca que, mesmo na crise, está sendo garantido o valor 
de repasse que foi garantido em 2008, que foi um ano 
excepcional para a economia brasileira. 

Alguns dizem: “Mas não está havendo o repas-
se da inflação sobre 2008”. Meu Deus do Céu, mas 
garantir, no momento em que a economia tem essa 
queda, em que a arrecadação também tem essa que-
da, o mesmo valor de 2008, está muito bom para o 
momento. E eu quero aqui festejar a medida adotada, 
porque ela vai representar, sim, a continuidade dos ser-
viços que vinham sendo prestados pelas prefeituras, 
que precisam fazer uma reforma fiscal, que precisam 
se adequar e se ajustar, reduzir gastos. 

Agora estão sendo atendidas por essa medida 
anunciada – de correção do FPM –, mas e amanhã, 
se elas não se prepararem para a crise que vem pela 
frente? Se a crise está no seu auge, nós não sabemos. 
Eu até acho que está, que, daqui para frente, teremos 
uma recuperação na economia, pelos dados que nós 
temos, principalmente no setor de produção de alimen-
tos, no setor agroindustrial, na indústria de alimentos, 
e também na indústria automobilística, já que, no mês 
de março, tivemos um recorde de 271.000 veículos 
comercializados no País, em função exatamente da 
retirada do IPI.

Agora, se temos esses indicadores que mos-
tram que podemos melhorar daqui para frente, não é 
por isso que vamos relaxar. As prefeituras municipais 
precisam caprichar na redução dos gastos para poder 
oferecer educação em tempo integral – onde ela está 
presente as coisas melhoram, e melhora o futuro –, 
para poder oferecer uma saúde de mais qualidade, 
colocar profissionais de saúde dentro dos hospitais 
para atender a população com mais dignidade, com 
mais respeito. 
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Tudo isso só será possível se sobrarem recursos 
do custeio da máquina municipal para fazer esses in-
vestimentos. É isto que queremos que se faça neste 
momento: cortem os gastos no que for possível, para 
que a atividade de qualidade seja mantida.

Sr. Presidente, com relação a outra medida anun-
ciada, que considero importante, eu havia feito aqui um 
pronunciamento reivindicando que o Programa de Mo-
radias, um milhão de moradias, que será desenvolvido 
pelo Governo Federal juntamente com os governos 
estaduais e municipais, não se limitasse a atender às 
regiões metropolitanas. Claro que ali estão os maio-
res problemas. Evidentemente, a população cresceu 
demais, não houve acompanhamento adequado, na 
mesma medida, de infraestrutura para receber toda 
essa gente que vai para a região metropolitana.

Estou vendo ali o Deputado Nelson Meurer, do 
sudoeste. O sudoeste também precisa de casa, não 
é só a região metropolitana. Também precisa a região 
norte, oeste e todas as regiões. E não só municípios 
com mais de 50 mil habitantes. Precisamos abrir esse 
programa para todos os municípios brasileiros. E foi isso 
que o Presidente anunciou. Ele quebrou essa regra de 
que só os municípios com mais de 50 mil habitantes 
poderiam se cadastrar para receber as moradias do 
programa de um milhão de casas.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Já vou en-
cerrar, Presidente.

Mas foi muito importante tomar a decisão de abrir 
e dizer: “Olha, todos os municípios podem se candida-
tar, porque vamos levar casas ao interior do País, onde 
as pessoas devem continuar morando e trabalhando, 
com sua família.”

Se nós construirmos somente em regiões metro-
politanas, o que vamos fazer é atrair mais gente para a 
região metropolitana. E temos de manter as pessoas lá 
no interior, onde elas estão com emprego assegurado, 
com renda assegurada e, se não estiverem, evidente-
mente, teremos de trabalhar com políticas públicas que 
façam com que o emprego também seja gerado. 

Mas é importante esse programa de um milhão 
de casas sob o ponto de vista de gerar empregos, 
mercado de trabalho para milhares de pessoas que 
serão contratadas para a construção dessas casas, 
que, sendo construídas também no interior, nos mu-
nicípios pequenos, farão com que a economia local, 
a economia regional, também seja movimentada. É 
importante sob este ponto de vista: dar renda, gerar 
emprego, especialmente para as famílias que estão lá 
no interior e que têm a mesma expectativa de quem 
está numa cidade grande, de ter uma casa para voltar 

no final do dia. Acho que o maior sonho de uma famí-
lia é ter a casa própria. E ela poderá conseguir com 
esse começo. Pois é um começo, já que o Brasil tem 
um déficit de sete milhões de moradias. Um milhão é 
apenas um pedaço desse déficit. O Paraná tem 300 
mil de déficit. 

Precisamos, como disse o Presidente Lula na 
reunião, considerar que aqueles que moram em casas 
que não têm um nível de dignidade para receber uma 
família também são considerados sem teto, precisam 
de uma casa para viver com sua família de forma ade-
quada, digna.

Então, dois anúncios muito importantes para os 
municípios brasileiros, para a população brasileira e, 
principalmente, para a população de baixa renda, que 
poderá, dessa forma, se candidatar a uma das casas 
que serão construídas dentro desse programa de um 
milhão de casas.

Srª. Presidente, obrigado pela tolerância.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Osmar Dias.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Antonio 

Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a 
Comissão de Justiça, na sessão de hoje, começou a de-
bater duas propostas que considero importantes e que 
precisam ter uma resolução definitiva desta Casa.

Antes, porém, de comentar as matérias que fo-
ram objeto de amplos debates na Comissão de Justiça, 
gostaria de me somar às palavras do Senador Osmar 
Dias, do PDT, que enalteceu duas medidas conside-
radas da mais alta relevância para o Brasil, quais se-
jam: a concessão aos Municípios do benefício de sua 
reestruturação de receitas, com amparo no Fundo de 
Participação, de aproximadamente R$1 bilhão, para 
cobrir aquilo que os Municípios perderam de arreca-
dação, em virtude da crise.

Essa é uma medida salutar, que merece o nosso 
apoio, o nosso beneplácito, pois o Governo Lula se sen-
sibilizou diante da crise avassaladora que atravessam 
neste instante os Municípios brasileiros. 

A outra medida, que também considero da mais 
alta relevância, é a de estender para todos os Muni-
cípios – e não mais para aqueles que tivessem acima 
de 100 mil habitantes – o programa de construção de 
casas populares. Mais de um milhão de casas popu-
lares serão construídas pelo Governo Federal com a 
participação dos Municípios. Não seria realmente justo 
que esse programa não se ampliasse para os Municí-
pios do interior com menos de 100 mil habitantes. 

Mas, voltando aos debates...
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O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – V. Exª me 
permite, Senador?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Efraim, com muito prazer.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Só para um 
comentário também a respeito dessa situação. Res-
peito a posição do Líder Osmar Dias e de V. Exª, mas 
é bom que façamos um relato mais preciso sobre essa 
medida do Presidente. V. Exª falou em sensibilidade. Eu 
não entendo por que o Governo não teve a sensibili-
dade inicial de estender a construção dessas casas a 
todos os Municípios brasileiros. Inclusive, o Estado de 
V. Exª e o meu sairiam altamente prejudicados, porque, 
se não me engano, o Estado de V. Exª tem um ou dois 
Municípios que seriam beneficiados.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Dois Municípios.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Dois Muni-
cípios. No caso da Paraíba, seriam três Municípios. 
Então, V. Exª sabe que a sensibilidade foi a pressão 
de todos nós.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – V. Exª fez um discurso. Eu também fiz.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Todos nós, 
independentemente de cor partidária.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Independente de cor partidária.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Essa que 
foi a sensibilidade, porque sentimos os reclamos do 
nosso povo lá nos nossos Estados. Então, quando V. 
Exª coloca essa sensibilidade, vamos dizer que foi a 
pressão política que aconteceu dos parlamentares de 
todas as legendas, independentemente de ser Governo 
ou oposição. Quanto à questão do IPI...

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Senador Efraim, essa medida é condi-
zente com o problema da inchação das cidades. Não 
concentrar esse programa apenas nos centros urbanos 
mais populosos, mas descentralizar, a fim de evitarmos 
o êxodo rural. Essa medida foi importante não só do 
ponto de vista da construção da moradia e da geração 
de emprego, como também para evitar um problema 
social nas grandes cidades.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Também ge-
rar empregos nas pequenas cidades.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Exato.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – É claro que o 
homem não precisa trabalhar só nas grandes cidades, 
mas, principalmente, nas pequenas e médias cidades, 
vamos assim dizer.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Nas pequenas olarias, que vão vender 
os seus produtos.

O Sr. Efraim Morais (DEM – PB) – Perfeito. Acho 
que o Governo poderia avançar mais um pouco, no sen-
tido de que essas obras tivessem a participação direta 
das prefeituras. O que observamos é que o Governo 
está anunciando um reajuste de 30% dos valores para 
a construção dessas casas, isso está nos jornais de 
hoje. E quero discordar em parte de V. Exª na ques-
tão do IPI. Um bilhão é apenas menos da metade do 
que o Governo retirou. Lembro que quem retirou os 
recursos das prefeituras foi exatamente o Governo, 
na hora em que foi beneficiar as grandes montadoras 
com o IPI. Veja V. Exª que o Governo está anunciando 
mais duas medidas. Dá com uma mão e toma com a 
outra: vai agora tirar o IPI de geladeira. É uma fria! É 
uma fria para o Governo e para as prefeituras! Vai ficar 
todo mundo gelado. Está aqui nas páginas dos jornais 
de hoje. Qual é a outra medida? Anuncia que vai dimi-
nuir o preço do diesel – é justo que aconteça – para 
beneficiar a economia. Mas sabe de onde vão tirar os 
recursos, Senador? Da Cide, que é dos Municípios e 
do Estado. Então, V. Exª veja que o Governo, nas me-
didas que toma, não mexe no seu bolo; só trabalha 
em cima das prefeituras e dos Estados, ou seja, está 
fazendo benefício com chapéu alheio.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Mas o Governo, para compensar essas 
perdas, pelo menos anuncia também uma coisa que 
podemos considerar positiva: nenhum Município vai 
receber menos, neste ano, do que recebeu no ano 
de 2008.

Se levarmos em consideração que estamos vi-
vendo uma crise sem precedentes, que repercute na 
arrecadação, na economia, no emprego, se o Governo 
garante que o Município vai ter o mesmo percentual 
do Fundo de Participação que teve no ano passado, 
considero positiva não a afirmação, mas o compro-
misso do Governo durante o ano de 2009 em relação 
aos Municípios.

Sr. Presidente, como estava falando no início 
do meu discurso, a Comissão de Justiça começou a 
debater duas questões: a questão da PEC paralela, a 
PEC nº 47, que trata dos repasses às Câmaras Mu-
nicipais; e a inclusão dos mecanismos de democracia 
direta, participativa, que são a revogação de mandato, 
ou recall, e o veto popular.

Com relação à PEC dos Vereadores, temos de 
fazer justiça, pois o Senado cumpriu, no ano passado, 
no mês de dezembro, o seu papel, pegando aquela 
proposta que veio da Câmara dos Deputados – uma 
proposta defeituosa, incompleta, porque ao mesmo 
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tempo em que fixava o número de vereadores, reduzia 
os repasses a um limite insuportável para as Câma-
ras Municipais –, inviabilizando o seu funcionamento 
e, consequentemente, atingindo em cheio aquilo que 
chamamos de democracia representativa. Isso, porque 
os Municípios não podem ser governados só pelos 
prefeitos, têm de ser governados com a participação 
dos vereadores: na legislação, fazendo leis, projetos; 
na fiscalização, fazendo CPIs, quando é o caso, e co-
branças ao Poder Executivo, participando ativamente, 
enfim, da vida política e administrativa do Município.

A Câmara de Vereadores é imprescindível. Quem 
prega o fechamento da Câmara de Vereadores prega 
o fechamento da democracia. Quem quer o enfraque-
cimento de uma Câmara de Vereadores, quem dese-
ja criar obstáculos para o seu funcionamento normal, 
para que ela não tenha condições mínimas de uma 
participação mais efetiva na vida política do Município, 
quem quer fazer isso é uma pessoa que tem o espírito 
ditatorial; é uma pessoa que tem saudade da ditadura 
e do regime discricionário e quer que a Câmara de Ve-
readores e o Poder Legislativo como um todo estejam 
enfraquecidos, quando na realidade sabemos que o 
“pulmão da democracia” está no âmbito do Legislativo. 
Para ali e para aqui escoam as reclamações, as reivin-
dicações, os sentimentos vivos da nacionalidade.

Então, acho importante que o Senador Valter Pe-
reira, como Relator da PEC paralela, já tenha apresen-
tado o seu parecer. Ainda não nos detivemos na sua 
validade ou não, mas o importante é que o parecer já 
tenha sido distribuído a todos os Senadores. Na próxi-
ma quarta-feira, quem estiver de acordo com o parecer 
do Senador Valter Pereira vai votar com ele; quem não 
estiver que apresente emendas, vote em separado. O 
fato é que essa proposta tem de ser aprovada.

Em 2003, houve uma proposta que recompunha 
o número de vereadores e reduzia a despesa nas Câ-
maras Municipais. Mas vimos o desplante do Senado, 
que, por falta de quórum, rejeitou aquela proposta que 
veio da Câmara, de que fui Relator. Isso, em 2003. E, 
de lá para cá, várias outras propostas surgiram na Câ-
mara, desde 2003, 2004. Só no ano passado é que 
ela chegou aqui para o Senado votar. Votou, dividindo 
em duas propostas, como todos sabem...

(Interrupção do som.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Uma proposta que foi votada e uma 
outra, chamada PEC paralela, que foi encaminhada à 
Comissão de Justiça.

Outra questão, Sr. Presidente, sobre a qual eu 
queria falar rapidamente, já que o meu tempo está 
esgotado, era este instrumento de democracia partici-

pativa, democracia direta, onde o povo é chamado ao 
palco para decidir, como acontece nos Estados Unidos, 
o recall, que é a revogação do mandato parlamentar, a 
revogação do mandato de um presidente, a revogação 
do mandato de um prefeito, através do voto popular, 
desde que obedecidas determinadas regras.

O Senador Pedro Simon foi o Relator dessa ma-
téria e eu fui o primeiro autor da emenda que trata 
desse assunto, a Emenda nº 80. Outros Senadores 
apresentaram propostas semelhantes, como o Senador 
Suplicy, o Senador Jefferson Péres, de saudosa me-
mória. Mas o parecer do Senador Pedro Simon, apesar 
de ser um parecer substancioso, um parecer brilhante, 
entrava no detalhe da regulamentação da proposta da 
revogação do mandato individual. E nós propusemos, 
através de emenda – o Relator aceitou –, que essa re-
gulamentação de como vai se processar o mecanismo 
da revogação de mandato será feita futuramente pelo 
Senado e pela Câmara dos Deputados.

Concedo um aparte, se o Presidente permitir, 
ao Senador Suplicy, autor de uma das propostas de 
revogação de mandato eletivo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Antonio Carlos Valadares, vou conceder 
mais dois minutos, pedindo a compreensão de V. Exªs, 
porque quero começar a Ordem do Dia imediatamente. 
Serão cinco votações nominais de embaixadores.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Antonio Carlos Valadares, quero cumprimentá-lo, 
primeiro, pela sua iniciativa, e também aqui registrar, 
como o fiz hoje: feliz é o Senado Federal que tem um 
Senador como Pedro Simon, para, com a sua sabedoria, 
conhecimento, experiência, fazer um parecer tão bem 
formulado, quanto hoje ele o fez, sobre a sua, a do Se-
nador Jefferson Péres, a minha proposição. O objetivo 
da proposição é instituirmos a possibilidade de o povo, 
através de referendo, realizar a eventual revogação de 
mandato daquela pessoa que, eventualmente, tendo 
sido eleita prefeito, governador, presidente da Repú-
blica, vereador, deputado ou senador, e não estiver 
exercendo bem a sua função, não estiver cumprindo 
bem o seu mandato. Poderá, sim, a população, tomar 
a iniciativa de propor, a certa altura do mandato, a sua 
revogação. Isso constituirá um instrumento de aperfei-
çoamento das instituições democráticas brasileiras. 
Parabéns a V. Exª e ao Senador Pedro Simon pela 
forma como ainda iremos aperfeiçoar, com audiência 
pública, quando chamaremos inclusive o Prof. Fábio 
Konder Comparato, um dos entusiastas e proponentes 
dessa proposta de emenda à Constituição!
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Agradeço a V. Exª, Senador. V. Exª se lem-
bra de que, nos Estados Unidos, na Califórnia, o povo 
revogou o mandato de um governador por democracia 
direta. E é isto que nós queremos aqui: o voto direto de-
cidindo todas as questões importantes, inclusive sobre 
um mandato eletivo que precise ser revogado.

 Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Marconi Perillo, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Passa-se à

ORDEM DO DIA

A pauta está trancada em função da Medida Pro-
visória nº 449, de 2008, transformada no Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2009.

Portanto, nós não apreciaremos os demais itens 
da pauta, salvo as mensagens relacionadas a embai-
xadores, escolhas de chefes de missão diplomática. 
Serão, pois, cinco votações nominais.

Solicito a todos os Srs. Senadores e Senadoras 
que acorressem ao plenário para iniciarmos as vota-
ções.

São as seguintes as matérias não apreciadas e 
transferidas para a próxima sessão, em virtude de que 
ainda não foi concluído o parecer do item 1:

1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 449, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 2, de 2009, que altera a 
legislação tributária federal relativa ao parcela-
mento ordinário de débitos tributários; concede 
remissão nos casos em que especifica; insti-
tui regime tributário de transição, alterando o 
Decreto nº 70.235, de 6 de março 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 26 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 dezem-
bro de 1997, 10.426, 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 
8.620, de 5 de janeiro de 1993, do Decreto-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 (proveniente da 
Medida Provisória nº 449, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dor-
nelles

(Sobrestando a pauta a partir de: 28-2-
2009)

Prazo final prorrogado: 13-5-2009

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2009, que autoriza 
a União a participar de Fundo de Garantia a 
Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE; 
altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008; dispõe sobre a utiliza-
ção do excesso de arrecadação e do superávit 
financeiro das fontes de recursos existentes 
no Tesouro Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 
10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e autoriza 
a União a repassar ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Internacio-
nal para a Reconstrução e Desenvolvimento 
– BIRD (proveniente da Medida Provisória nº 
450, de 2008).

Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 6-3-

2009)
Prazo final prorrogado: 19-5-2009
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3

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  
Nº 15, DE 2009  

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 369, de 2009) 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução nº 15, de 2009 (apresentado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer nº 195, de 
2009, Relator: Senador Inácio Arruda), que 
autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo junto 
ao Banco Internacional para Reconstrução 
e Desenvolvimento – BIRD, no valor de até 
oitenta e três milhões, quatrocentos e cin-
quenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América, cujos recursos destinam-se ao fi-
nanciamento parcial do “Projeto de Expan-
são e Consolidação da Saúde da Família 
– PROESF II”. 

4

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 7, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 7, de 2008, tendo como 
primeiro signatário o Senador Gim Argello, 
que altera os arts. 21, 22 e 48 da Constitui-
ção Federal, para transferir da União para o 
Distrito Federal as atribuições de organizar 
e manter a Defensoria Pública do Distrito 
Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Demóstenes Torres.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 29, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 29, de 2003, tendo como primeira sig-
natária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova 
redação ao art. 193 da Constituição Federal 
(que trata da ordem social).

Parecer sob nº 187, de 2009, Da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofe-
recendo a redação para o segundo turno.

6

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de ori-
gem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a 
exigência de carta de fiança aos candidatos 
a empregos regidos pela Consolidação das 
Leis de Trabalho – CLT.

Parecer sob nº 94, de 2009, Da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

7

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Wasny de Roure), que mo-
difica o inciso II do caput do art. 44 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (dispõe 
sobre o aproveitamento de matérias cursadas 
em seminários de filosofia ou teologia).

Parecer sob nº 95, de 2009, Da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

8

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 11, 
de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de origem, 
do Deputado Sandro Mabel), que acrescenta 
parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das 
Leis de Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor 
sobre a boa-fé nas relações de trabalho.

Parecer sob nº 93, de 2009, Da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

9

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003

Discussão, em turno único, do Substituti-
vo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
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170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela Casa), 
do Senador Almeida Lima, que dispõe sobre 
a emissão de declaração de quitação anual de 
débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços públicos e privados.

Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, Relator: Senador Antonio Carlos Jú-
nior.

10

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Go-
mes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao 
ensino da arte (determina a obrigtoriedade do 
ensino da arte e da cultura nos diversos níveis 
de educação básica). 

Parecer sob nº 92, de 2008, Da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece.

11

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 557/2003, 
na Casa de origem, do Deputado João Herr-
mann Neto), que determina a publicidade dos 
valores das multas decorrentes da aplicação 
do Código de Defesa do Consumidor revertidos 
para o Fundo Nacional de que a trata a Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985; e altera Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parecer sob nº 1.352, de 2007, Da Comis-
são de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle, Relator: Senador 
Flávio Arns, favorável, nos termos da Emenda 
nº 1-CMA (Substitutivo), que oferece.

12

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 9, de 2007 (nº 166/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Onyx Loren-
zoni), que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 

outras providências (dispõe sobre a aplicação 
em dobro da pena se a quadrilha ou bando é 
armado ou envolve a participação de menor 
de dezoito anos).

Pareceres sob nºs 226, de 2007 e 1.020, 
de 2008, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Jarbas Vasconcelos, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apre-
senta; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (em audiência, nos termos do Re-
querimento nº 293, de 2007), Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque, favorável ao Projeto 
e à Emenda nº 1-CCJ, apresentando, ainda, 
a Emenda nº 2-CDH, de redação.

13

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto), 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para dispor sobre a divulgação dos au-
tos de infração e a cobrança de multas após a 
transferência de propriedade do veículo.

Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008, 
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias.

14

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rol-
lemberg), que estende os incentivos especiais 
de que trata o parágrafo único do art. 103 da 
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao pro-
dutor rural que adotar técnicas de integração 
entre lavoura e pecuária. 

Parecer sob nº 963, de 2008, Da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Sena-
dor Gilbero Goellner, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

15

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007, 
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na Casa de origem, do Deputado Rogério 
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institui o Código de Processo Civil 
(participação do defensor público na lavratura 
de escrituras públicas).

Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, Da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

16

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que cria a Semana de Educação para a Vida, 
nas escolas públicas de todo o País, e dá ou-
tras providências. 

Parecer sob nº 65, de 2009, Da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta. 

17

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Parecer favorável, sob nº 67, de 2009, 
Da Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa, Relator ad hoc: Senador 
Flávio Arns.

18

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) – Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 41, DE 2009 
(Escolha de chefe de missão diplomática)

Mensagem nº 41, de 2009 (nº 157 de 
2009, na origem), pela qual o Presidente da 
República submete à deliberação do Senado 
a escolha do Sr. Paulo Roberto Campos Tar-
risse da Fontoura, Ministro de Segunda Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Perma-
nente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República Libanesa.

Na Comissão de Relações Exteriores, o Sena-
dor Pedro Simon foi o Relator. (Parecer nº 263, de 
2008-CRE)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em discussão o parecer. (Pausa.)

Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, pela 
ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é 
apenas para convocar os Senadores do PSDB para 
comparecerem a essas votações, porque imagino que 
as faremos celeremente, comunicando a V. Exª que, 
após a Ordem do Dia, usará da palavra, pela Lideran-
ça do PSDB, o Senador Tasso Jereissati.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Declaro encerrada a discussão.
Passa-se à votação, que, de acordo com a deli-

beração do Senado, no dia 6 de maio de 1998 e nos 
termos do disposto no art. 383, inciso VII, do Regi-
mento Interno, deve proceder por escrutínio secreto 
em sessão pública.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Mais uma vez, solicito aos Srs. Senadores e às 
Srªs Senadoras que venham ao plenário votar. Esta-
mos em processo de votação nominal, o que requer 
quórum para deliberação.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Efraim 
Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto 
não alcançamos o quórum, eu peço permissão a V. 
Exª para apresentar requerimento, de minha autoria, 
vazado nos seguintes termos: 

Requeiro, nos termos do art. 222 do Re-
gimento Interno, sejam apresentadas congra-
tulações à Diretora da Secretaria Especial de 
Comunicação Social, Elga Mara Teixeira Lopes, 
à Diretora de Jornalismo, Maria da Conceição 
Lima Alves, ao Diretor do Jornal do Senado, 
Davi Emerich, e a todos os servidores empe-
nhados na formulação do Jornal do Senado, 
pela passagem da terceira milésima impressão 
que acontecerá no dia de amanhã.

O momento oportuno para a criação do Jornal do 
Senado foi vislumbrado pelo então Presidente desta Casa, 
Senador José Sarney. Daí em diante, inúmeros servidores 
se sucederam na direção e redação do mesmo. Cabe a 
cada um deles nosso reconhecimento pelos imprescin-
díveis serviços prestados ao Senado e ao cidadão.

De tal forma, Sr. Presidente, que a divulgação, 
sempre com absoluta imparcialidade, das atividades 
dos Srs. Senadores, quer em plenário ou órgão técnico 
desta Casa, tem sido preocupação constante desse 
noticioso, que, de maneira afirmativa, registra o trabalho 
de cada parlamentar. Permite ao leitor ver o conjunto 
amplo, o cotejamento das atividades parlamentares, o 
aprimoramento legislativo na criação de leis e o estudo 
das variadas realidades por que passam cada Muni-
cípio e Estado brasileiros, possibilitando visualizar a 
necessária transparência das atividades do Poder Le-
gislativo do Senado Federal.

Esse é o requerimento, Sr. Presidente, que apre-
sento à Casa na certeza de que terá apoio unânime 
dos Parlamentares, Senadoras e Senadores, parabe-
nizando essa equipe extraordinária de profissionais 
do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Mesa, nos termos do Regimento, encaminha-
rá as congratulações requeridas por V. Exª, à Diretora 
da Secretaria Especial de Comunicação Social, Elga 
Mara Teixeira Lopes, à Diretora de Jornalismo, Maria da 
Conceição Lima Alves, ao Diretor do Jornal do Senado, 
Davi Emerich, e a todos os servidores empenhados 
na formulação do Jornal do Senado, pela passagem 
da terceira milésima impressão. 

Meus cumprimentos a V. Exª. 

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 424, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno, sejam apresentadas congratulações a Diretora 
da Secretaria Especial de Comunicação Social, Elga 
Mara Teixeira Lopes, a Diretora de Jornalismo, Maria da 
Conceição Lima Alves, ao Diretor do Jornal do Senado, 
Davi Emerich, e a todos os servidores empenhados 
na formulação do Jornal do Senado, pela passagem 
da terceira milésima impressão.

O momento oportuno para a criação do Jornal do 
Senado foi vislumbrado pelo então presidente desta 
Casa, Senador José Sarney. Daí em diante, inúmeros 
servidores se sucederam na direção e redação do 
mesmo. Cabe a cada um deles nosso reconhecimento 
pelos imprescindíveis serviços prestados ao Senado 
e ao cidadão.

De tal forma, a divulgação, sempre com absoluta 
imparcialidade, das atividades dos senhores senado-
res, quer em plenário ou órgão técnico desta Casa, 
tem sido preocupação constante deste noticioso, que 
de maneira afirmativa registra o trabalho de cada par-
lamentar. Permite ao leitor ver o conjunto amplo, o 
cotejamento das atividades parlamentares, o aprimo-
ramento legislativo na criação de leis e estudo das 
variadas realidades por que passam cada município e 
Estado brasileiros, possibilitando visualizar a necessá-
ria transparência das atividades do Poder Legislativo 
do Senado Federal.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Efraim Morais.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Se-
nador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Prezado Presiden-
te em exercício e Vice-Presidente, Senador Marconi 
Perillo, há pouco, conversei com o Presidente José 
Sarney, que aqui se encontra, e transmiti a ele que 
quero apoiar as medidas que ainda hoje li e que es-
tão sendo consideradas pela Presidência, pela Mesa 
Diretora, no sentido de melhor disciplinar os gastos e 
direitos que nós, Senadores, temos com respeito às 
nossas viagens de avião. 

Segundo ali está registrado, está-se propondo 
que aos Senadores, de maneira igualitária para os 81 
Senadores, não importa inclusive se forem membros 
da Mesa ou Líderes, haverá uma equiparação de situ-
ações, uma redução das cotas a que cada um de nós 
temos direito. Serão apenas quatro idas e voltas para 
os nossos Estados de origem, sem a possibilidade, 
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que existe há anos aqui, de uma passagem adicional 
via Rio de Janeiro. Então, em vez de cinco, teremos o 
direito a apenas quatro idas e voltas, de maneira igual 
para todos. 

Quero dizer, Senador Marconi Perillo, Presidente 
José Sarney, que acho positivas essas medidas que 
o Presidente informou ter encaminhado aos Líderes, 
talvez com mais detalhes que eu ainda não conheço, 
para exame. Mas aqui externo que medidas nessa 
direção são positivas e, portanto, quero saudar as 
medidas para contribuir no sentido de que o Senado 
Federal tenha a administração a mais enxuta, isenta 
e necessária para as funções que todos precisamos 
bem exercer em favor do povo brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra, o ilustre Presidente desta Casa, 
o Senador José Sarney.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Pela ordem. 
Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, vou aprovei-
tar este interregno da sessão, em que V. Exª aguarda 
que a Casa tenha número, para referir-me à morte do 
grande escritor francês Maurice Druon. É sempre, para 
nós, uma situação de tristeza ter que registrar a perda 
das nossas referências, a perda de nossos amigos. 

Maurice Druon foi um dos maiores escritores fran-
ceses do século passado e do princípio deste século 
até a data de ontem, quando faleceu. Aliou também à 
sua carreira de grande intelectual uma personalidade 
de patriota. Ele teve aquela situação que teve o nosso 
poeta Camões – ele foi poeta guerreiro. Maurice Druon 
também foi um homem que se destacou na Segunda 
Guerra Mundial. Quando lutou no batalhão de cavala-
ria, destacou-se como herói e, quando a França per-
deu a guerra e foi ocupada pelos alemães, se engajou 
na resistência, e mais tarde foi para a Inglaterra, na 
companhia do general De Gaulle e dos franceses que 
formaram o núcleo do Governo francês no exílio. 

É de sua autoria o canto chamado Le chant des 
partisans, canto-hino dos que estavam na resistên-
cia. 

Ao voltar à França depois do fim da Segunda 
Guerra, ele dedica-se inteiramente à sua vocação li-
terária e produz obras que, no mundo inteiro, o con-
sagraram e foram grandes referências em termos de 
literatura mundial.

De sua autoria, por exemplo, há um livro chamado 
O Menino do Dedo Verde, que talvez tenha sido editado 
em todos os países. No Brasil, já teve muitas e muitas 
edições. É um livro de uma beleza extraordinária, um 
livro para a infância, mas que fala de um menino cujas 
mãos tudo em que tocavam transformava em flores. 
Depois, ele é autor de um monumento, que é a sua 

coleção de Os Reis Malditos, que também foi tradu-
zida no mundo inteiro, com várias edições no Brasil e 
em língua portuguesa. Antes ele havia escrito outro 
livro de grande repercussão, As Grandes Famílias, 
premiado com o Goncourt, um dos maiores prêmios 
literários franceses. Druon escreveu também muitos 
outros romances, ensaios, coletâneas de artigos jor-
nalísticos e foi um homem presente na vida francesa 
durante toda a sua vida.

Em 1948, ele é eleito o mais jovem acadêmico 
da Academia Francesa, de tão grandes tradições, 
e ali foi eleito, em 1966, Secretário Perpétuo, cargo 
mais alto da Academia. Exerceu esse cargo durante 
mais de 30 anos, quando renunciou, em 1999, para 
que fosse ocupado pela grande historiadora francesa 
Carrère d’Encausse.

É esse homem que desaparece, e sobretudo 
para mim, particularmente, com um sentimento de 
grande emoção e de grande falta, porque ele era uma 
das referências da minha vida, já que nos unia uma 
grande amizade.

Por coisas do destino ele era tetraneto do Odo-
rico Mendes, o grande escritor maranhense, tradutor 
da Ilíada. A meu convite, ele visitou o Maranhão duas 
vezes e ajoelhou-se – recordo a cena naquela visita 
– diante da estátua do seu avô. Visitou o Brasil muitas 
outras vezes. Na Academia Brasileira de Letras ele era 
sócio correspondente; me recebeu na Academia Fran-
cesa, foi o orador no jantar que a Academia Francesa 
me ofereceu. Também, no Ano França-Brasil, que nós 
comemoramos na França, ele foi um dos oradores da 
Academia Francesa, que se reunia com a Academia 
Brasileira, um fato inédito. 

Desaparece, portanto, um homem que marcou o 
seu século. Foi ministro da Cultura do governo Pom-
pidou. Foi gaullista; era um homem de convicções. 
Era um homem de direita e defendia suas idéias com 
grande energia. Foi um homem que nunca deixou de 
tomar posição. 

Ultimamente, a sua grande causa era a da fran-
cofonia, da defesa da língua francesa contra a invasão 
de quaisquer outros neologismos vindos de outras lín-
guas, e ele fazia isso com destemor, com uma crença 
que levava quase à convicção de que o fazia de uma 
maneira religiosa, sacerdotal. Portanto, vou encami-
nhar à Mesa para que a Casa vote um voto de pesar 
pelo falecimento de Maurice Druon, grande amigo do 
Brasil, grande escritor não só da França, mas um es-
critor de projeção mundial.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite?

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Com 
todo prazer.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu 
gostaria de me solidarizar com o voto de pesar e de 
homenagem ao grande escritor Maurice Druon. Em 
2004, a convite da Deputada Christine Boutin, esti-
ve na Assembléia Nacional Francesa onde, na sala 
Victor Hugo que é a maior sala, correspondente ao 
nosso auditório Petrônio Portella, por um dia, houve 
um simpósio sobre a existência da renda básica de 
cidadania. Especialmente convidado, Maurice Druon 
conclamou a todos ali presentes, aos Parlamentares 
da França, que fizessem da França o exemplo pionei-
ro de uma renda básica de cidadania. E justamente 
aquela Deputada Christine Boutin, hoje Ministra da 
Habitação e da Área Social do Governo da França, 
estará presente na próxima semana no Brasil, quando 
virá a Brasília. E farei questão que V. Exª possa aqui 
receber a Ministra Christine Boutin, amiga de Mau-
rice Druon, que abraçou inteiramente a causa, que, 
em 1795, o grande ideólogo da revolução americana 
e francesa havia exposto para a própria Assembléia 
Nacional Francesa, Thomas Paine, no texto Justi-
ça Agrária. Portanto, minha homenagem ao escritor 
Maurice Druon.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Agradeço 
o aparte de V. Exª, que vem avalizar meu discurso no 
conhecimento que o mundo inteiro tinha de Maurice 
Druon. Ele também era um grande polemista, escre-
via quase que diariamente nos jornais franceses, até 
os últimos anos.

Tenho como uma das honras da minha vida e 
referências ter privado da sua intimidade, da sua ami-
zade. Todas as vezes que eu ia à França o visitava, e 
ficava realmente impressionado diante daquela força 
intelectual, da grande cultura que ele tinha, o domínio 
de todo conhecimento humano, em matéria de litera-
tura, que Druon expressava.

Portanto, posso dizer a V. Exª, foi com grande emo-
ção, com profunda emoção, e posso até acrescentar, 
com comoção, que soube do falecimento de Maurice 
Druon. Peço também à Mesa que estenda, que faça 
chegar à sua esposa Madeleine Druon essa manifes-
tação do Senado Federal, que não seja só minha, mas 
um voto da Casa para esse grande e extraordinário 
pensador que foi Maurice Druon. Muito obrigado.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Sr. Presidente José Sarney, a Mesa solicita à 
Taquigrafia que registre em Ata a manifestação de 
pesar de V. Exª relativamente ao desaparecimento do 
escritor francês Maurice Druon, ex-Ministro da Cultura, 

ex-membro da Academia Francesa de Letras, e enca-
minhará também aos seus familiares a manifestação 
de pesar subscrita por V. Exª e por certo por todos os 
Pares nesta Casa.

O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Se V. 
Exª me permitisse, gostaria que submetesse a voto; é 
uma matéria honorífica que fazemos a Maurice Druon, 
esse meu requerimento de pesar para que a Casa se 
manifestasse e não fosse somente uma manifestação 
pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – V. Exª será atendido.

De acordo com a solicitação do ilustre Presidente 
José Sarney, submeto a Plenário o requerimento que 
S. Exª apresenta.

É o seguinte o requerimento:

REQUERIMENTO Nº 425, DE 2009

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 222 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, que esta Casa 
manifeste seu profundo pesar, mediante inserção em 
ata e apresentação de condolências à família, pelo fa-
lecimento de Maurice Druon, grande escritor e amigo 
do Brasil, membro da Academia Francesa e Sócio-
Correspondente da Academia Brasileira.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
 O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vamos encerrar a votação.
Solicito à Secretária da Mesa que proceda à 

apuração.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 

– Pela ordem Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador Crivella.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obriga-
do, Sr. Presidente.

Eu queria aqui fazer um apelo, Presidente José 
Sarney, nosso Vice-Presidente à Mesa, em meu nome 
e em nome dos que trabalham nessa Casa.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Solicito a V. Exª apenas um instante para que 
possa proclamar a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e NÃO, 5.

Houve uma abstenção.
Total: 50 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Paulo Ro-

berto Campos Tarrisse da Fontoura.

O Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente José Sarney eu dizia o seguinte: queria 
fazer um apelo em meu nome e do meu Partido, mas, 
também, em nome dos funcionários desta Casa, dos 
nossos colegas, em nome também, Sr. Presidente, 
Senador José Sarney, da saúde pública e em nome 
dos avanços tecnológicos da humanidade, para en-
contrarmos uma maneira menos medieval de convo-
car os Senadores. Essa campainha é insuportável, 
Sr. Presidente.

Agora mesmo, estava tentando dar uma entre-
vista aqui na TV Senado, na Rádio Senado, ninguém 
consegue. E soube dos repórteres que eles têm que 
fazer as entrevistas, às vezes, de passagem de pro-
gramação na Câmara, porque lá não tem campainha. 
Essa tortura é só aqui. 

Em 81 gabinetes agora, o Senhor pode ter certe-
za, pode ligar para lá, o Senhor vai ver que tem chefe 
de gabinete, tem assessor parlamentar, desespera-
do com essa campainha na cabeça, porque ela toca 
sem parar.

Em nome da saúde pública, peço ao Senhor que 
tome uma providência para podermos voltar a trabalhar 
aqui no Senado Federal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido. É mais um defeito da nossa 
Casa a própria campainha que tocamos nos corredo-
res, chamando os Senadores ao plenário. Que eles 
então recebam, na mensagem de V. Exª, o desejo de 
que não tenhamos campainha, mas, tenhamos a pre-
sença de todos aqui.

Antes de anunciar o próximo item, eu queria 
comunicar à Casa que recebi, Da Comissão Tem-
porária de Reforma do Regimento Interno, o extra-
ordinário trabalho que foi feito sob a presidência do 
Senador Marco Maciel, tendo como Relator o Se-
nador Gerson Camata e, como membros, os Sena-
dores Antonio Carlos Valadares, César Borges, Pa-
paléo Paes e Inácio Arruda. Sem dúvida alguma, é 
uma etapa importante nesta Casa. Há muito tempo 
aqui estou, e, como eu estava dizendo há pouco ao 
Senador Marco Maciel, há um cemitério de projetos 
de reforma do Regimento, aqui arquivados, que não 
chegaram à conclusão alguma. E este é um traba-
lho que, realmente, chegou à sua conclusão. Esta-
mos aqui com um novo Regimento codificado, que 
será remitido à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e que, lido, ficará aberto para receber 
emendas do Plenário desta Casa.

É o seguinte o projeto:
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011106 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009247ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 247ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011107 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



011108 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009249ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 249ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011109 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



011110 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009251ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 251ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011111 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



011112 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009253ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 253ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011113 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



011114 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009255ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 255ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011115 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



011116 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009257ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 257ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011117 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



011118 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009259ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 259ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011119 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



011120 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009261ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 261ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011121 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



011122 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009263ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 263ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011123 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



011124 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009265ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 265ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011125 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



011126 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009267ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 267ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011127 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



011128 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009269ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 269ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011129 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



011130 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009271ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 271ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011131 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



011132 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009273ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 273ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011133 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



011134 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009275ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 275ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011135 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



011136 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009277ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 277ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011137 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



011138 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009279ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 279ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011139 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



11140 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009281ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 281ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11141 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



11142 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009283ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 283ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11143 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



11144 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009285ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 285ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11145 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



11146 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009287ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 287ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11147 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



11148 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009289ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 289ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11149 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



11150 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009291ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 291ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11151 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



11152 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009293ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 293ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



11154 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009295ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 295ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11155 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



11156 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009297ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 297ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11157 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



11158 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009299ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 299ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11159 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



11160 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009301ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 301ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11161 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



11162 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009303ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 303ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11163 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



11164 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009305ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 305ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11165 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL306



11166 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009307ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 307ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11167 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL308



011168 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009309ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 309ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011169 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL310



011170 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009311ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 311ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011171 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL312



011172 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009313ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 313ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011173 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL314



011174 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009315ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 315ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011175 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL316



011176 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009317ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 317ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011177 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL318



011178 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009319ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 319ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011179 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL320



011180 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009321ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 321ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011181 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL322



011182 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009323ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 323ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011183 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL324



011184 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009325ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 325ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011185 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL326
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
A Presidência comunica que ficará aberto prazo de cin-
co dias úteis para o recebimento de emendas, perante 
a Mesa, ao Projeto de Resolução nº 17, de 2009.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 1/2009 – Comissão de Reforma do Risf

Brasília, 15 de abril de 2009

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente Da Comissão Tem-

porária Interna, criada pelo Requerimento nº 208, de 

2008, aprovado em 5 de março de 2008, aditado pelos 

Requerimentos nºs 1.356, de 2008, aprovado em 11 

de novembro de 2008, e 1.622, de 2008, aprovado em 

10 de dezembro de 2008, composta por seis membros, 

destinada a apresentar projeto de resolução para re-

forma do Regimento Interno do Senado Federal e, em 

cumprimento ao § 1º, do artigo 401 do Regimento In-

terno do Senado Federal, tenho a honra de encaminhar 

a Vossa Excelência, projeto de resolução que institui o 

novo Regimento Interno do Senado Federal.

Cordialmente, – Senador Marco Maciel, Presi-

dente Da Comissão.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 42, DE 2009 
Escolha de chefe de missão diplomática

Mensagem nº 42, de 2009 (nº 158 de 
2009, na origem), que submete à deliberação 
do Senado a escolha do Sr. Paulo Wangner 
de Miranda, Ministro de Segunda Classe da 
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer cargo de Embaixador do Brasil junto 
a Granada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável. (Parecer nº 264, de 2009-
CRE).

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Peço à Secretaria que prepare o painel para a 

votação.
As Srªs Senadores e os Srs. Senadores já po-

dem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Concedo a palavra ao Senador Renato Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero aproveitar este momento da votação para dizer 
que, ontem, houve mais uma reunião da comissão de 
juristas que está elaborando o anteprojeto do Código 
de Processo Penal. A comissão fez a última reunião, 
em que se concluiu a primeira versão do anteprojeto 
do Código de Processo Penal. Na semana que vem, na 
quarta-feira, a redação do anteprojeto estará pronta, e 
a comissão levará essa primeira versão a V. Exª, para 
que possa tomar conhecimento dela. Dessa reunião, 
definiremos os próximos passos com relação à co-
missão que está elaborando essa importante matéria. 
Estamos muito felizes, porque o resultado do trabalho 
é muito positivo. Já vamos fazer uma audiência públi-
ca na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
para que seja apresentado todo o trabalho desenvol-
vido pela comissão até a presente data.

Trata-se de uma comissão criada pelo Senador 
Garibaldi Alves Filho, a cujo trabalho V. Exª deu apoio 
e sequência. A comissão está concluindo a primeira 
fase das suas atividades, que é fase mais importante e 

trabalhosa, qual seja a elaboração do anteprojeto. De-
pois da conversa com V. Exª, o anteprojeto, certamente, 
irá à consulta pública, para que a sociedade também 
possa contribuir para que o Código de Processo Pe-
nal, que é de 1941, transforme-se, efetivamente, em 
instrumento da justiça, não da impunidade. Fizemos 
muitas mudanças no Código, mas é um Código com 
o espírito de 1941. De lá para cá, houve o fim da Se-
gunda Guerra, o golpe militar, a Constituinte de 1988, 
a reabertura política, e temos de alterar esse espírito 
do Código de Processo Penal, para que possa ser um 
instrumento que dê celeridade às decisões na Justiça, 
para que seja um instrumento efetivo da implantação 
da justiça em nosso País.

Registro no plenário essa fase da comissão de 
juristas. Há a expectativa de que, na quarta-feira ou 
na quinta-feira, possamos, de fato, entregar esse do-
cumento a V. Exª.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-

te, V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço aos Senadores que votem a matéria que está 
exposta no plenário, sobre a indicação do Sr. Paulo 
Wangner de Miranda para Embaixador em Granada.

Tem a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acabei de 
falar a V. Exª que iria comunicar à Casa que conse-
guimos êxito, por meio da Gráfica do Senado, com a 
colaboração da Drª Soraia, que teve de fazer algumas 
correções, na publicação da reforma ortográfica dos 
países de língua portuguesa.

Graças a Deus, V. Exª, que tem dedicado muita 
sensibilidade àqueles que têm deficiência física de 
qualquer forma, conseguiu editar em braile, Senador 
Crivella, a reforma ortográfica. Hoje, faremos a entrega 
a uma organização de pessoas com deficiência visual 
do primeiro volume, impresso pela Gráfica, em braile. 
Agradeço a V. Exª a oportunidade de dar prossegui-
mento a esse processo, e, hoje, felizmente, às 18h30, 
faremos a entrega dessa publicação na biblioteca do 
Senado.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– A Mesa se congratula com V. Exª pelo gesto e pelo 
trabalho que realizou em benefício dos deficientes 
cegos do Brasil.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 
Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente, quero pedir a V. Exª permissão para falar 

como Líder do PSB, após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será inscrito.

Se todos os Senadores já votaram, vou encerrar 
a votação. (Pausa.)

Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 45 Srs. Senadores; e NÃO, 5.

Total: 50 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Paulo Wang-

ner de Miranda.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Item extrapauta:

 
MENSAGEM Nº 43, DE 2009 

Escolha de chefe de missão diplomática

Mensagem nº 43, de 2009 (nº 159 de 
2009, na origem), que submete à deliberação 
do Senado a escolha do Sr. Appio Claudio 
Muniz Acquarone Filho, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Ex-
teriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto a Barbados.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável. (Parecer nº 265, de 2009 – 
CRE)

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro en-

cerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)
Peço aos Srs. Senadores que, após a votação, 

permaneçam no plenário, pois há mais duas vota-
ções.

(Procede-se à votação.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Tem a palavra o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
meu nome e em nome do Senador Tasso Jereissati, 
comunico a V. Exª e aos demais Senadores que, logo 
mais, às 17h30, haverá uma comemoração, no Salão 
Nobre do Congresso, do Senado, em relação ao Dia 
da Voz. A fonoaudióloga Maria Lúcia Graziano Maga-
lhães Torres já vem fazendo isso tradicionalmente. É 
uma iniciativa que sempre tem sido apoiada pelo Se-
nador Tasso Jereissati e por mim e que tem sido muito 
prestigiada pelos Senadores.

Se V. Exª puder aparecer por lá seria algo muito 
bom, porque a voz é um instrumento nosso. A minha, 
aliás, não está muito boa neste momento. Mas é um 
instrumento nosso; nós usamos exaustivamente a voz 
e percebemos que nem todos sabemos nos proteger 
dos perigos que o uso inadequado da voz pode acar-
retar para a saúde do radialista, do homem público. 
E mais, quantas crianças se desenvolvem mais livre-
mente depois de terem a assistência de um profissio-
nal fonoaudiólogo!

Eu aqui registro com muita satisfação algo que 
vejo muito ligado à atividade do Parlamento. Por isso, 
todos os anos temos promovido este evento que julgo 
relevante para os Parlamentares. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Peço ao Senadores para concluirmos a votação. 
O Senador Romeu Tuma está votando (Pausa.) 
Se todos os Srs Senadores já votaram vou en-

cerrar a votação. (Pausa.) 
O Senador Gilvam Borges, o Senador Gerson 

Camata e o Senador Gim Argelo ainda estão votando 
(Pausa.) 

Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 43 Srs Senadores e NÃO, 4.

Houve 1 abstenção.
Total: 48 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Appio Clau-

dio Muniz Acquarone Filho.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela or-

dem.) – Sr. Presidente, pela ordem. Quero registrar 
minha presença na votação, visto que não consegui 
registrar no aparelho.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– A presença de V. Exª será registrada.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem.) – Presidente, eu queria registrar meu 
voto, também favorável.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Mercadante também.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta: 

MENSAGEM Nº 44, DE 2009 
Escolha de chefe de missão diplomática

Mensagem nº 44, de 2009, que submete 
à deliberação do Senado a indicação do Sr. 
Orlando Galvêas Oliveira, Ministro de Segun-
da Classe da Carreira Diplomática do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil 
junto à República de Camarões.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – O parecer é favorável. (PARECER Nº 266, DE 
2009 – CRE)

Em discussão o parecer.
Não havendo quem queira usar da palavra, encer-

ro a discussão e vou proceder aos votos. (Pausa.)
O painel está preparado.
Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Pedro Simon com a palavra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu estava aqui, mas 
lamentavelmente não registrei o meu voto exatamente 
para a indicação do ilustre Embaixador do Brasil no 
Líbano, para cuja indicação eu fui o Relator na Co-
missão de Relações Exteriores. Quero dizer do meu 
voto, do meu carinho, do respeito que eu tenho pelo 
brilhante trabalho que eu sei que S. Exª vai fazer e, 
sinceramente, dou mais do que o meu voto; dou minha 
solidariedade, o meu apoio total a S. Exª. Eu peço a 

licença de V. Exª para consignar o meu voto favorável 
a ele, Sr. Presidente.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney – PMDB – 
AP) – Senador Arthur Virgílio. 

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, durante 
a sessão de hoje Da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania houve um debate sobre a tal PEC que tem 
sido muito rumorosa, que aumenta as vagas da... tem 
a ver com o aumento das Câmaras Municipais e com 
o percentual destinado às Câmaras Municipais. 

Eu não pude estar na CCJ hoje, porque nós tínha-
mos um evento importante do nosso Partido, reunindo 
os nossos Prefeitos para discutir com eles a crise eco-
nômica e os efeitos da crise sobre as Prefeituras de 
quaisquer tamanhos. Todas estão impactadas, como 
o País inteiro está. 

Eu gostaria de dizer que consultei os Senadores. 
Não é unânime essa posição da Bancada. Nós temos 
quem pense de um jeito, quem pense de outro. Por-
tanto, quando e se essa matéria for a votação, haverá 
abertura para que se portem como bem entendam os 
Senadores tucanos. 

Mas eu gostaria de dizer que cheguei a minha 
conclusão. Soube do pronunciamento do Senador 
Aloísio Mercadante. Eu quero dizer isso com muita 
clareza, muito frontalmente, muito nitidamente, muito 
claramente, entendo que não há o menor bom senso, 
a menor oportunidade de nós votarmos essa matéria 
agora. Não entendo que isso faça bem ao Senado. 

Esta instituição tem que ser protegida, protegida 
inclusive pelas medidas que V. Exª começa a adotar 
(como as que lerei daqui a pouco) que já foram aqui 
resumidas pelo Senador Eduardo Suplicy. É cortar mes-
mo. Eu não recebo verba indenizatória, mas tem que 
cortar não sei quanto por cento mas algo expressivo 
da verba indenizatória. Cortar passagens, algo subs-
tantivo, acabar com essa história de passagem para 
o Rio de Janeiro. Porque, se não, por que não para o 
Rio Grande do Sul? É acabar com cota – eu sou Líder 
– com cota de passagem para líder. 

Vamos tomar medidas austeras que mostrem 
que a Casa quer se reencontrar com a opinião públi-
ca. Então, não vejo o menor sentido em nós, a esta 
altura, submetermos o Senado a algo que não seria 
bom para o Senado, porque, sinceramente, só nos 
exporia mais e mais.

Então, a minha Bancada, no momento em que 
isso for votado e se for votado, votará de acordo com 
a consciência de cada Senador. Eu sei exatamente os 
que pensam diferentemente de mim e respeito isso e 
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sei exatamente aqueles que pensam como eu e obvia-
mente congratulo-me com eles e fico feliz por isso. Mas, 
de qualquer maneira, essa seria uma matéria que nós 
teríamos mesmo que deixar ao alvitre de cada um.

Eu não me sentiria bem votando isso dessa forma 
agora. Não me sentiria bem. E, como não me sentiria 
bem – eu não sei fazer política sem me sentir bem –, 
eu me manifestarei no momento contra a votação desta 
matéria, por entender que não é oportuna, que não faz 
bem ao Senado e que, acima de qualquer interesse, 
eu não desconheço a legitimidade de quem possa ter 
essa pretensão, não quero mal a ninguém, tenho com-
panheiros e amigos que pretendem essa oportunidade 
no meu Estado. Isso aí até eleitoralmente para mim 
pode não ser bom. Agora, o fato é que nós temos que 
cuidar primeiramente da instituição chamada Senado 
Federal. Esta é a primeira; depois vem o resto. O res-
to vem com as prioridades das importâncias devidas, 
mas nenhuma é mais importante do que soerguermos 
o nome do Senado Federal neste momento.

Portanto, eu queria também me congratular com o 
Senador Aloizio Mercadante, porque eu soube que fez 
um pronunciamento equilibrado, bastante oportuno e 
que adotou uma posição que teria sido por mim secun-
dada, se lá eu estivesse. Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª suas palavras estimulantes e de 
valioso apoio às medidas que estão sendo tomadas e 
serão tomadas pela Mesa da Casa.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PcdoB – CE. Pela 
ordem.) – Sr. Presidente, peço que registre o meu voto 
favorável nas votações anteriores nas indicações dos 
embaixadores. E nominalmente nessa.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Inácio Arruda, voto favorável na votação 
anterior. A Ata registrará. 

Vou encerrar a votação.
Está encerrada a votação. 

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 46 Srs. Senadores e NÃO, 6.

Houve 1 abstenção.
Total: 53 votos.
Aprovada a indicação do nome do Sr. Orlando 

Galvêas Oliveira.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Vamos 

agora proceder à última votação.
Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 46, DE 2009 
Escolha de chefe de missão diplomática

Mensagem nº 46, de 2009, que submete 
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Fran-
cisco Carlos Soares Luz, Ministro de Segunda 
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exte-
riores, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Unida da Tanzânia. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – O parecer 
é favorável. (PARECER Nº 267, DE 2009 – CRE)

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Vou submeter a matéria a votos. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram?

(Procede-se à votação.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) – Com a pa-
lavra, o Senador Marcelo Crivella. 

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para dizer que o Brasil hoje tem uma represen-
tação diplomática da África, extraordinária. Não sei se 
tivemos antes. V. Exª poderia até dizer: 

Mas temos representação na Zâmbia, na Tanzâ-
nia, no Malauí, no Zimbábue, em Botsuana, na África do 
Sul, em Angola, em Moçambique, para falar apenas da 
África Austral. Até em Burquina Fasso, Sr. Presidente, 
hoje, temos representação diplomática.

Quero desejar ao Embaixador Francisco Carlos 
Soares Luz, que está indo para este lindo país que é 
a Tanzânia, onde tem uma ilha maravilhosa, que é a 
Ilha de Zanzibar, com um povo extraordinariamente 
amistoso, tolerante, amigo, que ele possa estreitar os 
laços dos brasileiros com os africanos, especialmente 
os tanzanianos, onde ele vai servir. 

Que possamos, Sr. Presidente, levar para lá os 
benefícios das pesquisas da Embrapa, o biodiesel da 
Petrobras, enfim, toda a tecnologia que o Brasil já co-
loca em vários países da África. 

Parabéns ao Embaixador Francisco por uma 
missão tão bonita. Que Deus o ilumine e o conduza e 
que o Brasil e a Tanzânia possam ganhar muito com 
a presença do nosso Embaixador lá.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Se todos os Senadores já tiverem votado, vou encer-
rar a votação. (Pausa.)

O Senador Cristovam Buarque e o Senador Ex-
pedito estão votando. (Pausa.)

Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Está encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 44 Srs. Senadores; NÃO, 6.

Não houve abstenção.
Total de votos: 50.
Foi aprovada a indicação do nome do Sr. Fran-

cisco Carlos Soares Luz.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
Sobre a mesa, ofício do Primeiro-Secretário da 

Câmara dos Deputados, que passo a ler.

É lido o seguinte:

Ofício nº 325/09-PS – GSE

Brasília, 14 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 4, de 2009 (Medida 
Provisória nº 451, de 2008, do Poder Executivo), apro-
vado na Sessão Plenária do dia 7-4-09, que “Altera a 
legislação tributária federal e dá outras providências”, 
conforme o disposto no art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constituição 
nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processado da referida 
medida provisória e os autógrafos da matéria aprova-
da nesta Casa.

Atenciosamente, Deputado Rafael Guerra, Pri-
meiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Ofício do 1º– Secretário da Câmara dos Deputa-
dos de nº 325, de 2009, submetendo à apreciação do 
Senado, nos termos do art. 62 da Constituição Fede-
ral, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 32, Projeto de Lei de Conversão nº 4, que altera a 
legislação tributária federal e dá outras providências.

Com relação ao Expediente que acaba de ser 
lido, a Presidência comunica ao Plenário que o prazo 
de 45 dias para a apreciação da matéria encontra-se 
esgotado e o de sua vigência foi prorrogado por Ato da 
Mesa do Congresso Nacional por mais 60 dias, con-
forme prevê o art. 62 da Constituição Federal.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia de amanhã e informa 
que será designado o Senador Marconi Perillo como 
Relator revisor da matéria.

É o seguinte o projeto de lei de conver-
são recebido:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Tasso Jereissati pela 
Liderança do PSDB.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente 
desta Casa Senador Marconi Perillo, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, volto a esta tribuna para falar um pouco 
sobre o andamento da crise no País, sobre as nossas 
preocupações que se acumulam, sobre as crises e os 
erros que se acumulam na avaliação e na implanta-
ção das medidas do Governo Federal em relação ao 
enfrentamento dessa situação.

Lembro-me, Senador Perillo, de que, no segundo 
semestre do ano passado, estive aqui presente nesta 
tribuna para alertar o Governo que havia uma crise no 
mundo e que essa crise chegaria ao Brasil. Naquela 
época, o Governo Federal, não só por intermédio do 
Ministro da Fazenda, mas por intermédio do próprio 
Presidente da República, desdenhava essa crise e dizia 
que era uma crise que acontecia lá fora e que aqui não 
chegaria. Primeiro, dizia-se que era um problema do 
Bush, e o Bush que cuidasse dela e, depois, que ela 
não atravessaria o Atlântico. Quando as coisas come-
çaram a evoluir, disseram que no Brasil seria apenas 
uma marolinha. Isso, a meu ver, Senador Marconi Pe-
rillo, foi o primeiro de uma série de erros grave que o 
Governo passou a cometer desde então.

É impressionante, Senador Arthur Virgílio, a quan-
tidade de erros de avaliação, de diagnóstico e de im-
plantação que se sucederam desde então. O primeiro 
grande erro começou nessa primeira avaliação.

Em seguida, ao ficar claro, principalmente com 
a notícia do PIB do terceiro trimestre, que o PIB tinha 
despencado drasticamente, o Governo foi obrigado a 
reconhecer que finalmente a crise chegara ao Brasil. 

O que começou a acontecer foi uma avaliação 
e um diagnóstico errados dos fundamentos daque-
la crise. Dizia-se que veio do exterior. Mais tarde, o 
Presidente da República iria até confirmar essa sua 
avaliação, dizendo que tinha sido feita pelos homens 
de olhos azuis. Mas dizia que era do exterior, que era 
crise externa e que o Brasil era uma ilha diante daquilo 
que estava acontecendo. 

Mais um erro grave de avaliação. Esquecia-se de 
dizer que a abundância que o Brasil tinha conseguido, 
que a época de prosperidade e de crescimento eco-
nômico que o Brasil tinha atravessado também tinha 
vindo do exterior. Esses mesmos mecanismos que 
levaram à crise foram os que levaram ao crescimen-
to da economia mundial sem precedentes na história 
recente da economia. 

Todo o crescimento do Brasil – que, aliás, é pre-
ciso ressaltar – foi um crescimento, apesar da abun-

dância externa, menor do que o da maioria dos países 
emergentes ou do que de todos os países emergentes. 
Essas mesmas circunstâncias – alavancagens, siste-
ma financeiro internacional, falta de regulação, euforia, 
crédito sem muito critério, aumento das commodities, 
aumento dos produtos agrícolas, grandes exportações 
brasileiras – trouxeram esse crescimento, grandes pos-
sibilidades de crescimento da nossa economia.

Avaliou novamente errado, que isso era um gran-
de erro e que esse erro levava também a outra grande 
conclusão equivocada, a de que se estava provando 
ali que o Estado é que devia conduzir a economia, que 
o Estado é que tinha o papel fundamental de elevar o 
nível de qualidade da vida da população e de levar o 
desenvolvimento econômico. E para comprovar, trouxe 
em todas essas deduções, a figura do velho Keynes, 
do grande Keynes, como o pai da verdade e o pai da 
interpretação, da importância do Estado na condução 
da economia e, portanto, dizendo que ali se iniciava o 
fim do sistema de livre iniciativa e começava o momento 
do Estado como elemento mais forte da economia.

Novo erro flagrante de avaliação, novo erro fla-
grante e grave de interpretação do que Keynes fez e da 
importância de Keynes para o capitalismo mundial. Foi 
Keynes quem provou e comprovou que o capitalismo 
e a livre iniciativa era, sim, um sistema viável porque, 
apesar de ser sujeito a crises, já se conhecia, através 
do Estado, por mecanismos formulados pelo próprio 
Keynes, mecanismo capaz de evitar que essas crises 
sucessivas do capitalismo viessem a levar ao colapso 
total da economia.

O que Keynes fez no fim da década de 30 foi 
o contrário: provar aos que queriam dizer que ali se 
acabava o capitalismo e a livre iniciativa e que a livre 
iniciativa era o grande sistema que levava ao cresci-
mento econômico e que o Estado tinha mecanismos 
para evitar colapsos formulados ou as crises, conse-
quências do próprio sistema capitalista, opondo-se, 
àquela época, Senador Arthur Virgílio, àqueles que 
defendiam a economia centralizada.

Hoje se fala em Keynes como o grande homem 
que trouxe a teoria de que o Estado deve ser fortificado, 
quando é o contrário. Há uma visão, também muito re-
petida, de que se está fazendo uma política anticíclica, 
quando é o contrário. Estamos fazendo aqui, Senador 
Marconi Perillo, uma política cíclica, porque justamen-
te o que nós fizemos foi elevar os gastos de pessoal, 
gastos correntes, gastos que não têm retorno durante 
a época de bonança, deixando-nos agora sem saída 
e sem alternativas, no momento em que a bonança já 
não é mais a mesma e quando precisamos dos recur-
sos do Estado para podermos investir. 
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E agora estamos evidenciando, talvez, de todos, 
o erro mais grave, que é confundir – dentre os ensi-
namentos de Keynes novamente – investir, Senador 
Arthur Virgílio, com gastar. Investir, que o velho Keynes 
nos ensinou como a grande saída para as crises de 
recessão, é uma coisa. Gastar em gastos correntes, 
que são jogados fora, custeio, pessoal, papel, propa-
ganda, terceirizados etc – isso é um erro brutal porque 
deixa o País em crise fiscal e, ao mesmo tempo, não 
traz os benefícios do investimento. Isso ficou muito 
claro, muito bem comprovado nos últimos números 
que me trouxe a esta tribuna, pela grande preocupa-
ção que me traz. 

No primeiro trimestre deste ano, Senador Mar-
coni Perillo, o gasto público não financeiro do Gover-
no aumentou em R$37 bilhões. O aumento do gasto 
público, no primeiro trimestre, foi de R$37 bilhões. E 
não estou falando de investimentos, Senador Marco 
Maciel. O aumento do gasto público, ou seja, Senado-
ra Lúcia Vânia, que tanto gosta desses temas, política 
cíclica. No momento da crise o Governo gasta – e aí, 
sim, cabe a tão famosa e em moda a frase: nunca na 
história deste País o gasto público cresceu com tama-
nha violência e tamanha intensidade – R$37 bilhões 
no primeiro semestre. Isso significa, a meu ver, Sena-
dor Marco Maciel, perda do controle total dos gastos 
do Governo.

O Governo perdeu o controle, perdeu as rédeas 
e não tem mais como administrar, por falta de compe-
tência administrativa. É o que está acontecendo.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador, V. 
Exª me permite um aparte?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nador Arthur Virgílio, já vou lhe passar a palavra. Só 
queria fazer um adendo.

Ao mesmo tempo, Senador Marco Maciel, vivemos 
uma época de erros tão grandes e de uma farsa maior 
ainda que, pela televisão, pelos jornais, não ouvimos 
falar em gastos públicos. Nós ouvimos falar em PAC – 
não é verdade? – no grande investimento.

Muito bem, Senador Marco Maciel, enquanto as 
despesas correntes do Governo aumentaram em R$36 
bilhões, sabe de quanto foi o aumento do investimen-
to? Quatrocentos milhões. Vou repetir: as despesas 
públicas e gastos correntes foram de R$36 bilhões, 
e o investimento, Senador Marconi Perillo, o tão fala-
do PAC, que está todos os dias nas televisões e nos 
anúncios, com a Ministra Dilma aparecendo, com seu 
rosto novo, enfim, tudo isso, quatrocentos milhões. Ou 
seja, nós não gastamos praticamente nada de aumento 
de investimento. Há uma grave confusão, há uma falta 
de controle, há uma falta de administração, e esses 
números demonstram que estamos nos preparando 

para fazer uma grande herança maldita para o próximo 
governo que vem aí.

Senador Arthur Virgílio.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 

Tasso, eu acompanhei a preocupação de V. Exª, que 
redundaria neste discurso tão oportuno e tão denso 
que merece ser analisado pela Casa com o máximo 
de atenção e respeito, e tenho uma modéstia contri-
buição a emprestar a ele.

O que eu percebo é que está havendo uma mes-
cla de saída keynesiana com saída liberal. Mas, jamais, 
nada que difira de mais uma crise que será superada 
pelo sistema capitalista de produção. Ao mesmo tem-
po, quando V. Exª se refere aos gastos correntes, que 
têm sido uma constante neste Governo, nós percebe-
mos um dado muito singelo, que a série histórica des-
te Governo, na comparação com os prefeitos, com os 
governos de Estado, aponta que os governos de Es-
tado e as prefeituras investiram – e V. Exª fez muito 
bem a diferença entre investir e gastar – mais que duas 
vezes do que foi investido pelo Governo Federal. Esse 
é o meu grande medo, quando o Presidente disse “é 
uma marolinha”, agora está dizendo que é uma tem-
pestade, mas que já passou. Seria uma ex-tempesta-
de. Quando não se encara a crise do jeito que ela tem 
de ser encarada, com fidelidade, com muita honesti-
dade de propósitos, o diagnóstico errado leva a remé-
dios equivocados ou insuficientes. Isso aí gera proble-
mas mais adiante. Mas o meu grande medo – e V. Exª 
faz um alerta que me leva a essa conclusão – é que, 
após esta crise, se continuam os gastos desabridos, 
nós poderemos, depois de resolvida a crise dos outros, 
nós termos uma crise brasileira que, depois, complica 
os outros mais adiante. Eu vejo isso com muito medo, 
porque nós não temos como dar para trás. Eu quero 
aqui reconhecer o mérito do Presidente Lula. O primei-
ro Governo dele foi meritório, quando a gente fala em 
política fiscal, quando fala em política monetária. Pe-
gou um País em crise, crise causada pela própria ima-
gem que ele transmitia nas suas passeatas, nas suas 
caminhadas, mas deu conta do recado. O segundo 
governo foi de lassidão, de frouxidão fiscal. Agora, co-
meça a perder o controle. Eu sempre confiei muito no 
Presidente Lula achando assim que o bom senso dele 
e sua inteligência, que considero invulgar, vão saber 
proteger o País na hora certa. Mas eu vejo que ele 
parece que está entregando os pontos. Outro dado é 
que o Ministro Mantega disse que o Brasil ia crescer 
4%, e sabíamos que não ia crescer 1%. Depois ele 
reduz tolamente para 2%, e nós sabemos que não vai 
crescer nada. O Brasil vai ter de melhorar muito a sua 
performance para ficar abaixo de zero um pouco, tem 
de melhorar muito para ficar menos 0,3%, menos 0,5%. 
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Vai ter de melhorar e muito, até o final deste ano, para, 
na média, dar esse crescimento negativo de zero pon-
to alguma coisa. Nós percebemos que o Presidente 
Lula, entregando os pontos, ou seja, caindo na idéia 
de que pode gastar laissez-faire, laissez-passer, me 
surpreendendo ainda com uma figura que tenho, como 
V. Exª também, prestigiado muito aqui. Falo do Presi-
dente do nosso Banco Central, Henrique Meirelles. 
Sinceramente, não esperava do Presidente Meirelles 
que ainda ficasse com essa balela de que o Brasil vai 
crescer, Presidente Perillo, 1,2%; não poderia esperar 
isso dele. A essa altura, o Presidente Meirelles está 
careca de saber que o Brasil vai ter um crescimento 
negativo. Ele não tem o direito de dizer que acha que 
o Brasil vai crescer 1,2%. Teimei sobre isso hoje com 
o ilustre economista que almoçou com V. Exª e comigo. 
Ele disse: “Mas ele me pareceu sincero.” Disse-lhe: não 
pode ter sido. Uma pessoa preparada, competente, 
um homem que domina economia muito bem, que do-
mina administração financeira muito bem, que conhe-
ce o jogo das bolsas, que sabe muito bem o que é o 
mundo lá fora, não tem o direito de achar que o Brasil 
vai crescer 1,2% este ano. Apenas ele, politicamente, 
não quer chegar à verdade, porque recebeu, talvez, 
uma ordem de que não se pode dizer a verdade de 
uma vez, quando De Gaulle diria a verdade, Winston 
Churchill diria a verdade, John Kennedy diria a verda-
de, o Barão do Rio Branco diria a verdade, D. Pedro II 
diria a verdade, Getúlio Vargas diria a verdade, Jusce-
lino Kubitschek diria a verdade... Não podemos, Sena-
dor Tasso Jereissati, imaginar que, depois desta crise, 
vem outra crise, mas que as bases estão sendo plan-
tadas, estão. Eu gostaria muito de até me dar o traba-
lho de recolher pronunciamentos meus próprios, mo-
destos pronunciamentos, pronunciamentos de V. Exª 
e de mais alguns aqui, quando nós, há muito tempo, 
antes desta crise, advertíamos que as bases da crise 
fiscal estavam sendo montadas, e a popularidade lá 
em cima, e tome não darem bola para o que a gente 
dizia, brincadeirinha para cá e números recitados como 
se fossem mantras... E, agora, estamos começando a 
perceber que o Governo não tem como reagir, porque 
não tem como investir. Gastou, não investiu e não tem 
como investir. Quando fala em política contracíclica, 
não tem mesmo o que oferecer de contracíclico, por-
que o próprio Fundo Soberano não é poupança, é dí-
vida que foi criada – e houve aqui uma polêmica que 
durou a madrugada inteira. Então é dívida. O Brasil se 
endividou, para fingir que tem um Fundo Soberano e 
não tem. E, ao Fundo Soberano, não se aplicam as 
características dos fundos soberanos que a gente co-
nhece lá fora. Mas o fato é que o discurso de V. Exª, 
denso como sempre, vem fazer um alerta. É um dis-

curso importante e que nos remete a algumas conclu-
sões. Eu queria, até para quebrar um pouco da sisudez 
com que estamos falando, lembrar que esse bilhão... 
A ideia seria de que os prefeitos, no ritmo em que iam, 
teriam todos eles um prejuízo de R$3,5 bilhões até o 
final do ano. O Governo repôs, mais ou menos, a per-
da dos três primeiros meses: R$1 bilhão. Um bilhão 
dividido por todas as prefeituras – e sem muito critério, 
porque eu iria para ajuda às prefeituras que realmen-
te vivem e dependem do FPM –, V. Exª e eu já fizemos 
a conta, isso divido por aquelas prefeituras dá R$15 
mil por mês por prefeitura. Ou seja, os prefeitos agora 
têm que imaginar o que eles fariam com R$15 mil, qual 
seria a grande obra que eles fariam aplicando este 
recurso por mês. Talvez juntando dois ou três meses, 
façam uma pequena calçada numa rua, enfim. O Pre-
sidente incentivou com o IPI, e o IPI caiu 8,9% de um 
mês para o outro, mas incentivou com o IPI a indústria 
automobilística de São Paulo, a indústria de tintas, de 
material de pintura, enfim... Quanto às contribuições 
federais, uma delas cresceu 8,9%. Por quê? Porque 
ele não partilhou, ele fez a marretada, com um chapéu 
que não era só dele. O chapéu que era só dele ele 
guardou para ele. No fundo ficam como pedintes os 
prefeitos. Então o fato é que ele deu, numa expectati-
va de perda de R$3,5 bilhões, R$2,5 bilhões de incen-
tivos fiscais para a base do IPI, que é fundamental para 
os Municípios e para o FPM – ele manda isso, isso vai 
para a indústria automobilística – e apenas R$1 bilhão 
para os prefeitos; e ele já havia feito um certo aceno 
para a classe média, mexendo no Imposto de Renda, 
o que enfraquece mais ainda a renda dos Municípios. 
Eu hoje li um artigo, como sempre muito brilhante, de 
uma figura que a gente respeita muito, que é a colu-
nista de economia Miriam Leitão, mas eu faço um re-
paro ao artigo dela, porque parece que ela joga no 
clube da gastança até as pequenas prefeituras que 
estão com os seus munícipes passando fome. Isso é 
uma coisa grave. É preciso um pouco mais de campo, 
porque a visão de longe talvez não dê o detalhe que 
V. Exª conhece e que eu conheço, porque somos de 
dois Estados muito desprivilegiados quando se trata 
do interior dos nossos dois Estados: Ceará o seu e 
Amazonas o meu. O problema – e eu digo isso para a 
Miriam com o maior respeito, porque me guio muito 
por ela, eu a respeito muito, tenho por ela muita admi-
ração intelectual –, mas o problema está em Brasília, 
não está nos pequenos prefeitos; o problema está aqui. 
É daqui que sai a gastança; é daqui que sai a farra 
fiscal; é aqui que estão plantando a crise para compli-
car, quem sabe, a próxima gestão. É daqui que está 
saindo algo que pode significar o retrocesso de todos 
esses anos de estabilidade econômica, dos quais par-
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ticipou brilhantemente o Presidente Lula no seu pri-
meiro mandato, quando era Ministro Antonio Palocci. 
Aquela mudança já foi uma coisa meio complicada. 
Temos tanta coisa para discutir. Estamos vendo explo-
direm escândalos na ANP, vendo explodirem escân-
dalos na Petrobras. Estamos em dúvida. Estou rece-
bendo denúncias de que a Petrobras não estaria re-
colhendo os seus impostos. Meu Deus!, será que o 
saldo disso será entregarem uma Petrobras esbaga-
çada também? Estou extremamente preocupado com 
tudo isso. Já conversei com o Senador Casagrande. 
Vamos ter que fazer uma reunião na Comissão de Fis-
calização e Controle para ver esses fatos todos. Não 
posso aceitar. Não posso aceitar que as revistas de-
nunciem seguidas vezes esse escândalo da ANP e 
que aqui vire paisagem. É tipo outdoor. Coloca um ou-
tdoor. No primeiro dia, faz impacto; do quinto dia em 
diante, é paisagem. Não se sabe mais o que é propa-
ganda de político, o que é anúncio de clínica odonto-
lógica – e aí vou exagerar – e o que é uma C&A com 
a Gisele Bündchen como modelo. Nesse último caso, 
a gente percebe, não vira paisagem nunca, mas o res-
to vira paisagem. Essa é a verdade. A corrupção está 
virando paisagem no País. O que estou estranhando 
é que pessoas tão ilustres, prezadas por mim durante 
a minha vida inteira, não se defendam, não tenham 
explicação nenhuma a dar. O Governo não cogita 
chamá-las. É como se as revistas estivessem perden-
do o tempo delas. Não tem o que discutir. É um quadro 
que, no fundo, não colabora para nós termos uma boa 
política econômica. Eu não consigo conciliar política 
econômica com costumes morais dissolutos. Eu não 
consigo conciliar. Isso não dá certo. V. Exª está de pa-
rabéns pelo aviso que dá à Nação mais uma vez. Só 
que V. Exª, eu próprio e alguns outros fizemos isso há 
dois ou três anos atrás. Não sabíamos, nem de leve 
– só o Rubini sabia, não nós. Mas falávamos que es-
tavam plantando as bases de uma crise fiscal. E a cri-
se fiscal está aí e ata as mãos do Governo. Propagan-
da pode fazer, mas investimento, não! Isso porque se 
gastou no custeio aquilo que era para jogar para o in-
vestimento. Só um exemplo: pessoal, R$167 bilhões, 
e o tal programa das casas populares, que não tem 
prazo para acabar, R$34 bilhões. Um real de investi-
mento, quatro para pessoal. Eu não consigo entender 
isso, em uma Nação que tem quase 200 milhões de 
habitantes, que essa seja uma lógica sequer demo-
crática. Parabéns a V. Exª e eu agradeço, em nome da 
nossa Bancada, por termos um quadro do seu calibre, 
a servir de maneira tão convincente ao País.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senador Arthur Virgílio. A propósito do seu 
aparte que, como sempre, acrescenta muito a nossa 
palavra, eu gostaria de dar um número que muito tem 
a ver com uma das lembranças que V. Exª levantou.

Há uma reclamação, que dá para entender, em 
colunas como a de Miriam Leitão, em relação a R$1 
bilhão para os prefeitos, preocupados com a gastança, 
preocupados com o desperdício. Com isso, evidente-
mente, não concordamos porque sabemos do dia a 
dia da situação das prefeituras. Mas, bem a exemplo 
disso, enquanto estamos nos referindo como sendo 
uma grande gastança R$1 bilhão para as prefeituras, 
vou dar-lhe um número aqui impressionante, Senador 
Arthur Virgílio, que eu já falei hoje de manhã, mas ele 
é impressionante. Somente em terceirizados, ou seja, 
consultorias, somente em consultorias... Lembre-se 
V. Exª de que, quando nós aqui reclamávamos do 
aumento de pessoal constante aqui, a grande argu-
mentação, feita várias vezes por Líderes do Governo, 
que não estão aqui no momento, era de que estavam 
substituindo os terceirizados, que aquilo não era au-
mento de pessoal; era substituição dos terceirizados. 
V. Exª se lembra disso.

Pois a despesa dos terceirizados, no primeiro tri-
mestre deste ano, só no primeiro trimestre, aumentou 
mais do que R$1 bilhão, mais do que essas despesas 
com os prefeitos. Só o aumento, Senadora Lúcia Vânia, 
foi de 50%. Aumentou a despesa com terceirizados, 
que vinha de R$2 bilhões, para R$3 bilhões, em um 
trimestre. E nós estamos discutindo aqui R$1 bilhão 
dividido por cinco mil Municípios, que dá, no final, R$15 
mil por mês para cada um que paga escola, saúde, 
limpa a cidade, etc. Terceirizados, R$1 bilhão. Esse 
número é impressionante!

Eu queria lembrar também ao Senador Arthur 
Virgílio, principalmente à nossa Bancada, Senadora 
Lúcia Vânia – e estamos muito à vontade para dizer 
o que eu vou dizer agora: Que o próprio PT não acei-
tava a política do Ministro Palocci, que fez uma polí-
tica correta, austera, ao seu momento, e nós viemos 
defendê-la aqui, a política do Ministro.

Portanto, não há nenhuma parcialidade nossa, 
nenhuma paixão, nenhum desejo de fazer oposição 
por oposição quando vou afirmar aqui uma convicção 
que hoje eu tenho.

Infelizmente, Presidente Marconi Perillo, o Gover-
no, na área econômica, começou a meter os pés pelas 
mãos, está perdido. V. Exª tem razão. Até o Presidente 
Meirelles, que tive oportunidade de defender aqui vá-

ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL488



11348 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009

rias vezes, parece estar perdido neste momento. Há 
uma falta total de controle sobre a Administração Pú-
blica. Os números mostram isso. Durante tanto tempo, 
o aparelhamento da máquina pública, com pessoas 
não preparadas, indicadas por políticos, por motivos 
puramente eleitorais, sem nenhum critério de mereci-
mento, está levando a esse descontrole e o Governo, 
para fazer frente a uma crise que aparece, está me-
tendo completamente os pés pelas mãos, está com-
pletamente perdido e se perdendo.

É hora de a sociedade brasileira prestar atenção 
ao que está acontecendo, porque nós corremos o ris-
co de, aí sim, enquanto todo o mundo está saindo de 
uma crise, estarmos entrando numa grande crise fis-
cal, às vezes sem retorno, porque não há como baixar 
todos esses aumentos no futuro, e, ao mesmo tempo, 
estarmos iniciando um novo ciclo inflacionário neste 
País e, o pior, com uma queda sensível da qualidade 
dos serviços públicos, porque eles estão sendo des-
mantelados em nome de um aparelhamento, de uma 
partidarização das instituições públicas mais impor-
tantes deste País.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Tasso, apenas quero dizer que comparto plenamente 
de sua preocupação, a preocupação do déficit fiscal, 
para o qual a gente está caminhando, e, obviamente, 
da inflação, que pode chegar, e depois vai ser muito 
difícil se livrar dela. Nós esperamos trinta anos para 
ter um Plano Real, que foi, talvez, a maior obra de en-
genharia financeira, fiscal, juntando com o Proer, que 
se viu não só no Brasil e que é o que está segurando 
hoje. E aí o mérito do Presidente Lula de ter tido a res-
ponsabilidade de mantê-lo. Mas isso pode se perder. 
E depois que se perde, para recuperar é muito difícil. 
Agrego também que, quando o senhor fala de ciclo, eu 
temo que a gente esteja perdendo outro ciclo, o novo 
ciclo que está surgindo no mundo, da economia, do 
conhecimento, da produção de inteligência, dos bens 
de alto conteúdo de inteligência dentro deles. Nós po-
demos estar perdendo esse ciclo por falta de investi-
mentos corretos no setor específico. E todos sabem que 
uma maneira de sair da crise é investir naquilo que virá 
depois, como fez Getúlio, investindo na indústria para 
sair da crise em que a gente vivia com o preço do café 
lá embaixo. A saída foi manter os pés de café e inves-
tir em novos setores. Devo, inclusive, ter visto no seu 
gabinete, uma vez, um livro, que comprei depois, que 
todos neste País deveriam ler. O livro fala da maneira 
como os Estados Unidos saíram da crise de 29. Não 

foi apenas porque houve medidas keynesianas, mas 
porque essas medidas keynesianas estiveram sintoni-
zadas com o novo ciclo que deu a riqueza à economia 
americana. O que a gente não está fazendo hoje está 
nos levando a perder a chance do novo ciclo e, além 
disso, nos deixando com o risco de déficit na balança 
comercial, déficit fiscal, e aí, não há dúvida, pode de 
repente subir e a inflação voltar.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sem 
dúvida, Senador Cristovam. E reforçando o que V. Exª 
acaba de dizer, chamou-me muito a atenção o discurso 
do Presidente americano, Barack Obama, em relação 
aos investimentos que vão ser feitos para enfrentar a 
crise. E, justamente, ele concilia os investimentos ne-
cessários para realavancar a economia com um plano 
estratégico, de longo prazo, da construção do novo 
ciclo da nova América.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Exata-
mente. Pelo menos 25% estão indo para educação, 
ciência e tecnologia.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Re-
forma do ensino fundamental, ciência e tecnologia, 
criação de pesquisa em energias alternativas. Ali, ele 
usa o investimento, como Roosevelt fez, no sentido 
de já plantar o futuro. Aqui o pior... Senador Cristovam 
Buarque, eu pensava que estávamos sem projeto, 
que estávamos gastando à toa. Mas o mais grave são 
esses resultados do primeiro trimestre, que mostram 
que não estamos gastando à toa, mas que estamos 
jogando dinheiro fora. Vou repetir: foram 36 bilhões 
de aumento de custeio. Foram 36 bilhões de aumen-
to de custeio a razão dos nossos problemas. Não foi 
investimento em nada; foram 36 bilhões de aumento 
de custeio. E isso, para mim, é uma coisa desastrosa. 
É momento de esta Casa, de a sociedade brasileira 
ficar alerta para o que está acontecendo, atrás dessa 
propaganda que me parece altamente ilusória, peri-
gosa para o País.

Senador Antonio Carlos, com muito prazer.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-

nador Tasso Jereissati, seu pronunciamento é de ex-
trema importância, um pronunciamento que merece 
a audição de nós todos. Essa questão da piora das 
contas públicas é um sintoma terrível, porque nós, a 
duras penas, nos últimos quinze anos, conseguimos 
vitórias imensas, como o controle da inflação, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, uma política monetária 
com metas de inflação. Chegamos a ter contas públi-
cas não absolutamente adequadas, mas num padrão 
muito melhor do que tínhamos no passado. Agora, es-
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ses números assustam muito. O custeio cresce 24%, a 
folha de pessoal cresce 27% e o investimento cresce 
11%! Se estivéssemos reduzindo o superávit primá-
rio para investir, isso teria uma razão de ser. Dentro 
da manutenção de uma relação dívida/PIB adequada, 
isso teria uma razão de ser, porque, com o Governo 
investindo em infraestrutura, ele estaria incentivando 
a iniciativa privada a investir e a, consequentemente, 
fazer o País crescer. Mas gastos de custeio? O Go-
verno, irresponsavelmente, ao longo dos últimos anos, 
tem possibilitado aumentos brutais do funcionalismo 
público, com um descontrole completo da máquina. 
Isso pode nos causar, como falou o Senador Cristo-
vam, um dano fatal. Se perdermos a nossa condição 
de controle fiscal, se voltarmos ao passado em quinze 
anos, colocaremos o País em risco e condenaremos o 
País a passar mais dez ou quinze anos sem crescer. 
Então, é muito lúcida a colocação de V. Exª no seu 
discurso como um todo, mas eu queria ressaltar esse 
ponto, porque é da nossa responsabilidade também 
cobrar isso do Governo.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sena-
dor Antonio Carlos, muito obrigado pelo seu aparte.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tasso 
Jereissati, V. Exª me concede um aparte?

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Se-
nadora Lúcia Vânia.

A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Tas-
so, quero cumprimentá-lo pelo discurso, reflexivo, que 
precisa ser analisado por todos os membros desta 
Casa. V. Exª faz um balanço muito sério da situação 
econômica do País. Ao lado desse balanço que faz 
hoje, V. Exª tem feito um trabalho ímpar no acompa-
nhamento da crise, um trabalho sério, um trabalho 
honesto, um trabalho. Se o Governo quisesse aprovei-
tar esse trabalho, já teria um amplo campo levantado 
por V. Exª, com audiências públicas sérias, como foi 
a desta semana, em que tivemos aqui o Dr. Gerdau 
também externando a mesma preocupação que V. Exª 
externa neste momento. V. Exª também teve o prazer 
de ouvir, naquela audiência pública, dos empresá-
rios, das pessoas que ali estavam, a importância do 
projeto de reforma tributária capitaneado por V. Exª e 
pelo Senador Francisco Dornelles. Então, nós temos 
aqui um instrumental importante que poderia servir de 
base de reflexão do Governo. Cumprimento V. Exª pela 
seriedade do trabalho e pela colaboração que dá ao 
País neste momento, alertando para o desequilíbrio 
das contas públicas, que poderá resultar, futuramente, 
numa herança, uma verdadeira herança maldita, que 

foi tão cantada pelo Governo no início da sua gestão. 
Portanto, meus cumprimentos. Sem dúvida alguma, V. 
Exª orgulha o nosso Partido, quando levanta, num mo-
mento como este, o contraditório, porque, se abrirmos 
o jornal todos os dias, veremos escândalos, veremos 
o Governo fazendo apologia do seu trabalho, mas não 
veremos um espaço em que se faz a análise do que 
está acontecendo neste País. Portanto, cumprimento V. 
Exª e quero aqui dizer que o PSDB se sente honrado 
de tê-lo sem seus quadros.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Muito 
obrigado, Senadora Lúcia Vânia. Sou do partido de V. 
Exª, que é, sem dúvida alguma, entre os Senadores 
desta Casa, um dos que mais entendem, que se apro-
fundam e se aplicam nas questões econômicas.

Ela tem realmente uma relevância muito especial. 
Suas observações e seu trabalho nessa área são dos 
mais respeitados por mim nesta Casa.

Vou encerrando – já estou sendo cobrado pelo 
Presidente Marconi Perillo, que já foi bastante generoso 
– e queria deixar esse alerta a esta Casa e à Nação.

Durante o discurso do Sr. Tasso Jereis-
sati, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

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. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Após contundente e profundo...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– ...pronunciamento do Senador Tasso Jereissati, do 
PSDB, analisando a situação econômica grave do nos-
so País, pela ordem, Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
caminho à Mesa, para publicação na íntegra, matéria 
da revista Veja, trazendo, em suas páginas amarelas, 
a opinião do líder oposicionista boliviano Víctor Hugo 
Cárdenas, que já foi Vice-Presidente daquele país.

Do mesmo modo, peço também a publicação, na 
íntegra, de matéria deliciosa, excelente, extremamente 
inteligente, bem-humorada e corajosa do nosso cole-
ga, ex-colega, mas sempre muito querido colega, ex-
Governador do Amazonas por três vezes, ex-Prefeito 
de Manaus por uma ou duas, enfim, ex-Deputado por 
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Roraima e Senador da República pelo Estado do Ama-
zonas, Gilberto Mestrinho.

É uma matéria extremamente cáustica. Ele diz, 
por exemplo, que eu só sei falar sobre política e que, 
quando ele me encontra e não quer falar de política, 
ele desvia o caminho, senão ele não escapa. Mas é 
muito interessante.

E, finalmente, Sr. Presidente, peço a V. Exª que 
encaminhe também para publicação na íntegra um 
pronunciamento em que vem um aviso muito grave do 
Serviço Geológico do Brasil, que é órgão da CPRM, 
dizendo que o meu Estado, o Amazonas, vai sofrer 
uma cheia, uma enchente talvez maior do que aque-
la de 53.

É hora de prevenção, de o Governo Federal e o 
Governo estadual ajudarem os prefeitos das localidades 
que serão inundadas, porque serão, já estão sendo. O 
Município de Barreirinha está embaixo d’água, literal-
mente. Outros estão começando a sentir os efeitos, e 
os efeitos mal começaram.

E esse aviso, que, aliás, mereceu hoje destaque 
já nos jornais televisivos da tarde, foi objeto de uma 
discussão muito interessante na Comissão da Ama-
zônia da Câmara, ontem.

Então, os avisos estão todos dados. Dados pela 
natureza, dados pelo Serviço Geológico do Brasil, da 
CPRM, dados por cientistas e dados pelo conheci-
mento empírico do nosso caboclo, que é o que sofre 
mesmo quando acontecem esses fenômenos naturais, 
que encontram, muitas vezes, os governos em posi-
ção de menos competência do que deveriam ter para 
enfrentar esses efeitos.

Portanto, eu encaminho os três pronunciamentos 
à Mesa, Sr. Presidente.

Muito obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR ARTHUR VIR-
GÍLIO.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ex-Governador do Amazonas, ex-Senador, 
hoje afastado da política, Gilberto Mestrinho continua 
sendo nome importante na política do Estado. O que 
ele fala é, no mínimo, uma análise correta dos fatos 
políticos amazonenses.

Mestrinho agora reside no Rio, mas costuma ir 
com freqüência a Manaus, o que é festejado pela sua 
incalculável legião de admiradores, ele que jamais 
deixou de trabalhar pelo Amazonas. Ao tempo em que 
exerceu o mandato de Senador, foi figura sempre pre-
sente nas Comissões técnicas, com elogiável trabalho 
de acompanhamento das proposições. 

Esse tipo de atuação era o da sua preferência, 
como justificou em recente viagem à Capital do meu 
Estado:

“Politicamente, não estou atuando. Con-
verso com quem me procura, os amigos, os 
deputados, mas não quero interferir na vida 
política do Estado. Gostava de trabalhar, mas 
aquela conversa, ficar articulando, isso não!” 

A despeito dessas ressalvas, a opinião de Mes-
trinho é sempre válida. E ele continua opinando, como 
mostra a entrevista que concedeu ao jornal A Crítica, 
de sábado último, dia 11:

(...) A ponte sobre o Rio Negro, obra do 
Governo estadual, vai ligar nada com coisa 
alguma.

E alfineta ainda mais:

(...) Eu acho que com três ou quatro bal-
sas novas e um porto decente melhorava e 
muito a travessia. Com esse dinheiro, daria 
para fazer o diabo nesse municípios, mas não 
quiseram.

A obra a que o ex-Senador e ex-Governador se 
refere vai ligar Manaus a Iranduba, entre a Ponta do 
Ouvidor, no bairro Compensa, Zona Oeste, e a Ponta 
do Pepeta, em Iranduba. O custo da obra será de R$ 
550 milhões.

O que dá autoridade a Mestrinho para opinar so-
bre fatos do Amazonas são seus requisitos pessoais, 
demonstrados ao longo de sua vida pública: lucidez e 
espírito público.

Não é à-toa que a opinião de Mestrinho é sempre 
respeitada, inclusive pelo atual Governador, como assi-
nala, na mesma edição de A Crítica, o chefe da Agên-
cia de Comunicação do Governo do Estado, jornalista 
Hiel Levy. Ele falou em nome do Governador:

“A opinião do ex-Governador é muito im-
portante para o Governo do Estado. Só que – 
referindo-se à ponte – é irreversível o projeto 
da ponte, que consta das obras de consolida-
ção da Região Metropolitana”.

Pela relevância dos assuntos tratados pelo ex-
Governador Mestrinho, estou anexando a este pronun-
ciamento a íntegra da entrevista por ele concedida ao 
jornal A Crítica.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, o Presidente Evo Morales, da Bolívia, 

“é um indígena de fachada e seu Governo incentiva 

um racismo, contra os não-índios.” É o que sustenta 

o líder oposicionista boliviano Victor Hugo Cárdenas, 

que foi Vice-Presidente do País no primeiro Governo 

de Gonzalo Sanches de Lozada, nos anos 90.

Essas e outras afirmativas do influente político 

do país vizinho na entrevista de páginas-amarelas da 

Revista Veja, edição do dia 8 de abril.

Cárdenas vai disputar com Evo as eleições presi-
denciais de dezembro próximo e, segundo pesquisas, 
tem forte possibilidade de êxito.

Pela oportunidade do tema e ainda pela quali-
dade da entrevista, estou anexando seu texto a este 
pronunciamento para que passe a constar dos Anais 
do Senado da República.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, no começo desta semana, acompa-
nhei de perto o drama dos amazonenses desalojados 
pela inundação que, ainda hoje aflige a região de Bar-
reirinha, município banhado pelo rio Andirá, braço do 
Rio Amazonas.

Não só Barreirinha!
As cheias no meu Estado, especialmente na 

área dos Rios Negro, Solimões e Amazonas, ocorrem 
anualmente como processo natural, constituindo ca-
racterística do inverno na região.

O que vi em Barreirinha foi apenas uma amostra 
de cenário que, desde já, se anuncia como catástrofe, 
a julgar por previsão anunciada pelo Serviço Geológico 
do Brasil, órgão da CPRM.

Os levantamentos mostram que, em 2009, as 
águas dos principais rios do Amazonas devem subir 
muito além do nível normal, comum em fases de chu-
vas fortes. Este ano, elas serão muito mais intensas, 
podendo superar o recorde da maior cheia na região 
nos últimos 106 anos.

É mais do tempo de os Governos da União, do 
Estado e dos Municípios somarem esforços para um 
plano conjunto de apoio às populações do Amazonas. 
Isso precisa ser feito já, antes que aconteça o pior e 
se repitam as cenas de tantas e tantas populações 
desabrigadas.

Em Manaus, ainda pelos dados do Serviço Ge-
ológico, já se nota o transbordamento do Rio Negro. 
Em junho, poderá ser atingida a maracá de 29m68 e 
até mesmo vir a superar a marca histórica, de junho de 
1953, quando chegou a 29m69. O transbordamento do 
Rio Negro poderá atingir área de até seis quilômetros, 
alcançando a zona urbana de Manaus.

O mesmo alerta do SGB foi transmitido pelo seu 
diretor-presidente, Agamenon Dantas. Ele esteve na 
Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de De-
senvolvimento Regional da Câmara dos Deputados. 
Ali, aquele técnico confirmou a previsão, em reunião 
de audiência pública.

Insisto, chamando a atenção para o alerta do 
Serviço Geológico: em 2009, o sistema Negro-Soli-
mões deverá registrar o maior nível histórico na região 
amazonense. 

O presidente do órgão enfatizou que é neces-
sário, antes que seja tarde, ação conjunta dos órgãos 
públicos para “preparar soluções diante de eventual 
emergência”.

Que isso seja feito logo! 
Logo mesmo, pois, na mesma reunião da Comis-

são da Amazônia, o diretor de Regularização Fundiária 
do Ministério das Cidades, Celso Santos Carvalho, in-

formou não existir, até agora, qualquer plano específico 
que antecipe providências para minorar os efeitos das 
cheias dos rios amazonenses.

Se não bastasse essa revelação, menciono o 
que disse o diretor do Departamento de Reabilitação 
e Reconstrução da Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, coronel José Luís D´Ávila Fernandes: “Estamos 
diante de algo que pode ser chamado de “Crônica de 
uma morte anunciada”.

É provável que sim. Mas creio, por outro lado, 
que ainda é tempo de evitar a habitual tragédia, com 
milhares de pessoas entregues à própria sorte. Basta 
que se comece a trabalhar desde agora. Não há tempo 
a perder! As previsões, como essas divulgadas pelo 
SGB, costumam confirmar um índice de 70 por cento 
de acerto. Para chegar a tais números, o Serviço Ge-
ológico baseia-se em levantamentos do Porto de Ma-
naus e de mais 22 estações previsoras O Rio Negro, 
por exemplo, sobe em média seis centímetros por dia, 
localizadas em regiões estratégicas do Amazonas.

O Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, 
segundo explica sua meteorologista Lúcia Gularte, 
confirma os dados, assinalando que as cheias sofrem 
igualmente a influência do fenômeno La Niña, corren-
te formada pelo resfriamento das águas do Oceano 
Pacífico, a ponto de alterar a circulação dos ventos, 
além de causar frentes frias, com chuvas anormais 
no Amazonas, geradas pelo aquecimento também do 
Atlântico Norte. 

Em 2009, por esses cálculos, as cheias devem 
atingir mais de 40 municípios do Amazonas, número 
mais elevado do que o registrado em 1999.

Não se trata de ficção. Presenciei, em Barreirinha, 
os danos causados às populações ribeirinhas daquela 
área. Por das cheias, até ontem 16 municípios amazo-
nenses já haviam decretado situação de emergência. 
O Governo do Estado, no entanto, só homologou esse 
estado em apenas seis deles. O decreto é indispensável, 
por tornar mais ágeis as compras de alimentos, medi-
camentos e roupas para as populações atingidas.

Além desses quase vinte municípios, outros três 
promovem levantamentos para editar emergência: Co-
ari, Fonte Boa e Amaturá.

Encerro, lembrando a seriedade do alerta. Trata-
se de advertência de algo que poderá ser desastroso. 
Estamos tomando conhecimento, antecipadamente, 
do que poderá ocorrer, ou seja, uma nova tragédia de 
grandes proporções. Antes de tudo, pois, os esforços 
devem orientar-se em favor das populações amazo-
nenses. São sempre as maiores prejudicadas.

As cheias são inevitáveis, mas atualmente, pela 
competência de órgãos como o Serviço Geológico do 
Brasil, temos todas as condições para evitar o pior. 
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Sabemos o que deve ser feito. Bastam ações eficazes 
dos governos, em todas as esferas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Senador Arthur Virgílio, V. Exª será atendido de acordo 
com o Regimento.

Anuncio a palavra do Senador Marconi Perillo, por 
permuta com o Senador Antonio Carlos Júnior.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ser coerente é 
um dos maiores desafios de qualquer indívíduo e de 
qualquer governo, sobretudo em um contexto de tantas 
informações e tendências deste mundo de comunica-
ção em tempo real. Manter a coerência ao longo da 
vida pública, decerto, é desafio maior ainda.

Por isso, não ousaria vir a esta tribuna para falar 
contra a possível redução dos juros, conforme tem sido 
discutido e noticiado na imprensa em geral, e tampou-
co sobre a redução do superávit primário anunciada 
no dia de hoje pelo Exmo. Sr. Ministro da Fazenda. 
Todos nós sabemos que as taxas de juros no Brasil 
são escorchantes.

Sem dúvida, aliados à alta carga tributária, a 
maior do mundo, os juros são obstáculo praticamente 
intransponível para se incentivarem o consumo e, aci-
ma de tudo, a obtenção de capital para investimento 
voltado ao empreendedorismo.

Nós nos sentimos no dever de instigar o atual 
Governo para ser mais ágil e menos demagogo nas 
medidas de combate à crise em nível tanto nacional 
quanto internacional. Veja que a redução dos juros e 
do IPI para a indústria automobilística veio apenas 
depois do declínio do último quadrimestre de 2008, 
fato extremamente noticiado pela imprensa nacional 
e internacional.

Essa lentidão pode ser grave para o futuro da 
nossa economia, e o Senador Tasso Jereissati acaba, 
mais uma vez, de trazer informações, alertas em rela-
ção ao gasto público, às despesas correntes, que, so-
mente neste primeiro trimestre, comparado ao primeiro 
trimestre do ano passado, cresceu quase R$37 bilhões 
contra apenas R$400 milhões de investimentos. Isso é 
muito grave. O Senador Tasso tem razão ao trazer, mais 
uma vez, à nossa reflexão essas informações que são 
extremamente instigantes a que todos nós Senadores 
nos debrucemos sobre esses e outros temas a partir 
de agora, mais do que nunca.

Essa lentidão, repito, que pode ser grave para 
o futuro da economia brasileira, é resultado de uma 
postura excessivamente otimista do Presidente da Re-
pública e do Ministro da Fazenda. Tanto um quanto o 
outro têm insistido numa retórica, e não prática, que 

chega a ser surrealista, por que não dizer minimalista, 
quando consideram os fatos e o decréscimo da ativi-
dade produtiva no Brasil e no mundo.

É difícil crer, Sr. Presidente, que, no primeiro 
momento da crise, tenha se falado em blindagem da 
economia brasileira, como se fosse possível escapar 
dessa onda devastadora que tem empurrado para a 
recessão economias poderosas como a economia 
holandesa.

Ontem, o Senador e Líder José Agripino trazia à 
reflexão a preocupação em relação a uma crise que 
deverá chegar proximamente ao Brasil, que será a 
crise dos cartões de crédito. Além, é claro, da falta de 
planejamento estratégico em relação às consequên-
cias da gastança desenfreada, que, por certo, deixará 
que essa bomba de efeito retardado caia no colo do 
próximo Governo, que espero seja do PSDB.

Recentemente, o Ministro Mantega chegou a 
declarar que o Brasil sairia da crise antes dos outros 
países e não chegaria a ser atingido de forma significa-
tiva. Mas os números mostram exatamente o contrário 
e revelam mais uma vez que, no lugar de planejar ações 
efetivas, o Governo Federal corre atrás do prejuízo e 
se revela um apagador de incêndios, quando consegue 
apagar os incêndios causados por ele próprio.

A crise demanda uma radiografia exaustiva da 
situação de todos os setores produtivos no Brasil para 
identificação de um cenário e a consequente formula-
ção de políticas públicas para cada um dos segmen-
tos, para cada uma das cadeias produtivas da econo-
mia brasileira. Caso contrário, um dia será a crise da 
indústria automobilística ou da cadeia automotiva, o 
outro, da cadeia de carnes, dos frigoríficos, e assim 
sucessivamente.

Se um cronograma de ações não for definido, 
os efeitos de medidas emergenciais pode ser inócuo. 
Vejamos, por exemplo, o que está ocorrendo com a 
redução das taxas de juros pelo Banco Central. Es-
tudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
Ipea, defende um corte na taxa básica de juros dos 
atuais 12,75% para 7%, e ainda estaremos acima da 
média nacional, para que o Governo possa enfrentar 
esta gravíssima crise econômica, que não é apenas 
uma crise econômica mundial, mas uma crise econô-
mica brasileira, porque as medidas que deveriam ter 
sido adotadas há muito tempo não o foram e só estão 
sendo adotadas agora porque a crise é irreversível, já 
chegou ao Brasil e preocupa toda a sociedade.

Não é à toa a queda de popularidade do Presi-
dente da República nas últimas pesquisas divulgadas 
pelos principais órgãos de imprensa no Brasil.
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A previsão de queda dos juros leva em conta as 
decisões do Comitê de Política Monetária do Banco 
Central, Copom.

Seriam cinco cortes de um ponto percentual, a 
partir de março. E olha que estamos aguentando; a 
sociedade brasileira, os produtores, o agronegócio, a 
indústria, o setor produtivo está aguentando já há seis 
anos juros altíssimos, que, às vezes, tiveram pequenas 
reduções, mas que continuam num patamar acima, 
muito acima, da média mundial.

A tendência segue a redução ocorrida nas últimas 
reuniões, quando houve os maiores cortes nos últimos 
cinco anos, é verdade, mas que ainda colocam os juros 
brasileiros entre os mais altos de todo o mundo. Mas 
o que haveria de errado nesse corte tão desejado por 
todos os brasileiros?

Ora, Sr. Presidente, com o corte de juros não há 
nada de errado, porque poderia ajudar no estímulo 
do mercado interno e na manutenção de empregos, 
sobretudo porque o corte, de acordo com o Ipea, não 
deve gerar inflação.

Nas palavras do Diretor do Ipea, Dr. João Sicsú, 
em matéria publicada pela FolhaNews, “nesse ano, 
juros não têm nenhuma relação com crescimento e, 
portanto, não têm nenhuma relação com inflação. Só 
é possível ter relação entre juros e inflação quando se 
tem crescimento”.

É verdade que, com a possível redução da taxa 
de juros, o Brasil sairia da segunda maior taxa e cairia 
para a sétima posição, mas, ao que parece, o resulta-
do prático da medida não será o esperado, até porque 
as medidas até aqui adotadas são tímidas em relação 
ao tamanho da crise e, sobretudo, ao tamanho das 
necessidades de providências e iniciativas federais, 
especialmente na área de política monetária.

Mas por que isso? Porque a redução não che-
gará ao consumidor nessas proporções. A troca do 
Presidente do Banco do Brasil talvez tenha correlação 
com isso. O receio do mercado financeiro em relação à 
inadimplência e ao risco de novos empréstimos deverá 
manter a diferença do spread bancário, infelizmente.

A esse respeito, não poderíamos deixar de cobrar 
do Governo que utilize os bancos públicos – o Banco do 
Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES e outras 
instituições e agências de estímulos ao desenvolvimen-
to regional – para estimular a competição no mercado 
e pressionar a queda efetiva da taxa de juros para o 
consumidor. O que desejamos é que as reduções que 
são feitas pelo Copom possam, efetivamente, chegar lá 
ao consumidor, reduzir as despesas do setor produtivo, 
dar mais competitividade ao setor produtivo.

Mas necessário se faz apontar que, na ponta da 
linha, a redução deve ter um grande beneficiário: o 

próprio Governo. A redução dos juros vai proporcionar 
a economia de R$30 bilhões nas despesas – somente 
o que foi anunciado até aqui –, o suficiente para com-
pensar ao menos parte da inevitável queda da recei-
ta, que poderá ir bem além dos R$25 bilhões previs-
tos anteriormente. Aliás, o Governo previa que o PIB 
deste ano estaria na ordem de 4% em relação ao PIB 
anterior. Depois, essa projeção foi reduzida à metade: 
2%. E, hoje, o que nós vemos e o que acreditamos é 
que talvez esse crescimento não passe de 0%. Pelo 
menos, essas são as últimas estimativas.

Concedo a palavra, com prazer, para um aparte, 
ao ilustre Senador Antonio Carlos Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Marconi Perillo, é importante o pronunciamento 
de V. Exª, principalmente ao abordar o spread bancário, 
porque não adianta somente reduzir a taxa Selic. A taxa 
Selic é um pedaço que, na pessoa física, pesa muito 
pouco. No empréstimo de pessoa física pesa muito o 
spread. Portanto, o que acontece? Além da baixa com-
petitividade do setor bancário – e aí os bancos públicos 
têm realmente de tomar a vanguarda – temos também 
alguns excrescências. O spread é o quê? É taxa de ris-
co. Temos impostos indiretos, como PIS/Cofins e IOF, 
temos o compulsório maior do mundo – num depósito 
à vista, acho que perto de 50%, tendo sido reduzido 
um pouco agora, enquanto o da Argentina é o segun-
do, com 19%, e o dos Estados Unidos é de 10%. E são 
medidas de redução que estão ao alcance do Governo. 
Então, não adianta reduzir a taxa Selic sem reduzir o 
spread. O spread tem de ser atacado por várias fren-
tes, como a competição bancária com os outros ban-
cos públicos, eliminando os impostos indiretos, redu-
zindo o compulsório mais ainda, para que isso posso 
baixar a taxa de juros para o tomador final, empresas 
e pessoas físicas, principalmente as pessoas físicas, 
para que o consumo e a produção venham a ser rea-
tivados e soframos menos com a crise. A questão do 
spread é muito séria e V. Exª tem razão de abordá-la 
com bastante ênfase. É preciso que o Governo faça a 
sua parte. Os bancos não estão fazendo a sua parte, 
mas o Governo tem de fazer a sua parte, induzindo, 
inclusive, os bancos a derrubarem o elevado spread, 
inclusive porque há uma superavaliação da taxa de 
risco nas pessoas físicas. É preciso que se aprove o 
cadastro positivo, para que possamos, efetivamente, 
não nivelar por baixo as pessoas físicas: o bom paga-
dor e o mau pagador. Com isso, os bancos não teriam 
razão de manter a taxa de inadimplência que alegam. 
Que ela caia também e possibilite uma queda vigoro-
sa do spread. Sem a queda do spread... A queda pura 
e simples da Selic melhora as contas públicas, mas 
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o que realmente vai ajudar o tomador, pessoa física, 
pessoa jurídica, é a queda do spread.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Se-
nador Antonio Carlos Júnior, o aparte de V. Exª acresce 
muito a este modesto pronunciamento, já que V. Exª 
toca na questão do spread e indica soluções que não 
sei por que razões ainda não foram acolhidas pela 
equipe econômica do Governo ou pelo próprio Gover-
no Federal. A questão da redução do compulsório, a 
questão da competitividade, da competição bancária, 
a questão da redução das taxas e dos tributos certa-
mente seriam componentes fundamentais para que 
pudéssemos fazer levar à ponta, ao consumidor final, 
ao cidadão brasileiro, a redução efetiva das taxas de 
juros, e não apenas da taxa Selic.

Mais uma vez, somos forçados a ponderar so-
bre esses números, que nos parecem outro excelente 
instrumento para a costumeira retórica do Governo, 
para a euforia marcante dos agentes públicos. Nós 
precisamos buscar a verdade e questionar a conduta 
das autoridades.

Ora, Sr. Presidente, é notória a gastança do Go-
verno com a máquina pública, que, a cada dia que pas-
sa, fica mais inchada. E nos preocupa mais, porque nós 
pretendemos assumir o Governo a partir de 2011. 

Nós, que temos a responsabilidade de termos 
governado Estados importantes do Brasil, de estar-
mos governando Estados importantíssimos, como São 
Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, entre outros, e que 
estamos fazendo o dever de casa, temos a consciên-
cia, pelo nível de nossa responsabilidade, de que va-
mos enfrentar paradas duras a partir de 2011: vamos 
ter que enfrentar déficit fiscal; vamos ter que enfrentar 
todas as reformas que foram postergadas ao longo 
desses anos todos do governo do PT; vamos ter que 
enfrentar para valer a reforma política, a principal de 
todas as reformas; vamos ter que enfrentar para valer 
e efetivamente a reforma tributária, a conclusão da 
reforma previdenciária, a reforma trabalhista; vamos 
ter que enfrentar, enfim, uma série de reformas para 
que o Brasil possa, finalmente, superar esses anos de 
gastança, especialmente nos tempos de bonança in-
ternacional, para recuperarmos a capacidade gerencial 
do País e, sobretudo, a capacidade de investimentos, 
para que o País cresça efetivamente, na prática, e não 
apenas na retórica.

É notória a gastança do Governo com a máquina 
pública, e, apesar dos alardes com relação às obras 
do PAC, que estão efetivamente empacadas em quase 
todos os Estados, a execução continua muito baixa.

Por isso é que nos revolta a forma como os bi-
lhões da compensação pela baixa dos juros serão 

utilizados, ou seja, para manter a farra dos gastos pú-
blicos no azul.

Num momento como este, de crise mundial da 
economia, esse dinheiro poderia ser de extrema utilida-
de para reaquecermos a economia com investimentos 
públicos, mas isso não é possível porque o Governo 
não aproveitou os anos de fartura para profissionalizar 
a administração pública e melhorar a qualidade dos 
gastos públicos. Ao contrário, favorecido pelo superávit 
primário, o Governo aparelhou a máquina, favoreceu 
politicamente os seus apadrinhados e, à evidência, au-
mentou de forma substancial a gastança. O Governo 
anuncia agora R$1 bilhão para as Prefeituras.

Ora, Sr. Presidente, se não fosse a pressão le-
gítima, democrática de prefeitos do Brasil inteiro que 
vieram a Brasília, se não fosse a intensa mobilização 
de prefeitos, se não fosse a solidariedade nossa aqui 
neste plenário, de Senadores e Senadoras, se não 
fosse a solidariedade dos Deputados Federais e da 
imprensa brasileira, não teríamos esse anúncio, que 
é tímido, porque, na verdade, pelas contas que temos, 
as necessidades chegam a mais de R$3 bilhões, e o 
Governo não toca em um ponto crucial, que é exata-
mente a questão do pagamento das dívidas do INSS. 
As Prefeituras reivindicam, com justiça, a suspensão do 
pagamento dessas dívidas ou desses parcelamentos a 
fim de que haja um tempo, sabe se lá de seis meses, 
para que se apure o que é devido à União e o que a 
União deve aos Municípios, fazendo a compensação 
entre o que se deve à União e o que a União deve aos 
Municípios. Com certeza, pelos números que temos, 
pode ser que a União deva hoje mais aos Municípios 
em relação ao INSS do que o contrário.

O Governo anuncia o parcelamento em 240 me-
ses para o pagamento das dívidas do INSS, mas exige 
que os Municípios renunciem a qualquer possibilida-
de de ingressarem na Justiça com ações, pedindo o 
reexame dessas contas ou dessas dívidas. Como os 
Prefeitos vão aceitar esse garroteamento sem que 
efetivamente conheçam a realidade dessas dívidas 
e tenham a convicção de que efetivamente devem ao 
INSS esses valores cobrados?

Portanto, são atitudes muito aquém das necessi-
dades municipais. O Governo não acena com nenhuma 
medida, com nenhuma proposta de emenda à Cons-
tituição que tenha como objetivo juntar os impostos 
que são compartilhados, que são repartidos com as 
contribuições que ficam, exclusivamente, em poder da 
União e não são compartilhados ou repartidos com 
Estados e Municípios.

Queremos medidas efetivas para os prefeitos. E 
estou conclamando todos eles – hoje fizemos um belo 
seminário promovido pelo PSDB e outros partidos –, 
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para concitarmos a que continuem mobilizados, que 
continuem atentos, fazendo a sua legítima pressão 
democrática para que possam ter condições mínimas 
de prestarem serviços de qualidade às sociedades 
que representam. Porque, senão, amanhã, a socie-
dade não vai cobrar do Governo Federal, que faz de-
magogia televisiva, mas vai cobrar dos prefeitos, que 
estão mais próximos dos seus cidadãos e que são, via 
de regra, os responsáveis pela prestação de serviços 
públicos na educação, na saúde, no saneamento, na 
pavimentação de ruas, na limpeza urbana, na ilumi-
nação pública etc.

Portanto, Sr. Presidente, ao contrário do que acon-
teceu com o favorecimento pelo superávit primário, o 
Governo aparelhou a máquina e não resolveu questões 
cruciais e gravíssimas para a sociedade brasileira.

Temos o dever de trazer para o centro do deba-
te público o comportamento do Governo, que poderia 
investir mais, com maior qualidade, e gastar menos, 
ser mais justo em relação às pessoas que pagam im-
postos e merecem da nossa parte a atenção que lhes 
é devida.

Peço mais dois minutos para concluir, Sr. Presi-
dente. (Pausa.)

Obrigado a V. Exª.
Não é justo, Sr. Presidente, que, no momento 

em que todas as famílias brasileiras estão reavalian-
do o orçamento doméstico para compatibilizá-lo com 
a realidade da crise, da gravíssima crise, o Governo 
continue a gastar mal e a se beneficiar da queda dos 
juros para fazer fechar as contas.

Os juros devem ser reduzidos. E defendo que as 
taxas de juros no Brasil cheguem a 6%, 7%. Mas que 
essas taxas de juros mais baixas cheguem ao consu-
midor final e que o Governo deixe de fazer, como fez 
recentemente, aumentando em relação ao primeiro 
trimestre do ano passado R$37 bilhões em gastos 
correntes e utilize esses recursos para melhorias no 
saneamento, na habitação para valer; habitação in-
clusive gratuita para aqueles que não podem pagar, e 
invistam para valer na saúde pública e em outras áreas 
que carecem atenção do Governo Federal.

O Brasil precisa de investimentos públicos de 
verdade, para gerar empregos e renda nas diversas 
partes do País e não nos venham falar do PAC, porque 
até agora essa vitrine do Governo, assim como outros 
factoides, está mais para uma figura de ficção do que 
para a efetiva realidade.

Comemoramos a baixa de juros, ainda que tardia, 
mas lamentamos profundamente que a economia de 
recursos oriundos desses mecanismos não seja usa-
da para investimentos públicos e para a melhoria da 
qualidade de vida dos brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após contundente pronunciamento...
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– ...do Senador que representa Goiás e também é, 
sem dúvida nenhuma, o nosso Vice-Presidente aqui, 
advertindo o ex-Governador Marconi Perillo sobre a 
caótica perspectiva da economia do Governo, cuja 
gastança o preocupa, concedo a palavra, pela ordem, 
ao Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador. ) – Presidente, Senador 
Mão Santa, quero aqui dar uma grande notícia ao povo 
paraense. Entre todas as notícias ruins que o povo pa-
raense tem tido neste desgoverno do PT, que está há 
dois anos e quatro meses levando o Pará à recessão, 
à não geração de emprego e renda, chega uma notícia 
alvissareira para o Pará, para os amigos de Santarém 
e, em especial, a Alter do Chão. 

Vou ler, aqui, a notícia no portal ORM: 

O que já não era novidade para os para-
enses foi descoberto pelo mundo nesta quinta-
feira (16). A praia santarena de Alter do Chão, 
na região do Tapajós, no Pará, foi eleita a me-
lhor do Brasil pelo jornal inglês The Guardian. 
A publicação divulgou hoje uma lista com as 
dez melhores praias do Brasil escolhidas por 
dez especialistas.

A praia paraense desbancou paraísos 
como Fernando de Noronha e Jericoacoara, 
no Nordeste do Brasil, e as tradicionais praias 
do Rio de Janeiro e da Bahia. Alter do Chão foi 
a escolhida por Tom Phillips, correspondente 
do The Guardian no Brasil. 

Em Alter do Chão, as belas praias de 
areias brancas são banhadas pelas águas 
transparentes do rio Tapajós. Por suas carac-
terísticas peculiares e seus atrativos naturais 
e culturais, Alter do Chão recebe atualmente 
um elevado número de turistas e navios de 
cruzeiros marítimos. 

A ‘resposta da selva ao Caribe’, como foi 
classificada a praia pelo jornal inglês, a praia 
Alter do Chão só existe no período de vazante 
do rio Tapajós, entre agosto e janeiro, quando 
o volume de água diminui e surgem centenas 
de faixas de areia.

Senador Mão Santa, a Praia de Alter do Chão, 
em Santarém, já era reconhecida pelos paraenses e 
pelos brasileiros que a conhecem, sem sombra de dú-
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vida, como uma das melhores do Brasil e, agora, por 
um jornal inglês, o The Guardian, foi escolhida como 
a melhor praia brasileira.

É realmente o que nós chamamos do Caribe do 
nosso Pará. Alguns Senadores que estiveram em San-
tarém, numa missão externa do Senado, há dois anos, 
tiveram a oportunidade de conhecer Alter do Chão e 
serão testemunhas, com certeza, dessa escolha cor-
reta feita pelo jornal inglês.

Então, eu quero dar os parabéns aos paraenses, 
dar os parabéns aos santarenos, pela escolha da Praia 
Alter do Chão. 

E quero registrar, Senador Mão Santa, a presença 
do ex-Governador Simão Jatene, do PSDB do Pará, 
que veio a Brasília, hoje, para prestigiar e participar 
de uma reunião do Diretório Nacional do PSDB com 
os prefeitos tucanos do Brasil. E sabe o Pará também 
que a orla da Praia de Alter do Chão foi feita quando 
Simão Jatene era Governador do Estado, com recursos 
que deixou no Tesouro para que fosse concluída pela 
Governadora. O governador Simão Jatene teve esse 
apoio não só para a orla de Alter do Chão, mas para 
grandes obras no Município de Santarém.

Um abraço ao povo Santareno e parabéns ao 
Pará.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Ouvimos o anúncio vibrante do Senador Flexa Ribeiro. 
Mas, Senador Flexa Ribeiro, eu contesto. Eu acho que 
a melhor praia é no Piauí. O Presidente Luiz Inácio 
não se controlou e tomou um banho lá na Praia do 
Coqueiro. Agora, da mesma maneira, o governador é 
do PT, o hotel que ele ficou – o Presidente –, talvez 
nem saiba, pois ele desativou, porque não pagaram 
as contas; está lá. Mas então eu acho que aí eu fico 
com Luiz Inácio que tomou coragem e se banhou nas 
praias do Piauí. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Senador 
Mão Santa, eu quero dizer a V.Exª, que vou apoiar, 
para que a praia do Piauí, do Parnaíba, do seu Par-
naíba seja a segunda. Mas vou encaminhar a V. Exª a 
lista das dez melhores praias do Brasil, encabeçada 
por Alter do Chão que, lamentavelmente, não está no 
Piauí, e acho que V. Exª deveria fazer um protesto ao 
The Guardian.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não. Aí eu estou com o Presidente Luiz Inácio que se 
decidiu e tomou um banho na praia do Piauí. 

Convidamos para usar da palavra, alternando 
aqui, vamos chamar um líder, e chegou a documen-
tação para Gilvam Borges representar a Liderança do 
PMDB – Gilvam Borges é do PMDB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
posteriormente, sou eu o inscrito?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª é o inscrito. Está na lista, não é?

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Na lista de oradores inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu cheguei agora. Está aqui: Senador Renato Ca-
sagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Depois do Gilvam, Senador Renato Casa-
grande.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-

dente, pela ordem.
Senador Gilvam, eu queria somente encaminhar 

um voto de pesar muito rapidinho, se V. Exª me permi-
tir, assim como o Presidente.

O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Por 
favor, fique à vontade.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Pois não. Muito obrigada, 
Senador.

Requeiro, nos termos do art. 222, § 3º do Regi-
mento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo 
falecimento do Dr. Humberto Ludovico.

O Dr. Humberto Ludovico, homem público de 
conduta ilibada e sempre motivado pelo interesse co-
letivo, formou-se pela Universidade Federal de Goiás 
e estudou Planejamento na conceituada Universidade 
Sorbonne em Paris.

Ao regressar, foi convidado pelo então Governa-
dor de Goiás Irapuã Costa Júnior para exercer o cargo 
de Secretário de Planejamento, pasta responsável pela 
Política de Desenvolvimento do Estado, tendo ocupado 
também as Pastas da Agricultura e da Fazenda.

No Distrito Federal, foi Presidente da Companhia 
Imobiliária de Brasília (Terracap) e da Companhia de 
Saneamento Ambiental de Brasília (Caesb).

Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exª registras-
se o voto de pesar e encaminhasse à família do Dr. 
Humberto Ludovico este voto de pesar apresentado 
por mim aqui, nesta Casa.

Muito obrigada, Senador Gilvam.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– V. Exª será atendida, de acordo com o Regimento. 
Apenas aguardamos a chegada do documento.

Senador Gilvam Borges, que representa o PMDB 
do Amapá e, neste instante, a Liderança do PMDB no 
Senado.
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O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Pela Lide-
rança do PMDB. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, o que me traz à tribuna 
nesta noite é a alegria de poder voltar a minha voz, 
desta tribuna do Senado Federal, ao grandioso e que-
rido Município de Calçoene, onde estive na Semana 
Santa, sexta e sábado, fazendo uma caminhada de 
60 Km de Calçoene a Lourenço. A Vila do Lourenço, 
na beira da cachoeira do Firmino, como era conheci-
do antigamente o povoado que originou o Município. 
Era parte da província do Grão-Pará, seus moradores 
viviam basicamente da exploração do ouro. A região 
foi palco de conflitos entre franceses e brasileiros. Em 
1956, essa Vila do Lourenço passou a chamar-se re-
gião de Calçoene, que depois emancipou-se como 
Município.

Sr. Presidente, é o Município onde mais chove e 
onde há riqueza, florestas e rios; é banhada também 
pelo Oceano Atlântico. É uma região fabulosa, fantás-
tica, de muitas riquezas. Cheguei pela madrugada e, 
ali, no encontro com a Prefeita Lucimar, com sua gen-
tileza e do seu esposo, Odilon, e com o Vice-Prefeito, 
Arnaldo, e os Vereadores, tivemos a largada, também 
ao lado do ex-Prefeito Adelson.

Nossa caminhada, no primeiro dia, na Sexta-Feira 
Santa, foi de 30 Km. Passo após passo, registramos e 
levamos notícias alvissareiras, notícias que alegravam 
todas aquelas pessoas que moram à margem esquer-
da e à margem direita do grande ramal de 57 Km que 
liga Calçoene à grande Vila do Lourenço, o segundo 
mais antigo garimpo do Brasil.

A notícia foi-nos dada e abençoada pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva.

Contamos com a presença do Presidente José 
Sarney, do Ministro Edison Lobão, do Presidente da 
Eletrobrás, do Presidente da Eletronorte. Em uma gran-
de festa em Macapá, anunciamos a segunda etapa 
do grande programa, do mais amplo programa social 
do País com repercussão internacional: o Programa 
Luz para Todos. Essa segunda etapa leva ao Estado 
do Amapá R$155 milhões, com que atenderemos a 
99,9% do Estado do Amapá, apagando as últimas 
lamparinas.

Vivemos entre os rios e as selvas. Somos um povo 
ordeiro, com uma miscigenação entre índios, negros e 
brancos que forma essa aguerrida e mística população 
amazônida de verdadeiros nordestinos que ali enfren-
taram e enfrentam todas as adversidades como a ma-
lária, a leishmaniose. Nem todo tipo de doença tropical 
deteve esse povo altaneiro que faz a Amazônia.

Em Calçoene, a exemplo dos garimpeiros que 
ali exploravam ouro, não pode ser diferente. Somos 
mestiços e somos brasileiros que ali lutamos, dia a dia, 

palmo a palmo, convivendo com o que há de mais belo 
e maravilhoso neste planeta, que são as selvas e os 
grandes rios. Portanto, levamos a Calçoene recursos 
para alimentar Lourenço.

Até o ano que vem, Lourenço estará, por todo o 
leito da estrada, a margem direita e a esquerda, e a 
própria Vila, atendida pelo Programa Luz para Todos, 
até o ano de 2010, o ano que vem: o ramal do Areião; 
o ramal Asa Berta, em Calçoene; o assentamento 
Lourenço; Ilha Grande/Vila São Sebastião. Atende-
remos a Vila do Lourenço; o ramal do Eliquete; o ra-
mal do Cassiporé. Atenderemos o ramal do Lataia; o 
ramal do Araguary; o ramal do Português; o ramal do 
Cachoeirinha; os consumidores do Trevo do Lourenço 
ao Carnot. A Vila Carnot também, uma vila que temos 
já próximo da fronteira com a Guiana Francesa, que 
é uma colônia de maranhenses, valentes brasileiros 
que ali contribuem para o desenvolvimento, e Cassi-
poré, na ponte; o assentamento do Carnot; os consu-
midores no trecho da ponte do Cassiporé ao primeiro 
do Cassiporé. Estaremos na Vila do Cunani. Cunani é 
lá em Calçoene, onde foi proclamada uma república 
pelos franceses. Até moedas foram cunhadas. Aquele 
também é um vilarejo onde há toda uma história pre-
servada, com uma comunidade de cem pessoas que 
vivem ainda nessa tradicional Vila de Cunani, onde se 
proclamou também uma república e aonde se chegou 
até a cunhar moedas.

O ramal Terra Rachada; o ramal do Goiabal; o ra-
mal do Mutum; o assentamento Irineu; o Calafate/Vila 
São Sebastião; a Vila São Sebastião/trevo do Louren-
ço; o ramal do assentamento Vila Velha do Cassiporé, 
todos também serão atendidos.

Ora, notícias alvissareiras. Sr. Presidente.
Caminhamos por dois dias consecutivos, passo 

a passo, viajando mais com a mente e processando 
todo o planejamento.

Naquela caminhada, a cada passo dado, está-
vamos ali firmando também um grande compromisso 
da pavimentação da estrada que liga Calçoene a Lou-
renço, uma parceria da nossa Bancada Federal com 
o Governador Waldez Góes, que permitirá, em breve, 
acessarmos, junto ao BNDES, recursos para a pavi-
mentação de todas as estradas.

Portanto, Calçoene, deixo aqui registrada desta 
tribuna a alegria que tive em poder caminhar com as 
lideranças políticas e participar da festa de recepção 
na Vila de Lourenço. Aproveito para dar um abraço, 
por meio do Vereador Piaba, em todos os Vereadores 
e nas lideranças comunitárias.

Se Deus quiser, ainda no ano que vem, o Gover-
nador Waldez deixará o seu segundo mandato como 
Governador, e aportaremos R$700 milhões em uma 
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ação integrada na busca de recursos para a pavimen-
tação das nossas estradas estaduais.

Calçoene será prioridade, como todos os outros 
Municípios.

Viva Calçoene! Viva o Amapá! Viva o Brasil!
Muito obrigado, Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Vamos fazer uma votação.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Um instante.
Em votação o Requerimento nº 418, de 2009, 

lido em sessão anterior.
Esse requerimento que vamos votar é para que 

o Senador Augusto Botelho acompanhe a execução 
da retirada dos habitantes não indígenas da área da 
terra indígena Raposa Serra do Sol. Foi determinada 
sua viagem pelo Presidente da Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional, Senador Eduardo 
Azeredo.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada pelo Senador 

Augusto Botelho.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela or-

dem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia, do PSDB.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria que V. Exª registrasse meu voto nas votações da 
Ordem do Dia hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vamos solicitar aqui ao Dr. José Roberto, Secretário, 
que atenda ao apelo da Senadora Lúcia Vânia.

Voltamos à lista de oradores.
Está inscrito o Senador Renato Casagrande, do 

PSB. A voz das ruas diz que ele vai para uma prévia 
com o Deputado Federal Ciro Gomes, para saber 
quem será o candidato do partido à Presidência da 
República.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB 
– ES) – Só se o Deputado Ciro Gomes não quiser 
ser candidato, Sr. Presidente. Mas ele é um dos pré-
candidatos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não. Eu estava com interesse em V. Exª, porque V. 
Exª é do Sul, aí eu ia me oferecer para ser seu vice. 
Mas o Ciro é ali vizinho, não dá.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – O senhor vai ser nosso candidato a Senador.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro um 
comentário. Mesmo que façamos, nos próximos dias, 
amanhã e semana que vem, pronunciamentos mais 
reflexivos sobre a posição do Governo, que hoje en-
caminhou a LDO para o Congresso Nacional já com 
alguns indicadores para o ano que vem e com algu-
mas mudanças também, não na LDO mas em outra 
proposta, para o ano de 2009, o Governo reduzirá o 
superávit primário de 3,8% do Produto Interno Bruto 
para 2,5% do PIB em 2009. Então, reduzirá. Retirou a 
Petrobras do cálculo de superávit primário e vai “abrir 
mão” de um aperto fiscal no sentido de promover uma 
política anticíclica de investimentos.

Naturalmente, uma medida dessas promove e 
provoca uma discussão profunda, porque, Senador 
Eduardo Suplicy, nós sempre buscamos que o Gover-
no reduzisse o seu superávit primário para aumentar 
seus investimentos. Ao mesmo tempo, nós sabemos 
que há necessidade de um rigor fiscal, para que haja 
pagamento dos encargos da dívida e para chegarmos 
ao ponto de atingir os encargos mais uma parte da 
dívida. O Governo está tomando essa medida agora, 
num ano pré-eleitoral e num ano de crise.

Eu, a princípio, avalio como uma medida que tem 
mais de positivo do que de negativo. Positivo, porque, 
Senador Cristovam Buarque, o Governo precisa de 
recursos para investimentos. Então, quanto à primei-
ra questão, referente à redução do superávit primário, 
precisamos de mais recursos para fazermos investi-
mentos, dada a redução da arrecadação. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, no pri-
meiro ano de seu Governo, não fez superávit primário, 
e a dívida explodiu. No segundo ano, ele fez superávit 
primário. O Presidente Lula, no segundo ano de seu 
Governo, fez superávit primário acima da meta esta-
belecida. E este ano é um ano de crise, com pouco 
investimento, com redução da capacidade de investi-
mento dos governos. Assim, o Governo Federal tem 
naturalmente que desempenhar o papel de estar na 
contramão da crise. Para estar na contramão da crise, 
como o nome diz, tem que adotar as políticas anticícli-
cas, tem que fazer investimento, manter os investimen-
tos, fazer investimentos em obras de infraestrutura; tem 
que ajudar os Governos estaduais, tem que ajudar os 
Governos municipais, porque o Governo não substitui 
a iniciativa privada. Repito: o Governo não substitui a 
iniciativa privada. Mas o Governo ajuda a minorar os 
efeitos da crise. 

Esta é uma realidade com a qual temos que con-
viver, porque a ação do Governo e a ação do Estado, 
num momento como esse, é importante. 
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Os neoliberais, dias atrás, diziam que o Governo 
só atrapalhava. Agora, estão ajoelhados, de mãos para 
o céu, pedindo a intervenção do Governo para salvar 
algum setor da economia, Senador Jefferson Praia.

Então, o Governo Federal está adotando uma 
medida de redução do superávit primário para 2,5% 
no próximo ano. Reafirmo: acho que tem pontos po-
sitivos. O que eu só quero, de fato, é acompanhar – o 
Senado, o Congresso, deve acompanhar – que essa 
economia seja para investir em obra de infraestrutura 
que gere emprego, que gere oportunidade de trabalho, 
que dê chance ao brasileiro que está agora perdendo – 
e são muitos – o seu emprego, porque, sem emprego, 
a pessoa não tem dignidade. 

Então, o esforço do Governo é importante. Coin-
cide um ano pré-eleitoral com a crise, mas é um ano 
de crise. E, em um ano de crise, o esforço não é para 
economizar e pagar os encargos da dívida, porque 
o Brasil já reduziu muito sua relação dívida/PIB. Nós 
estamos a trinta e poucos por cento da relação dívida/
PIB. Quando o Presidente Lula assumiu, era mais de 
50%; estamos, agora, em 36%, 37% da relação dívida/
PIB. Então, há um espaço para que o Governo busque 
manter os seus investimentos. Então, é por isso que 
eu, a princípio, mesmo sendo uma pessoa conserva-
dora na área econômica....

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Permite-me 
V. Exª um aparte?

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – ...acho que o Governo deve fazer o superávit. 
Mas eu acho que este é o momento de garantirmos 
os investimentos.

Garanto, primeiro, a palavra ao Senador Cristo-
vam Buarque e, posteriormente, ao Senador Heráclito 
Fortes.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, 
eu creio que este é um tema daqueles que merece um 
público muito maior para debater, o que a gente rara-
mente consegue. A redução do superávit depende de 
uma análise cuidadosa das conseqüências disso sobre 
a confiança nas instituições financeiras brasileiras. Por 
mais que reclamemos do superávit que tivemos nos 
últimos anos – diria até que por mais de uma década 
–, esse superávit foi fundamental para garantir uma 
credibilidade que permitiu não só atrair capital como 
também manter a inflação sob controle. Não vou tan-
to discutir essa questão porque, se der para reduzir, 
é bom que se reduza. A minha preocupação é para 
onde vão os recursos. Primeiro, o investimento, como 
V. Exª defendeu. Perfeito. Segundo, temos de esco-
lher investimentos que, além de evitarem os apagões 
da atual economia, sinalizem para outra economia. Aí 
vou muito na linha de sua defesa, de investimentos na 

linha da proteção do meio ambiente, de financiamen-
to a indústrias que – como V. Exª colocou no artigo 
desta semana no Correio – sirvam para produzir mais 
instrumentos para aproveitamento de energia solar, 
de energia eólica. Que esses recursos sirvam para 
desenvolver mais ciência e tecnologia para este País, 
para que o Brasil saia desta crise dando uma inflexão 
em direção à economia do conhecimento. A insistên-
cia que vejo nos investimentos voltados à continuação 
do mesmo padrão de uma indústria mecânica como 
carro-chefe da economia brasileira, a meu ver, leva-
rão a tropeços mais adiante. Na melhor das hipóteses, 
sem tropeços, ficaremos para trás em relação a paí-
ses que investem corretamente na construção de uma 
infra-estrutura científica e tecnológica, o que passa por 
uma boa educação a partir dos quatro anos. Porque 
nenhum país tem boa ciência e boa tecnologia se não 
investe em todas as crianças, dando-lhes a mesma 
chance de aprender ciência desde os quatro anos de 
idade. Então, não vou entrar em juízo de valor sobre o 
tamanho do superávit, mas sim o uso desses recursos 
para investimentos, como o senhor defendeu, e não 
para custeio. Mas, além disso, que sejam investimentos 
que sinalizem uma inflexão, uma mudança de rumos 
na nossa economia.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Investimentos estratégicos no sentido de mudar 
o modelo econômico vigente hoje. Senador Cristovam 
Buarque, concordo plenamente e agradeço o enrique-
cimento de V. Exª ao meu pronunciamento.

Lembro que esperamos que haja uma redução 
contínua e permanente da taxa básica de juros. Com 
a redução da taxa básica de juros, o Governo reduz o 
crescimento da sua dívida e permite também uma fol-
ga no equilíbrio fiscal do Governo. Então não podemos 
achar que o superávit terá de ser sempre no mesmo 
percentual do PIB. Depende da conjuntura econômi-
ca, do momento em que vivemos. Sei da necessidade 
do superávit, reconheço-a, sou um defensor de que 
tenhamos superávit, mas estamos em um ano que 
exige investimentos.

Com prazer, Senador Heráclito Fortes para o 
aparte.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Casagrande, V. Exª, quando vai à tribuna, é a garantia 
de que vamos ter um debate sempre qualificado. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Muito obrigado.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª con-
segue trazer temas importantes e permite que os com-
panheiros, às vezes até divergindo dos seus pontos 
de vista, troquem ideias sobre temas de interesse do 
Brasil inteiro. V. Ex, agora há pouco, falou sobre a po-
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sição dos neoliberais – tenho a impressão de que num 
ataque direto ao PSDB...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Não; tem muita gente no PSDB que não é ne-
oliberal.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Sim, mas 
quem defendeu o liberalismo por oito anos no Brasil 
foi o PSDB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – O PSDB é um socialdemocrata.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Nós defen-
demos a tese da diminuição do tamanho do Estado. 
Imagine o Brasil se estivesse atravessando esta crise 
com a máquina do Estado gigantesca e falida, como 
era há dez anos? Nós tivemos essa sorte. O neolibe-
ralismo trouxe para o Brasil o Proer, que foi o grande 
suporte que fez com que o Brasil, pela segurança do 
sistema bancário, fosse menos atingido na crise do 
que os outros. Aliás, um dos maiores defensores des-
sa política neoliberal é um dos homens públicos que 
eu mais admiro na nova geração brasileira que é o 
Governador Paulo Hartung, do seu Estado. Participou 
com muito afinco, foi um dos grandes defensores des-
sa política. Porque na realidade o Brasil só avançou, 
só cresceu, só ganhou credibilidade externa, quando 
começou a se desfazer de um amontoado de empresas 
que tinha no seu estoque e que além de emperradas, 
de ultrapassadas, eram altamente onerosas. No mo-
mento, os que defendem o Estado mínimo não estão 
querendo, de maneira nenhuma, que o Governo reas-
suma. Na realidade, o que se quer é que o Governo 
não atrapalhe, como fez agora, recentemente, nesse 
episódio de intervenção branca praticada contra o 
Banco do Brasil. Sob uma alegação chula de que era 
para diminuir o spread, demitiu o Diretor Lima Neto e 
colocou um diretor engajado na política partidária do 
Governo. Isso está claro. Essas interferências é que 
combatemos; contra essas interferências é que luta-
mos porque achamos um risco. O Banco do Brasil teve 
prejuízo, as suas ações caíram; mas, acima de tudo, a 
credibilidade. A Petrobras mesmo. Agora, nos jornais, 
se você abrir os jornais, vai ver denúncias de um es-
cândalo envolvendo uso de recursos da Petrobras para 
estimular festas juninas por meio de critérios políticos. 
Somos contra isso. Quanto menos o Governo intervir 
em fundo de pensão, quanto menos partidarizar de-
terminadas ações, como por exemplo as agências re-
guladoras, melhor para o País. Acho até que o grande 
sucesso do Presidente Lula foi ter herdado alguns bons 
exemplos do liberalismo, a começar pela colocação 
do Presidente do Banco Central, o Sr. Henrique Mei-
reles, e não ter se arredado um milímetro da política 
criada no Governo Fernando Henrique, por exemplo, 

com relação ao Proer. O Presidente pode ter criticado 
o Proer lá atrás, mas seguiu o Proer. Orgulha-se dele 
hoje e cita o Proer como exemplo. De forma que o caro 
amigo há de compreender que os que defenderam a 
diminuição do Estado máximo e o Estado mínimo fi-
zeram na certeza de que causaram um grande bem 
ao Brasil, e os números positivos estão aí a mostrar. 
Muito obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Heráclito Fortes. Só alguns 
comentários sobre as observações de V. Exª. 

Primeiro, neoliberal é a liderança política, o ges-
tor público, o dirigente partidário que defende o Estado 
mínimo e o enfraquecimento do Estado. 

Eu não defendo um Estado gigantesco; eu defen-
do um Estado racional, mas com força. O Estado tem de 
ser forte, o Estado não pode ser fraco. Ele tem de ser 
forte para intervir. O Estado não precisa ter empresas 
públicas em número exagerado; o Estado não precisa 
ter um número exagerado de servidores, mas precisa 
ser forte para que, no momento em que precisar intervir 
na economia, ele tenha condições de fazê-lo.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Concordo 
com V. Exª. As agências reguladoras, por exemplo, 
são um aspecto...

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – São importantes as agências reguladoras, mas 
não podemos retirar a política da gestão dos governos, 
porque o que parece nas discussões: “retirou um di-
retor e colocou outro diretor...” Eu sinceramente acho 
natural, normal um governo majoritário em um ban-
co como o Banco do Brasil ter o direito de trocar um 
presidente ou qualquer outro diretor caso o governo 
não concorde com a forma como o banco está sen-
do gerido. As pessoas terem vínculo partidário não é 
nenhum demérito. Muita gente com vínculo partidário 
tem muita competência para dirigir um banco como o 
Banco do Brasil. Eu não sei se o diretor novo do Banco 
do Brasil tem vínculo partidário, mas se o tiver não há 
nenhum demérito. Agora, parece que quem é filiado a 
um partido tem marca negativa em sua vida. Temos de 
entender que a política é uma atividade lícita quando 
exercida de forma correta. É do bem e deve ser incen-
tivada em nosso País.

Então, queria só fazer essas observações, para 
expor o meu pensamento relativo aos pontos levanta-
dos pelo Senador Heráclito Fortes, a quem agradeço 
a contribuição.

Com relação à Petrobras, se há algum diretor, 
algum assessor fazendo isso que a imprensa disse, 
não é uma questão política, é uma questão de polícia, 
de investigação do Ministério Público, e deve ser pu-
nido quem estiver fazendo uma coisa dessa, porque 
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isso foge à prática política. Isso é desvio de dinheiro, 
é roubo, é dilapidação do patrimônio público, e nós 
temos de condenar.

Senador Jefferson Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Obrigado, 

Senador Casagrande. Eu quero rapidamente dar a mi-
nha contribuição ao tema que V. Exª aborda. Eu não sei 
se já chegamos ao que eu chamarei de primeira fase 
da crise no Brasil; se já chegamos ao final dela; ou se 
estamos perto do final dessa primeira fase. Como é 
que eu entendo essa primeira fase? A crise começa 
no exterior, os problemas começam a acontecer in-
ternamente, as apreensões por parte dos trabalhado-
res, dos empresários e da sociedade como um todo. 
Nós talvez estejamos ainda nessa fase, porque não 
há um grande número de desempregados no nosso 
País fazendo passeatas, pessoas buscando auxílio de 
programas governamentais para poderem sobreviver. 
Espero que não cheguemos a esse ponto. Aonde eu 
quero chegar, Senador Casagrande, e a minha con-
tribuição é nesse sentido... Como há, de certo modo, 
uma desconfiança por parte do trabalhador quanto à 
não continuidade dele no seu emprego e o empresá-
rio, por sua vez, percebe as dificuldades de fazer um 
investimento, pois ele não sabe o que vem pela frente 
nesse contexto da crise, nós temos, portanto, ou nós 
poderemos estar...

(Interrupção do som.) 

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) –... passando 
por essa fase ainda de desconfiança que tem tudo a 
ver com o nosso mercado interno. Se nós temos pro-
blemas quanto à demanda – e aí o mercado interna-
cional; e aí eu digo o quanto isso prejudica as nossas 
exportações – a nossa saída e um ponto bom é que 
temos um mercado interno forte. Mas há esse clima 
que a gente começa a perceber entre os agentes eco-
nômicos. Muito bem! Então, aí é que vem a importância 
que V. Exª está muito bem frisando nesse pronuncia-
mento, que é a importância do investimento, porque 
somente o Governo, ao fazer esse investimento, pode 
criar o clima ou dar aquele cenário em que trabalha-
dores e empresários passam a acreditar novamente 
na economia. Agora, o que fazer, no curtíssimo prazo? 
Aí eu vou fazer rapidamente – não quero tomar muito 
tempo do pronunciamento de V. Exª – a seguinte ob-
servação: primeiro, ações de curto prazo. Quais são 
as ações de curto ou curtíssimo prazo? Há aqueles, 
por exemplo, que estão perdendo os seus empregos 
agora. O Governo tomou uma decisão de ampliar o 
seguro-desemprego. Não foi isso? Eu acho correto. 
Vai manter a renda, portanto, isso significa consumo, 
significa a economia funcionando. Os programas so-

ciais, como o Bolsa Família, deve manter o programa e 
até ampliá-lo para aqueles que realmente necessitam. 
Isso significa renda nas mãos das pessoas. Agora, o 
investimento, sim, tem que haver. Mas nós não po-
demos esquecer que, se o Governo decidir viabilizar 
o investimento neste momento, agora, por exemplo, 
hoje, 15 de abril... 

(Interrupção do som) 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Presidente...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. Jefferson Praia (PDT – AM) – ...decidimos 
fazer o investimento. V. Exª sabe que até esse proces-
so começar a acontecer, terminou 2009.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – É verdade. 

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – E muitos 
estarão desempregados. Portanto, eu vejo ações de 
curtíssimo prazo. E aí vale aquele importante pensa-
mento do Keynes: o cidadão ter a renda para que ele 
possa consumir e a economia funcionar, mesmo que 
ele vá cavar e tapar buraco. É claro que isso nós não 
faríamos em nosso País, porque há muita coisa a ser 
feita. O mais importante é manter a demanda no mer-
cado interno, para que possamos, aí sim, recuperar 
a esperança de ter um cenário mais visível quanto 
a essa crise, como é que ela se apresenta rumo ao 
término ou ao ponto de encerrarmos este momento 
difícil que o mundo atravessa. Eram essas as contri-
buições. Obrigado.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Mais três minutos, Sr. Presidente. (Pausa.)

Obrigado, Sr. Presidente. 
Obrigado, Senador Jefferson Praia. 
Acho que o Brasil já conquistou parte da con-

fiança internacional. Não é uma redução do superávit 
que vai atingir – eu acho – a imagem do Brasil inter-
nacionalmente.

O que o Brasil precisa agora, de fato, é de inves-
timento e de emprego. Então que seja passageira a 
redução do superávit, que a gente possa retomar da-
qui a pouquinho, mas o Brasil tem de trabalhar com 
prioridade, e a prioridade agora é o investimento e a 
geração de emprego.

Concedo um aparte ao Senador Wellington.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 

MG) – Senador Renato Casagrande, eu vou procurar 
ser bem rápido. O Senador Praia já deu os exemplos 
corretos para reaquecer a economia interna. Vou fazer 
uma simples observação: todo dia, a Oposição vai à 
tribuna e fala da crise, e fala da crise, e fala da crise... 
O tempo inteiro fala da crise. Especialistas em crise. 

507ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 507ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 11367 

Mas veja bem: a Bolsa de Valores, que reflete a credi-
bilidade no mercado, quando aconteceu a crise estava 
em 70 e poucos mil pontos – se eu estiver errado, me 
corrija –, foi a 29 mil pontos e já está perto de 45 mil 
pontos, ou seja, caiu de 70 mil pontos para menos da 
metade – 29 mil – e agora ela já está quase dobrando 
os 29 mil pontos. Quando cai 50%, tem que subir 100 
para poder chegar, não é?

O SR. RENATO CASAGRANDE – É verdade.
O Sr. Wellington Salgado de Oliveira (PMDB – 

MG) – Essa é a dificuldade, não é? Então, veja bem: 
nós estamos no caminho certo. Uma coisa muito im-
portante, Senador Casagrande, é como o Presidente 
Lula é visto internacionalmente. Muitos esquecem que 
o Presidente Lula é um sindicalista. Ele não chegou ao 
poder por brigas ideológicas, por questões como “se-
questrador ou não sequestrador”, por movimentos, por 
lutar pelas liberdades. Não. O povo acabou elegendo um 
sindicalista, e esse sindicalista é muito querido interna-
cionalmente. Muitos acham que isso não é importante, 
mas é, Senador Casagrande, porque, como ele é que-
rido, todos lhe dão credibilidade. Dizem: “O Presidente 
Lula está lá. É querido pelo povo. Pode investir, que 
ele vai segurar o investimento, porque não vai haver 
movimento político nenhum, não vai haver mudança 
de pensamento”. Ninguém diz isso. Ninguém toca no 
nome do Presidente Lula, porque se a Oposição tocar 
no nome dele é ruim, pois o homem é bom e é querido. 
Também não sei por quê. É dele próprio. Não adianta 
alguém achar que vai estudar, fazer doutorado... Não, 
ele nasceu... Não venham, também, dizer que ele tem 
sorte, porque ele perdeu várias eleições até ganhar 
uma. Quando ele perdia não tinha sorte. Depois que 
ele ganhou, todo mundo diz: “É um homem de sorte”. 
Espere aí. Quantas vezes ele perdeu as eleições até 
ganhar, Senador Casagrande? Aí, é brincadeira, não 
é? Não sou puxa-saco. Eu admiro o meu Presidente, 
que nem é do meu Partido; sou peemedebista, mas 
admiro o meu Presidente. O que vou fazer? Era o que 
eu queria dizer. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Obrigado, Senador Wellington. De fato, o Presi-
dente Lula tem uma imagem internacional muito boa 
e isso ajuda na imagem do Brasil.

Sr. Presidente, eu continuarei esse debate ama-
nhã. 

Com a permissão de V. Exª, quero só fazer mais 
um registro, nesses segundos que V. Exª está me con-
cedendo com muita complacência e flexibilidade. A pre-
visão de crescimento do PIB para 2010 é de 4,5%. Eu 
acho que, neste momento, é uma projeção exagerada, 
mas, como imaginávamos que neste ano iríamos cres-
cer 5%, 6%, e vamos crescer 1% ou um pouco mais, 

pode ser que o número de hoje se projete como real 
para o futuro. Acho que a previsão dos economistas 
tem de ser ajustada periodicamente, porque, muitas 
vezes, os economistas erram.

Obrigado, Sr. Presidente. 

 Durante o discurso do Sr. Renato Casa-
grande, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Wellington Salgado de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Salgado de 
Oliveira. PMDB – MG) – Após o Senador Mão San-
ta passar a Presidência a mim, concedo a palavra 
ao Senador Mão Santa, em permuta com o Senador 
Eduardo Suplicy. 

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Wellington Salgado, parlamentares presentes, brasilei-
ras e brasileiros aqui presentes e os que nos acompa-
nham pelo sistema de comunicação, ainda bem que, 
lá, no Piauí... Ali está o César Borges.

Hoje eu vi o Lomanto. Graças a Deus, o Mário 
Couto não estava aqui, porque, quando ele fala, o Pará... 
Na Bahia, a primeira faculdade de Medicina do Brasil; 
dengue, que, em país civilizado não existe há mais 
de 100 anos. Aquele mesmo mosquitinho, é o mesmo 
que Oswaldo Cruz venceu, o mesmo que transmite a 
febre amarela e a dengue. Está lá na Bahia a primeira 
faculdade de Medicina.

E no Piauí... Presidente Wellington, lá é Governa-
dor e é do PT, mas V. Exª é do PMDB, ainda bem. Aten-
tai bem. Teve um blog lá de uma cidadezinha, Batalha 
– o nome está dizendo. É importante, ela é do lado da 
cidade onde eu coloquei no peito de V. Exª a comenda 
maior do Piauí, a Batalha do Jenipapo. Batalha, porque 
quando nós perdemos, tomaram a capital, Oeiras, um 
povo. Então os portugueses foram para o Maranhão, 
que era aliado, e numa cidade próxima houve uma ba-
talha. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: outro dia eu 
vi um blog de um rapazinho. Esse negócio de blog é 
bom. Eles compram a imprensa toda. Um jornalista lá 
de Batalha chamou o Governador de Sr. Mentira.

Rapaz, ele disse que ia fazer cinco hidrelétricas. 
Cinco! A gente tem de ter prudência. Assim já é demais. 
Cinco hidrelétricas! Olha, César Borges, o Piauí tem a 
metade de uma. É só a metade, porque falta a eclusa. 
Sem eclusa, perdemos a navegabilidade.

Então, o Presidente do mesmo Partido leva as 
informações: vamos construir cinco hidrelétricas. Já vai 
terminando aí tudo, o Governo, e não tem PAC. Dois 
aeroportos internacionais! Dois internacionais.

Ele foi a Buenos Aires e disse que ia botar um 
avião de Buenos Aires para Parnaíba, Heráclito. A im-
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prensa me perguntou, e eu disse: “Ele tem de estudar 
geografia, porque a gente chega a Buenos Aires por 
Porto Alegre e pode ir a pé, de bicicleta, de carro, de 
boi.” Mas lá de Buenos Aires para Parnaíba?! Enfim, lá 
na minha cidade, tinha aeroporto; agora não tem mais 
nem teco-teco. E lá nessa cidade de São Raimundo 
Nonato, onde está a Serra da Capivara, também ha-
veria outro voo internacional. Eu fui outra vez lá, e só 
tinham dois jumentos na pista. E esse é o PT.

O porto: ainda bem que nós agradecemos por-
que o Luiz Inácio mergulhou lá nas águas. Mas o pior: 
tinha um hotel, do empresário Santa Mônica. Aí um 
português, Heráclito, comprou e investiu muito. Mas 
aí foi uma caravana. O Presidente não sabe. Ele não 
conhece os aloprados que ele tem no Piauí.

Olha, e foi gente para o hotel, comeu, bebeu. Pu-
xaram o saco do Luiz Inácio. Ele tomou banho, água 
morninha, caliente, igual a da Bahia. Eu sei que o hotel 
entrou em falência, está devendo a companhia ener-
gética, não pagou a luz.

Não foi o Luiz Inácio, são os aloprados de lá, 
porque eu não acredito.

Eu me lembro – e a gente tem que aprender mui-
to, Heráclito – de Dirceu Arcoverde, Governador do 
Estado, e do Presidente Geisel, homem de moral! E 
o Governador era o Dirceu. Foi Senador, morreu aqui 
no primeiro discurso. 

Eu nunca desejei ser Deputado Estadual, só fui 
para ajudá-lo. Era contra Alberto Silva. Mas eu nunca 
me esqueço, Heráclito. Ele foi inaugurar um conjunto. 
E, na hora, eu estava no hotel também, aí o Presiden-
te chegou com uma pasta e o Governador disse que 
estava paga a conta. “Não, o Governador não paga 
minha conta.” 

Olha, ele abriu. Só tinha um, viu, Heráclito. Lá na-
quele que era o Luxor Hotel. Olha aí, olha o exemplo. 
Eu vi, ô homem de moral esse Ernesto Geisel. Se não 
fosse, estava aí esmolambando, porque esses bichos 
aí tudo... Eu estava do lado do Governador Dirceu 
Arcoverde. Aí ele disse:.Não! O Presidente paga. Ele 
chamou ali. Nada. 

E eu sei que eles foram lá, farrearam, usaram, e 
o pobre português acreditando. 

Eu sei, Heráclito, que o mais importante hotel está 
fechado porque não pagaram as contas, estão deven-
do à companhia energética, daí cortaram. Era o Santa 
Mônica, que era do José Moraes, o Islamar. Mas...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Permito. Mas 
o Sr. Mentira está grande. Olha aqui, Fundação Getúlio 
Vargas, essa que vem para cá, que o Sarney trouxe, a 
gente tem que acreditar. Aliás, eu mais do que todos.

Eu fiz o maior desenvolvimento universitário do 
Brasil na Uespi: 400 cursos, 26 campi universitários, 
o vestibular tinha mais de 600 mil brasileiros e havia 
mais de treze mil vagas. O PT está numa destruição 
da universidade. 

Mas o que eu queria dizer era que contratei, 
Heráclito, essa Fundação Getúlio Vargas para super-
visionar, o crescimento foi muito grande. Ela é uma 
Harvard. O primeiro curso que eles foram dar no Piauí 
foi Gestão Pública. Era para 30, escolheram os me-
lhores funcionários do Estado, da Fazenda, e eu pedi 
uma vaga ao Governador. E eu fiz esse curso. Então, 
sou formado em gestão pública pela Fundação Getúlio 
Vargas, além de médico.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Piauí 
apresenta o pior desenvolvimento do País. Está no 
jornal Meio Norte de terça-feira, no caderno Política 
e Justiça: “Piauí tem o pior índice socioeconômico do 
País”. 

Agora, eu quero dizer que, pelo dinheiro que o 
homem anuncia, pelas mentiras, estávamos pensando 
que ia passar daquela dos árabes, aquela capital hoje 
famosa do turismo, Dubai. Pela mentira, descaramento, 
sem-vergonhice do aloprado do PT lá. Cinco hidroelé-
tricas, porto, ferrovia...

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um aparte 
ao Senador Heráclito Fortes.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª fa-
lou da falência lá do hotel em Luís Correia. Eu quero 
lembrar que o Governador Wellington faz viagens mi-
rabolantes pela Europa, pelo Velho Mundo, e quando 
volta anuncia obras de impossível realização. V. Exª se 
lembra que ele anunciou três hotéis espanhóis que se-
riam construídos em Luís Correia, inclusive com campo 
de golfe, e, junto com isso, os voos internacionais que 
viriam da Itália? Tudo, tudo, potoca, potoca! Não sei 
como as pessoas têm desfaçatez para tanto. Senador 
Mão Santa, os jornais do Piauí, ontem, publicaram uma 
querela entre o Governador e uma empresa construto-
ra que está recebendo uma indenização e o Governo 
acha astronômica. Aquilo está me cheirando a jogo 
combinado. Porque a empresa entra com uma ação 
para receber, através de um precatório, o juiz autoriza. 
Mas eu pergunto: qual foi a defesa preventiva jurídica 
feita pelos advogados do Estado do Piauí para livrar o 
Estado daquele pagamento? E tem outra questão muito 
cabeluda... Exatamente parecida. E nessa, o Governa-
dor, de próprio punho, autoriza a compra pelo Estado 
de um prédio para funcionar a Procuradoria-Geral do 
Estado do Piauí. Esse convescote de arrumação foi 
feito em Paris! O vendedor, o comprador, que é o Es-
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tado, e o corretor. E as coisas ficam dessa maneira. 
Agora, o Governador conta uma potoca e se antecipa 
já desmentindo. Estava vendo agora mesmo aqui ele já 
dizendo que não faz as hidrelétricas porque o Ibama não 
quer, não faz o Porto de Luís Correia porque o Ibama 
não quer e por aí afora. Se ele manda e desmanda no 
Governo, como diz, por que não substitui o dirigente 
do Ibama no Piauí? Tudo potoca! Enquanto isso, pega 
o centro de convenções construído no Governo de 
Dirceu Arcoverde e resolve fazer uma licitação. Trouxe 
uma empresa de São Paulo. É um caso misterioso. E o 
Tribunal de Contas embarga por corrupção. O Gover-
nador está respondendo a condenação no Tribunal de 
Contas, por usar indevidamente os recursos federais 
na sua conta única. Ele agora já se previne e já está 
dizendo aqui que, por conta das estradas em petição 
de miséria, talvez não vá fazer aquele encontro em 
São Raimundo Nonato, que ele prometeu que seria o 
maior encontro do mundo! Já está fazendo a defesa 
prévia daquilo que prometeu, criou uma expectativa, 
foi a Portugal, levou uma comitiva imensa. E quero ler 
uma nota, Sr. Presidente. Existem os três maiores jor-
nais mais importantes de Portugal, que se chamam: 
O Público, Correio da Manhã e Diário de Notícias. 
Uma nota da presença do governador neste encontro 
que juntou as maiores autoridades sobre as matérias 
no mundo, para eu fazer um chá. Tudo potoca! Poto-
ca! Contador de potoca! Obra, nada! Até anunciaram 
a Ministra Dilma para ir sexta-feira no Piauí. Agora, já 
estão dizendo aqui que ela não vai mais. Deve ter juízo. 
A Dilma não chega onde chegou à toa. É uma mulher 
preparada, por isso está cotada para ser Presidente da 
República. Ir ao Piauí fazer o quê? Aliás, eu vi que um 
dos lugares que queriam levá-la era ao Porto de Luis 
Correia. Não tem nada! O que ela iria fazer no Piauí? 
Palanque? Com nada? Ela tem juízo, espero eu. Muito 
obrigado, Senador Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Gostaria que 
pelo menos ela pagasse a conta do hotel que fechou. 
Como é que pode ter turismo? Agora, o meu PMDB 
está todo lá com ele.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador 
Mão Santa, não tive ainda detalhes, mas é uma coi-
sa muito esquisita. Um secretário de saúde do Piauí 
marcou uma licitação para sexta-feira da Paixão. Por 
que essa licitação foi marcada para essa data? Quem 
iria participar e por que foi cancelada?São coisas que 
o Piauí precisa entender. Enquanto isso, você abre 
aqui os blogs e tem a notícia de que os médicos vão 
fazer greve porque não recebem dinheiro na rede pú-
blica estadual. Durma-se com um barulho desses! É 
potoca em cima de potoca. Obra, realização, caso 
concreto, nada!

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – E importante 
esse dado que V. Exª... Não, o Piauí está uma misé-
ria! Aquilo que eu disse, eu repito: “Olha, três coisas a 
gente só faz uma vez na vida: nascer, morrer e votar 
nesse diabo do PT”. Olha, isso daí... E o médico é da 
Família Eulálio, que é do PMDB e é Secretário do Go-
verno. É o líder, médico. Uma greve: não vamos mais 
operar. Então, esse é o Estado do Piauí. E a cidade 
de Batalha, hoje... Olha, eu vou procurar conhecer 
pessoalmente esse jornalista. Olha, Heráclito, com 
toda admiração que eu tenho a seu humor, Sr. Mentira 
cola mais que Sr. Potoca. Porque uma mentira, eu me 
lembro muito bem, nas campanhas passadas... Aí, eu 
vi o Governador dizer: “Dois meses e os trens...”. E o 
Luiz Inácio... Dois meses, o trem... Wellington Salgado 
já foi? Parnaíba a Luís Correia, 15km. Quatro meses, 
Parnaíba a Teresina. Wellington Salgado, não trocaram 
nem um dormente. Dormente é aquele pau, ô Jefferson 
Praia, que segura o ferro, o trilho. Nem um dormente. 
Wellington Salgado, eles são incompetentes. Em São 
Paulo, ouvi dizer... Não. O povo diz que eles matam. 
No Piauí, ainda não mataram.

Mas o que roubam e o que mentem! Nunca se viu 
na história se mentir tanto e roubar tanto! Toda hora o 
homem chega lá e diz que tem milhões, bilhões. Aqui 
mesmo. Olha lá. Vou chamar o homem só de Dias.

O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O médico, 
acabei aqui de pegar, é Leonardo Eulálio, Senador 
Mão Santa.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Em greve. Ele 
falou Sexta-Feira da Paixão. Deveria ser excomungado 
logo. Não teve? Outro dia, um padre não excomungou? 
Como é que vão fazer a licitação das compras na Sex-
ta-Feira da Paixão? Aqueles médicos não deveriam 
ser excomungados, aqueles que fizeram o aborto na 
criancinha, o que está previsto em lei, mas esse povo 
de lá... Agora, o jornal salvou a sua pele. Bota só Dias, 
para não confundir com você. Então vamos chamar o 
Salgado e o Dias.

“Presidente Lula vai antecipar Fundeb”. Interes-
sante. Lá ele antecipa tudo porque é do lado dele, mas 
a turma rouba tudo. Não tem nada. Está aqui. Olha aí, 
eu tirei. Quando saí do Governo, não era muito, não. 
Nós ganhamos em todos os itens do Maranhão, muitos 
itens da Paraíba, muitos de Alagoas e muitos do Rio 
Grande do Norte. O PT, além de mentir, de roubar, está 
acabando com o Piauí. Oh, Deus! Oh, Deus! Onde es-
tás, que não vês tamanha desgraça? Atentai bem!

“Piauí apresenta o pior desenvolvimento do País”. 
Não sou eu, não. É a Fundação Getúlio Vargas.

“O Índice de Desenvolvimento Socioe-
conômico (IDSE), novo indicador elaborado 
e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 

ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



11370 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009

(FGV), mostra que São Paulo é o mais avan-
çado do Brasil, com índice 99.1, seguido pelo 
Distrito Federal (98.9) [só Brasília é o maior, 
mas, se pegar as satélites, fica atrás] e Rio de 
Janeiro (98.6).

Já Piauí, apresenta o pior desenvolvi-
mento do País...”

Atentai bem, brasileiras e brasileiros!
Ó, Luiz Inácio, esses aloprados de lá são os pio-

res que existem. Eu quero trocar pelos do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Salgado de Oli-

veira. PMDB – MG) – Senador Mão Santa, deixe-me 
só ajudar um pouco o Governador Wellington Dias. Vou 
limitar o tempo em dez minutos.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Vou só ler 
aqui.

Olha, mas apresenta...
Ô, Senador Arruda! Ainda bem, porque, se fos-

se o nosso Osmar, eu pediria para ele renunciar, né? 
Que é do seu partido.

Mas olha aí: São Paulo 99.1, e o Piauí, 11.4. A 
escala é até 100! Isso é uma vergonha! O Bóris Ca-
soy dizia isto: “É uma vergonha!” E tem um Deoclécio 
Dantas, lá do Piauí, que dizia: “É uma lástima!” E o 
jornalista lá de Batalha: “É o Sr. Mentira”.

São 99.1, São Paulo; 11.4, Piauí! E foi justamente 
o ano que a desgraça aconteceu no Piauí. O ano que 
ele começou o Governo.

“Na análise da evolução ocorrida de 2001 
a 2007, Tocantins foi o que apresentou o maior 
crescimento (94.40). Bahia teve a 2ª melhor 
performance nesse período (89.33). O Mara-
nhão obteve o 3º maior crescimento (81.33), 
apesar de ser o segundo Estado brasileiro 
mais subdesenvolvido (15.8)”.

Quando eu governei o Piauí, dei no Maranhão, que 
é nosso vizinho, em todos os índices! Em todos, Salga-
do! Quer dizer, lá, esse José Reinaldo, esse Jackson, 
esse... É passado. E a distância está grande, vindo... 
Ó aloprados do Piauí, ó jornalistas puxa-sacos. Está 
aqui a verdade. É mais fácil tapar o sol com a peneira 
do que esconder a verdade. Essa é a lei do homem 
de vergonha do Nordeste, do Piauí. Não é aquela de 
Goebbels, do Hitler: “Uma mentira repetida se torna 
verdade”. Só mentindo, mentindo, mentindo...

Eu sei que o Presidente do meu Partido, Alberto 
Silva, é um homem de bem, um homem com 90 anos. 
Pois o levaram para apoiar o PT porque prometeram que 
o trem iria circular. Arruda, o Alberto Silva é engenheiro 
ferroviário, vibrante e tudo... Não teve conversa, levou 
o meu Partido todo rumo ao PT. Nenhum dormente. 
Agora, é uma planície, até um mestre de obra faz.

“De acordo com o estudo da FGV, o de-
senvolvimento integral de um Estado só aconte-
ce quando existe também a melhoria de fatores 
de qualidade de vida, como educação, saúde 
e segurança. Segundo o estudo, houve avan-
ços na Paraíba, mas eles ainda são tímidos. 
O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 
(IDSE) foi construído a partir de 36 variáveis 
sociais e econômicas. O indicador mediu fa-
tores como saneamento básico, qualidade da 
moradia, educação, segurança pública, renda, 
emprego, desigualdade e pobreza”.

É porque não botaram mentira. Se tivessem posto 
mentira, safadeza e corrupção como fator de riqueza, o 
Piauí do Partido dos Trabalhadores “estava no sal”.

“Raio-X socioeconômico
O IDSE tem o objetivo de suprir a neces-

sidade por indicadores específicos sobre a re-
alidade do País e contribuir para a formulação 
de políticas públicas mais eficientes. Os Esta-
dos com menores resultados são Piauí (11,4), 
Maranhão (15,8), Alagoas (21,5), Ceará (31,6), 
Tocantins (34,2), Acre (35,7),...”

O Maranhão passou, largou, disparou na frente, 
pela falta de vergonha, pela corrupção, pelos parasitas 
que estão lá atrelados ao Governo, e Alagoas, que é 
confusão muita na história do Brasil, está dando quase 
de dobro no Piauí.

“O coordenador do estudo, Fernando 
Blumenschein, Ph.D. e mestre em Economia 
Monetária, Desenvolvimento Econômico e 
Finanças pela Universidade de Cornell, nos 
Estados Unidos, destacou que Pernambuco, 
Paraíba, Bahia, Tocantins e Ceará deixaram 
o grupo de baixíssimo desenvolvimento, ava-
liação inferior a 25 em uma trajetória mais ou 
menos paralela. Alagoas, Maranhão e Piauí 
registraram uma considerável melhora, mas 
permaneceram no patamar de IDSE baixíssi-
mo “Por outro lado, Pará e Acre chegaram a 
ficar próximos do grupo de desenvolvimento 
mediano por um breve período, mas foram for-
temente afetados pela estagnação econômica 
de 2003”, diz. Para Blumenschein, o novo in-
dicador deverá permitir ter um abrangente e 
eficiente raio-x da realidade socioeconômica 
brasileira”.

Então, aqui está a verdade. O Piauí está na men-
tira! O Governador pega em dinheiro... Aí foi preciso 
um blog, um jornalista da cidade pequena de Batalha 
perguntar: Cadê as cinco hidroelétricas? Cadê o porto 
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que já vai contar cem anos? Cadê as quatro pontes? 
E falam desse negócio de PAC! São quatro pontes 
federais paradas: uma em Luzilândia, outra em Santa 
Filomena, uma outra em Uruçuí e uma no rio Poty.

Senador César Borges, eu fiz... Um engenheiro, 
Lourival Parente, construtora do Piauí, operário do 
Piauí, dinheiro do Piauí... Não foi Fernando Cardoso. 
Nós fizemos, Arruda, no mesmo rio, uma ponte em 87 
dias. Heráclito fez, no mesmo rio, em 100 dias. Eu fiz 
uma concorrência...

São oito anos, e os “aloprados” lá fazendo uma 
ponte no mesmo rio! Este é o Piauí do PT! Oh Deus, 
Oh Deus! A democracia nos oferece a alternância do 
poder. E eu quero dizer que sou do PMDB e quero 
dizer que o PMDB não vai embarcar nessa canoa de 
alguns parasitas atrás de ministério! Nós somos muito 
mais inspirados em Rui Barbosa, que disse “não troco a 
trouxa das minhas convicções por um ministério”. Estão 
trocando, estão se vendendo por qualquer coisa.

E quero dizer que eu, democrata, do PMDB, um 
Partido democrata, e a democracia nos ensina e nos 
oferece o grande prêmio: a alternância no poder. O 
Chávez está tirando, o Fidel tirou, o Morales já está 
acabando também. E eu quero lhe dizer: se o PMDB 
não tiver candidato – e temos bons, temos os melho-
res –, o PMDB devia... Michel Temer, ó Michel Temer, 
vamos fazer as primárias. Não tem um monte de Go-
vernador? Eu só estou esperando aí. Vamos fazer as 
primárias. Por que esse PMDB não faz as primárias? 
Nos Estados Unidos deu. O Barack Obama não foi 
candidato de cúpula, foi o povo que o fez.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Salgado de Oli-
veira. PMDB – MG) – Se sair, o Ministro Hélio Costa 
está na lista.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – O Hélio Cos-
ta está na lista. E eu quero até oferecer o meu nome 
para ser o vice dele, porque Minas com Piauí está bom. 
Minas é um pouco maior que o Piauí, aí eu posso ser. 
O Senador já está...

Então, estas são as nossas palavras.
E quero lhe dizer. Se não tiver candidato, eu aqui, 

eu aqui vou votar no melhor, no mais competente, que 
esse José Serra aí. Eu nunca votei no PSDB, não. Arru-
da, você vai ser candidato? Não vai. Se tiver chance... 
Eu voto no José Serra, se não tiver... Nunca votei no 
PSDB. Votei em Quércia, do PMDB; no outro, eu vo-
tei, por vizinhança, no PSB, no Ciro, do Ceará, que é 
seu vizinho. E agora eu digo aqui: eu voto é no Serra, 
porque ele é mais preparado do que essa gente aí, e 
eu nunca vi, na sua carreira política, uma roubalheira 
como essa que tenho visto no Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Salgado de 
Oliveira. PMDB – MG) – Acabamos de ouvir o Sena-
dor Mão Santa. 

Passaremos ao próximo orador inscrito...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PcdoB – CE) – 

Inácio Francisco de Arruda. 
O SR. PRESIDENTE (Wellington Salgado de 

Oliveira. PMDB – MG) – Não é, não, Senador Inácio, 
é o Senador José Nery, pela Liderança. O Senador 
José Nery sempre aparece nessa hora assim. Ele está 
sempre trabalhando no gabinete. Eu estive lá hoje e 
vi muita atividade, vi a imprensa inteira, recebendo a 
visita do delegado Protógenes. Então, estava trabalhan-
do bastante e, com certeza, traz um pronunciamento 
muito importante. 

Tem a palavra V. Exª.
Eu gostaria de passar a Presidência, agora de 

direito, porque faz parte da Mesa, ao Senador Mão 
Santa.

 O Sr. Wellington Salgado de Oliveira, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela Lideran-
ça. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero me dirigir 
ao povo do Município de Altamira, no Estado do Pará, 
que sofre, neste momento, as terríveis consequências 
das enchentes, que provocaram uma triste realidade 
de vinte mil desabrigados, deixando milhares de pes-
soas ao relento, ao desabrigo. Casas foram inunda-
das e destruídas na área urbana, pontes, estradas 
estão completamente devastadas naquela região. É 
uma situação que levou à decretação de estado de 
calamidade pública na cidade, ato da Prefeita Odileida 
Sampaio. Essa situação nos leva primeiro a manifestar 
aqui a nossa mais irrestrita e profunda solidariedade 
ao povo trabalhador e lutador de Altamira, que, neste 
momento, se mobiliza para enfrentar os efeitos dessa 
verdadeira tragédia que se abateu sobre toda a popu-
lação, necessitando de medidas imediatas, urgentes 
do Governo Estadual, da Defesa Civil.

Inclusive, a Governadora do Estado, Ana Júlia, 
visitou hoje o Município. Soubemos de algumas inicia-
tivas relacionadas com a garantia de distribuição de 
equipamentos, colchões, toalhas, materiais de limpeza 
para a população de Altamira, ação essa coordena-
da pela Defesa Civil do Estado, bem como a iniciativa 
relacionada à distribuição de pelo menos três mil ces-
tas básicas para amenizar a fome, o desconforto e a 
situação em que vivem essas famílias vítimas dessas 
enchentes. Inclusive, tem sido necessário, além do 
apoio para a reconstrução imediata das casas que fo-
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ram destruídas por essa enchente, fruto das chuvas 
que ocorreram no final de semana, investigar as cau-
sas dessas enchentes.

Existem denúncias de que o arrombamento de 
pelo menos três ou quatro grandes barragens constru-
ídas em propriedades particulares naquela região fez 
com que agravasse a situação, levando à inundação 
de boa parte da cidade, do centro comercial e, princi-
palmente, dos bairros periféricos da cidade.

Então, em primeiro lugar, Sr. Presidente, a nos-
sa palavra é de solidariedade, mas também de uma 
cobrança imediata da atuação do Governo Federal no 
sentido de adotar medidas que ajudem a minorar o so-
frimento, a dor, o abandono, a tristeza que se abatem 
sobre todo um povo honesto e trabalhador que, de 
uma hora para outra, se vê na condição de flagelado 
por causa dessas enchentes.

Solicitamos ao Ministro da Integração Nacional, 
Ministro Geddel Vieira Lima, a designação de uma 
equipe do Ministério para acompanhar in loco a si-
tuação, em conjunto com as autoridades municipais, 
com as autoridades do Estado e com as organizações 
e o povo de Altamira, especialmente os movimentos 
sociais que estão engajados na luta e na organização 
para superar os efeitos desse grave problema. Que o 
Ministério da Integração Nacional envie uma equipe 
para tratar dessa situação e, por ocasião dessa visita, 
também já anuncie medidas para a reconstrução da 
cidade, das casas, das pontes, das estradas, do pa-
trimônio público que também foi danificado – não só 
o particular –, como escolas, postos de saúde, equi-
pamentos públicos.

Portanto, ficam aqui o registro da nossa solidarie-
dade e a solicitação de medidas imediatas para ajudar 
o povo de Altamira, na Transamazônica, a superar os 
traumas e a violência com que essa enchente ocorreu, 
trazendo muita tristeza e muito abandono para todas 
aquelas famílias.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Se-
nador José Nery.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – V. Exª me 
permite um aparte?

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Concedo um 
aparte ao Senador Inácio Arruda e, posteriormente, 
ao Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Pri-
meiro, quero prestar o meu apoio ao pronunciamento 
de V. Exª e estender a solidariedade dos cearenses. 
Muitos tiveram que sobreviver nessa bela cidade de 
Altamira, muitos cearenses, muitas famílias. Aliás, 
sempre falamos, no Ceará, que talvez não haja uma 
família no Ceará que não tenha um parente no Pará. 
Altamira foi um desses Municípios que receberam de 

braços abertos os cearenses. Então, queremos prestar 
a nossa solidariedade ao povo de Altamira, ao povo 
do Pará, onde tem chovido bastante, muito mesmo. No 
nosso Estado, sempre a chuva é bem-vinda. Sempre 
achamos que, quando o tempo está fechado, para 
nós é tempo bom. Em algumas regiões, isso pode se 
transformar em grandes calamidades, no Pará e, às 
vezes, também no Ceará, no nosso litoral cearense, 
que recebe muitas chuvas. Então, eu quero prestar a 
minha solidariedade, o meu apoio ao pronunciamento 
de V. Exª, reforçar as reivindicações que V. Exª apre-
senta, especialmente ao Governo Federal, para que 
ele tome medidas imediatas para apoiar o governo 
estadual e os Municípios mais atingidos e as suas 
prefeituras, porque elas precisam de socorro imedia-
to. Esta é uma hora da urgência e de acionar todos os 
mecanismos que possam mobilizar a sociedade para 
dar a sua contribuição, o seu apoio ao povo do Pará, 
especialmente de Altamira. Então, fica aqui a minha 
solidariedade, o meu apoio ao pronunciamento de V. 
Exª, muito oportuno neste momento.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço ao 
Senador Inácio Arruda, brilhante Líder do PCdoB nesta 
Casa, que muito honra com a sua atuação o povo do 
Ceará e o povo brasileiro. Quero dizer que recebo com 
muita satisfação a solidariedade do senhor ao povo do 
Pará, em especial ao povo de Altamira, quando também 
o senhor se soma às nossas reivindicações para que 
tanto o Governo Federal quanto o governo do Estado 
adotem de forma urgente e imediata as medidas que 
ajudem o povo de Altamira, as autoridades locais a 
enfrentar, a minorar o drama que estão vivendo. Nós 
temos origem comum no Estado do Ceará. Às vezes, 
no Pará, chove muito, chove o ano inteiro.

Muitas vezes, quando vejo um paraense reclamar 
da chuva, costumo dizer, Senador Inácio Arruda, que 
não reclamo da chuva em nenhuma hipótese, porque 
sei da falta quando ela não vem e dos estragos tam-
bém que ela promove, porque assim é a situação no 
Nordeste, especialmente no Estado do Ceará, que 
conheço muito bem.

Sempre digo que a chuva é bem-vinda. Porém, 
quando ocorre uma precipitação pluviométrica de for-
ma acentuada e intensa como foi – quase dois dias 
direto de chuva, de sexta para sábado e de sábado 
para domingo –, causa tamanho estrago. E será ne-
cessário investigar, principalmente, qual a contribuição 
das barragens construídas, ao que tudo indica ilegal-
mente, porque me parece que não havia autorização 
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Se isso for 
comprovado, é preciso também que sejam responsabi-
lizados aqueles que construíram esse reservatório.

(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, mais dez minutos.

Que esses reservatórios sejam investigados para 
saber se foram construídos de forma legal ou se a pró-
pria legalidade na sua construção permitiu que a situa-
ção fosse mais dramática. Além da chuva, há o fato de 
ter havido o arrombamento de pelo menos três grandes 
barragens construídas em propriedade particular.

Concedo um aparte ao Senador Flexa Ribeiro. 
Logo em seguida, quero abordar dois outros assuntos 
e peço ao Presidente Mão Santa que me conceda o 
tempo necessário para que eu possa falar também de 
dois outros assuntos que considero importante tratar 
neste momento.

Senador Flexa Ribeiro.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador José 

Nery, V. Exª trata de um assunto que é lastimável. Nós 
todos temos que prestar solidariedade aos nossos 
irmãos atingidos pelas enchentes em Altamira. E o 
noticiário de hoje já indica também estado de calami-
dade em Juruti, com as enchentes do rio Amazonas. 
O prefeito de Juruti também já decretou estado de ca-
lamidade naquela cidade, com mais de 360 pessoas 
já desalojadas. Lamentavelmente, nós todos sabemos 
que o período de chuva que ocorre nesse tempo traz 
essas dificuldades em várias cidades, mas não só 
da Amazônia. Ainda ontem, o Senador Efraim Morais 
falava também da cidade de Patos, na Paraíba, com 
enchentes produzidas pelas chuvas. Mas, no caso de 
Altamira, V. Exª tem razão. Além da chuva, houve rom-
pimento de barragens. Ora, a Prefeita Odileida decre-
tou estado de calamidade para que pudesse receber 
auxílio do Governo estadual e do Governo Federal. A 
Governadora Ana Júlia esteve hoje num sobrevoo pela 
cidade e, lamentavelmente, disse que não ia reconhe-
cer o estado de calamidade do Município.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Eu não con-
sigo compreender essa atitude.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Eu também 
não entendo, Senador Nery. É lamentável isso. Rece-
bi, há pouco, uma ligação da Prefeita pedindo que os 
Senadores intercedessem junto à Governadora e junto 
ao Governo Federal, no sentido de que a população 
daquele Município fosse atendida minimamente nas 
suas necessidades, até porque o não reconhecimento 
pelo Governo do Estado do estado de calamidade de-
cretado pelo Município não dá ao Município condições 
de receber auxílio, com cestas básicas, colchonetes, 
alimentos, medicamentos, tudo aquilo que, num mo-
mento de emergência, precisa ser feito. É lamentável. 
Eu não acredito que a Governadora tenha colocado 
como ponto de raciocínio a questão político-partidária, 
até porque algumas das pessoas atingidas – eu disse 

em entrevista a uma rádio – votaram na Governadora. 
Espero e peço a V. Exª que se junte ao apelo que faço 
neste instante à Governadora Ana Júlia para que ela 
não só reconheça o estado de calamidade, tanto em 
Altamira como em Juruti – Juruti, cujo Prefeito é do 
partido da Governadora, está também em estado de 
calamidade e precisa do reconhecimento do Governo 
Estadual e Federal –, como também possa atender 
àqueles que foram atingidos, àqueles nossos irmãos 
paraenses.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Agradeço ao 
Senador Flexa Ribeiro e aproveito para sugerir dois 
encaminhamentos bem práticos. O primeiro, que nós 
da Bancada do Pará aqui no Senado façamos um ex-
pediente dirigido à Governadora Ana Júlia, solicitando 
o reconhecimento do estado de calamidade pública, 
de forma imediata, para os Municípios atingidos pelas 
enchentes. Creio que essa é uma questão que mere-
ce de nossa parte uma atitude concreta. A meu ver, 
isso ajuda ao Governo do Estado ao decretar estado 
de calamidade pública, a contribuir efetivamente para 
que os Municípios possam receber recursos da União 
e atender adequadamente aquela população que sofre 
com as consequências dessas enchentes.

Segundo, quero propor a V. Exª que solicitemos, 
durante o dia de amanhã, uma audiência com o Mi-
nistro Geddel Vieira Lima, da Integração Nacional, a 
quem cabe cuidar desses casos de calamidade pública, 
sobretudo provocada por fatos como essa enchente, 
para que possamos claramente reivindicar e tratar da 
pauta de questões que o Município tem apresentado, 
no sentido de que possamos ter uma resposta pronta 
e imediata àquela população.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Então, eu 
sugeriria que fizéssemos, conjuntamente, ainda hoje, 
um pedido de audiência com o Ministro Geddel Vieira 
Lima, levando a ele a pauta de reivindicações dos Mu-
nicípios atingidos. Com isso, talvez consigamos obter 
de forma imediata – ou, pelo menos, demonstrar que 
efetivamente queremos obter – medidas eficazes para 
socorrer essa população, que tem todo o direito e toda 
a necessidade de ser atendida neste momento.

V. Exª já me aparteou, mas, se for por um segun-
do, em razão de que o meu tempo...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Senador Antonio Carlos Valadares advertiu que há 
aparte, não há diálogo. Assim é diálogo.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador Mão 
Santa, deixe-me polemizar com V. Exª. Se fosse levado 
à risca o que o senhor está me propondo...

(Interrupção do som.)
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O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Deixe-me fa-
lar, Mão Santa. Você diz e precisa ouvir.

É assim: não aceito aqui dois pesos e duas medi-
das nas relações internas desta Casa. Já reclamei ao 
senhor, já fiz confusão... Aliás, fizeram comigo, e tive de 
responder a vários Srs. Senadores. Aqui há um pacote 
de engravatados que falam por três horas, e ninguém 
reclama. Então, não aceito isso. Desculpe-me, tenho o 
maior respeito por V. Exª. Quando alguém vem à tribuna, 
V. Exª costuma dizer: “use pelo tempo que achar neces-
sário”. Creio que também sou portador desse direito, 
pela benevolência de V. Exª, ao presidir a Mesa – eu 
até mesmo dizia isso ao senhor pessoalmente, Senador 
Mão Santa. E o senhor vai fazer, na sexta-feira, mil pro-
nunciamentos aqui da tribuna. Nós vamos comemorar 
e celebrar junto com V. Exª mil pronunciamentos. Vou 
inclusive enviar, porque não vou poder estar presente, 
uma mensagem pelos mil pronunciamentos do Sena-
dor Mão Santa nesta tribuna. Mas eu disse ao Senador 
Mão Santa que, se fôssemos contar, Senador Flexa 
Ribeiro, os mil ou dois mil apartes que ele concedeu 
nesse período do Senado, se fôssemos contar os diá-
logos – como o senhor alertou agora, com referência à 
cobrança do Senador Antonio Carlos Valadares –, se 
fôssemos registrar todos os diálogos que o senhor faz 
aos Senadores quando do seu pronunciamento, eu diria 
claramente que o senhor, na sexta-feira, não vai celebrar 
mil pronunciamentos nesta Casa; o senhor vai celebrar 
cinco mil pronunciamentos – inclusive até acho que a 
Taquigrafia da Casa poderia fazer um levantamento. 

Portanto, terei a maior satisfação de celebrar com 
o senhor seus mil pronunciamentos na sexta-feira. 

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Mas eu peço 
e exijo do senhor, como Presidente da Mesa, que aqui 
ofereça um tratamento isonômico, porque, senão, o 
senhor fica devendo a uns – dentre os quais me incluo 
–, porque alguns vêm e podem falar pelo tempo que 
acharem necessário, mas alguns outros não podem, 
porque fere o Regimento. Sou muito adepto de que o 
Regimento seja respeitado, mas, como o senhor me fez 
a cobrança, sou obrigado aqui a fazer esta reclamação 
pública: a benevolência que V. Exª tem para com os 
demais, que também a tenha conosco, porque, senão 
– eu já disse –, um dia, certo dia aqui...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador, V. Exª não resistiria à Senadora Rosalba 
Ciarlini pedindo para falar.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – O mesmo di-
reito que todos têm eu tenho. Por isso, costumo aqui 
fazer permuta com os Srs. Senadores, e não reclamo 
disso; quando eu posso, eu faço.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Hoje mesmo 
– só para o senhor ter uma idéia, Senador –, o senhor 
sabe que eu era o primeiro Líder inscrito. Como não 
pude ficar para falar na hora adequada, pois fui cha-
mado, estou falando aqui por último, sem reclamar, 
sem nenhum problema. Agora, exijo isonomia e tra-
tamento igualitário para que esta Casa possa ter um 
funcionamento adequado.

Por isso...
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador 

Nery...
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Então, imitando 

e compartilhando daquele diálogo que o Senador Mão 
Santa sempre faz, escuto o Senador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – O Senador 
Mão Santa dialoga com todos os Senadores e, a cada 
intervalo de transferência de um orador para outro, 
ele faz um pronunciamento. Eu acho que essa conta-
gem de mil que V. Exª vai comemorar, já foi vencida 
há muito tempo.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Não. Mas eu 
estou falando é de cinco mil!

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Cinco mil?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Mil pronun-

ciamentos, Senador Flexa Ribeiro, do Senador Mão 
Santa aqui da tribuna. Não estão incluídos todos os 
apartes que o Senador Mão Santa faz aos Senadores, 
nem estão incluídos todos os discursos e os comen-
tários que são...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Os comentá-
rios que ele faz sentado na cadeira do Presidente.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Que ele faz 
sentado na cadeira da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador... Senador... Senador Flexa...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Então, já se-
rão cinco mil pronunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Flexa, V. Exª está inscrito.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Nós esta-
mos com a palavra. Nós estamos com a palavra, Pre-
sidente.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Eu já disse 
aqui, Senador Flexa Ribeiro, que, um dia desses, um 
Presidente desta Mesa vai me retirar à força daqui, 
porque eu quero tratamento isonômico. Só isso...

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Só retirará 
V. Exª se me levar junto. Sem isso, não acontecerá. 
Fique certo disso. 

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Então, pronto! 
A briga está instalada, com todo o respeito. Vamos es-
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cutar, depois, a Senadora Rosalba Ciarlini, o Senador 
Jayme Campos, que também vai se pronunciar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Flexa Ribeiro está inscrito aqui.

O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Só concluindo, 
com a permissão de nosso Senador, Presidente Mão 
Santa. Quero dizer que a idéia de V. Exª tem o meu 
apoio. Façamos juntos! Façamos juntos o pedido de 
audiência ao Ministro Geddel, façamos juntos a corres-
pondência à Governadora. Farei mais uma, porque já 
encaminhei a ela uma correspondência, uma ao Presi-
dente Lula e ao Ministro da Defesa, pedindo o atendi-
mento emergencial aos atingidos pelas enchentes em 
Altamira. Agora, faremos, não só de Altamira, também 
para Juruti e qualquer outros Municípios que possam 
ser atingidos. Vamos juntos, Senador Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Juruti e de-
mais Municípios que eventualmente sejam atingidos 
pelas enchentes. Agradeço a V. Exª.

Quero, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, in-
formar a V. Exª e ao Plenário que ontem fiz uma visita 
ao Juiz Federal Fausto Martin De Sanctis, Juiz da 6ª 
Vara Federal do Estado de São Paulo. É um Juiz que 
exarou decisões em vários processos, mas especial-
mente no processo da Operação Satiagraha, que pren-
deu o banqueiro Daniel Dantes. Daniel Dantas foi duas 
vezes libertado pelo Presidente do Supremo Tribunal 
Federal, ato que indignou a consciência democráti-
ca deste País. Ontem, fui ao Juiz Fausto De Sanctis 
levar um manifesto de apoio e solidariedade ao seu 
trabalho à frente da Operação Satiagraha, manifesto 
esse, Sr. Presidente, que diz, em seu primeiro pará-
grafo – e requeiro a V. Exª que considere o conjunto 
da nota, que vai assinada por mais de 15 Senadores 
e 13 Deputados Federais, manifestando esse apoio ao 
Juiz Fausto De Sanctis. A nota está exarada, em seu 
primeiro parágrafo, nos seguintes termos:

Nosso País anseia que a corrupção seja 
duramente combatida pelos órgãos públicos. 
No dia 8 de julho do ano passado, o Ministério 
Público Federal e a Polícia Federal desfecharam 
a Operação Satiagraha, que resultou na prisão 
do banqueiro Daniel Dantas, do ex-Prefeito de 
São Paulo Celso Pitta e do mega especulador 
Naji Nahas, acusados da prática de corrupção 
e de crimes contra o sistema financeiro, como 
lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 

Também nos dirigimos aos Desembargadores 
que vão analisar examinar um pedido de instauração 
de processo disciplinar contra o Juiz.

Esperamos que a clareza de ideias, a supremacia 
da legalidade e a sustentação que o Estado deve dar 

aos atos legais e legítimos, como princípios fundamen-
tais do Estado Democrático de Direito, não maculem o 
Poder Judiciário. Assim, confiamos que a decisão dos 
respeitáveis Desembargadores isentará de responsabi-
lidade o magistrado De Sanctis, reconhecendo que as 
suas decisões foram proferidas rigorosamente dentro 
dos princípios da legalidade, no pleno exercício das 
prerrogativas do Poder Judiciário, atuando com cora-
gem e independência.

Solicito a V. Exª que acolha o texto integral des-
ta nota nos Anais do Senado Federal, como testemu-
nho apoio dos Congressistas brasileiros, do Senado 
e da Câmara, que claramente manifestam seu apoio 
e sua solidariedade ao Juiz Federal Fausto Martin De 
Sanctis.

Por último, Sr. Presidente, quero anunciar que 
amanhã farei aqui pronunciamento tratando de dois 
assuntos. Primeiro, para condenar, de forma veemen-
te, a atitude do Diretor-Geral da Polícia Federal, que 
decretou o afastamento das funções do Delegado da 
Polícia Federal Protógenes Queiroz, o que, ao meu 
ver, se configura como um ato de clara e violenta per-
seguição política.

Eu que defendo as ações da Polícia Federal no 
combate à corrupção, no combate aos crimes finan-
ceiros de toda ordem, lamento, protesto e digo que 
fico envergonhado com a mesquinharia que estão 
fazendo contra o Delegado Protógenes Queiroz, mas 
pretendo abordar esse assunto no dia de amanhã, 
ao mesmo tempo em que amanhã pretendo também 
tratar dos treze anos de impunidade do massacre de 
Eldorado dos Carajás, que vitimou dezenove trabalha-
dores sem-terra, que até hoje não tiveram esse crime 
devidamente punido.

Portanto, agradeço a V. Exª e estarei de alguma 
forma presente na sessão de sexta-feira, junto a V. 
Exª, quando o senhor fará aqui da tribuna o seu milé-
simo pronunciamento, mas, diante da sua sabedoria, 
da sua determinação, lembre-se sempre. Na verdade, 
eu reclamo esse tratamento de isonomia porque eu 
gostaria muito de ouvir de V. Exª o que o senhor disse 
aos demais colegas. Claro que nem sempre podemos 
abusar aqui do tempo, mas creio que todos aqui fazem 
isso. Infelizmente ultrapassamos o tempo de forma um 
pouco sem limite até, mas já que tem de ser assim, 
então confiramos a todos o mesmo tratamento.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR JOSÉ NERY EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nós agradecemos e queremos dizer que estará pre-
sente no meu pronunciamento a Senadora Heloísa 
Helena, em um dos artigos mais lindos, eu que me 
debrucei na obra de Pedro Simon, que é “A bênção, 
Heloísa Helena”. Ele faz uma homenagem de encanto, 
portanto, à sua fidelidade ética. É, vamos dizer, uma 
declaração de amor à ética de Heloísa Helena.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Flexa 
Ribeiro.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, 
só para dizer que, com certeza, a Vereadora, Presiden-
te Nacional do PSOL e ex-Senadora Heloísa Helena 
ficará muito honrada de ser citada na homenagem que 
o senhor faz ao Senador Pedro Simon, em seu milé-
simo pronunciamento da tribuna. Com certeza, honra 
muito a história e a luta de Heloísa Helena e honra o 
PSOL. Portanto, agradeço desde já a V. Exª por essa 
digna lembrança. 

Muito obrigado.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela 

ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– O Pará continua. Senador Flexa Ribeiro, V. Exª está 
inscrito. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Só pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vale a inscrição ainda?

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Não, 
dispenso. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Em nome dos que estão na fila...

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Aos meus 
Pares que farão pronunciamentos importantes para a 
Nação brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro, do Pará, PSDB.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mão 
Santa, requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, voto de aplauso ao Superior 
Tribunal de Justiça pelo transcurso do 20º aniversário 
de sua instalação.

Requeiro, ainda, que este voto de aplauso seja 
levado ao conhecimento do presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Cesar Asfor Rocha e, por 
seu intermédio, à Direção do Tribunal e aos demais 
integrantes daquela alta Corte de Justiça.

Criado pela Constituição de 1988, o Superior Tri-
bunal de Justiça foi instalado no dia 7 de abril do ano 
seguinte, 1989, tendo, portanto, completado 20 anos 

de excelentes serviços prestados ao País, sendo co-
nhecido até como o “Tribunal da Cidadania”. É exemplo 
no campo da informatização processual, tendo posto 
em prática a modernização de seu funcionamento. 
Na data de hoje, 15 de abril de 2009, aquela Corte 
está comemorando, com sessão especial presidida 
pelo Ministro Cesar Asfor Rocha, estes 20 anos de 
funcionamento. 

O STJ faz jus, pois, à homenagem que ora pro-
ponho. 

Este requerimento está assinado pelo Senador 
Arthur Virgílio, como Líder do PSDB, e por mim, Se-
nador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª será atendido na forma regimental. 

Pela ordem, tem a palavra o Senador Jayme 
Campos, que também está inscrito aqui.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Presi-
dente, quero consultar V. Exª se nós ainda vamos falar 
na noite de hoje aqui.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vão. Estamos aqui para garantir voz ao Senador, a V. 
Exª principalmente.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Eu gos-
taria de pedir a V. Exª que cumpra o Regimento, até 
para dar oportunidade para que possamos falar. O 
Senador José Nery, em determinados momentos, 
tem razão aqui no sentido de que temos que cumprir 
o Regimento, sobretudo no que toca à isonomia, pois 
todos temos o direito de falar. 

Imagino que V. Exª, que é um cumpridor do Regi-
mento... Peço que nos dê oportunidade de falar ainda 
nessa noite aos telespectadores da TV Senado, porque 
temos assunto muito importante...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vou ler a ordem de inscrição: Senadores Inácio Arruda, 
Rosalba Ciarlini. Estão aqui presentes também os dois 
grandes líderes de Mato Grosso, Gilberto Goellner e 
Jayme Campos. O Senador Magno Malta está inscrito 
também, mas não está no Plenário.

Com a palavra o Senador Inácio Arruda.
Fazemos sempre um pacto depois da hora previs-

ta, garantindo 10 minutos aos oradores. Lembrando que 
10 é a nota que quero dar a cada um dos senhores! 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Depois das oito da noite, o pacto é que o tempo fica 
liberado. Sr. Presidente.

Srªs e Srs. Senadores, eu quero, primeiramente, 
prestar o meu apoio ao requerimento dos Senadores 
Flexa Ribeiro e Arthur Virgílio, e subscrevê-lo. O STJ 
tem cumprido um papel muito importante na Justiça 
do nosso País. Segundo, prestar minha solidarieda-
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de a Altamira, reforçando o meu aparte ao Senador 
José Nery, e também ao Delegado Protógenes. Esse 
é o caso em que o réu vira vítima; e a vítima, que é o 
investigador, é transformado em réu, absurdamente, 
em nosso País. É um caso típico, digamos assim, da 
Justiça brasileira.

Mas o que eu quero tratar, Sr. Presidente, de for-
ma breve, pois quero respeitar o desejo legítimo dos 
nossos colegas se pronunciarem nesta sessão, é da 
mensagem que o Presidente da República acaba de 
enviar ao Congresso Nacional, que é a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do nosso País. É a mais importante. É 
a que mais tem de chamar a nossa atenção. É a lei à 
qual nós temos de nos dedicar, porque é ela que nos 
diz para aonde eu quero levar o Brasil, para aonde eu 
quero conduzir a nossa Nação. Essa é a questão mais 
importante para todos nós.

Portanto, Sr. Presidente, a primeira referência 
que desejo fazer a respeito da LDO é o objetivo que o 
Presidente da República colocou no seu Governo, de 
reforçar o salário mínimo; uma política de salário míni-
mo que garanta o poder de compra deste salário, que 
é minguado, que é pequeno, mas que é a base central, 
digamos, do desenvolvimento da economia nacional, 
porque é ele que permite que esse mercado interno 
tenha poder e capacidade de comprar minimamente.

Então, o Presidente Lula anuncia o salário mínimo 
de R$506,00. Essa é uma conquista importantíssima; 
R$506,50, em 2010, a partir de 1º de janeiro. É um 
êxito, é uma vitória, isso é muito importante.

Segundo, o Governo retira a Petrobras do superá-
vit primário. Mas eu proponho que se inclua as outras 
estatais brasileiras na área de geração de energia, 
notadamente, a Eletrobrás para permitir maiores e 
melhores condições de investimentos dessas grandes 
companhias na área de infraestrutura energética no 
Brasil. Então, é muito importante a queda do superávit 
primário, tirando a Petrobras. E o anúncio do Gover-
no de que esse superávit deverá cair, ainda mais, no 
ano de 2009, que é um ano crítico, digamos assim, 
da crise do sistema capitalista, desse mundo que se 
estabeleceu neoliberal, devastador, liquidacionista da 
Nação, que foi praticado no Brasil, com tanta voraci-
dade pela gestão neoliberal do Governo Fernando 
Henrique Cardoso.

Ele propõe uma queda maior, mais substancial 
do superávit primário, quem sabe para alcançar, ainda 
neste ano de 2009. E, para isso, propõe modificação 
da LDO, enviada em 2008, referente ao Orçamento de 
2009; alterar a LDO, daquele ano, para o ano de 2009, 
a fim de mudar, alterar a proposta de superávit primá-
rio para 2009, que está na casa dos 3.8, para que o 
superávit da União caia a 2.15, o que seria muito sig-

nificativo. Quem sabe, para chegar a 1.4 do PIB. Isso 
seria importante.

Eu propus, nas medidas provisórias que o Gover-
no mandou, modificação à LDO para que o superávit 
primário fosse residual, no máximo, 0.5%.

Essa cria do neoliberalismo, que é o superávit 
primário, é fruto de um acordo com o Fundo Monetá-
rio Internacional, ainda no Governo Fernando Collor, 
em 1991. Estabeleceu-se esse conceito nefasto de 
superávit primário, que engessa completamente as 
nações.

O Governo brasileiro, e corretamente o Presi-
dente Lula, fez uma farta e correta propaganda de 
que nós nos livramos do FMI. Estamos até empres-
tando dinheiro ao FMI, mas nós não nos livramos do 
tratado com o FMI, que gerou essa possibilidade de 
superávit primário, que é um torniquete em qualquer 
nação, especialmente uma nação em desenvolvimento 
como o Brasil, causando uma brutalidade na econo-
mia brasileira.

Então, eu saúdo a iniciativa, que é muito impor-
tante, muito significativa, mas precisamos avançar 
mais no ano de 2009 e nos anos subsequentes. Aliás, 
o correto, o justo, o necessário para uma nação em 
desenvolvimento como o Brasil e que vai emprestar 
dinheiro para o FMI é acabar com esse negócio de 
superávit primário. Isso não tem mais fundamento. Isso 
não existe. Não procede você querer se desenvolver em 
plena crise e você gerar um superávit brutal às vezes 
de 3.8, que é o que está previsto para o ano de 2009 
ainda, porque não foi alterada a lei, mas o Governo já 
propõe a sua alteração.

Por isso o fato é muito positivo, é muito importante 
o que aconteceu. Primeiro, manter a política de valori-
zação do salário mínimo. Isso é correto e importante. 
Segundo, diminuir o superávit primário – e devemos 
avançar nessa queda do superávit primário, incluindo 
outras empresas estatais e diminuindo o superávit pri-
mário, porque ficou na LDO para 2009, Sr. Presidente, 
a marca que não é justa, que é praticamente para Es-
tados e Municípios, e o superávit fica mantido. Ele era 
de 0.95 para 2009, fica mantido em 0.95 para 2010, 
2011 e 2012, na proposta do Governo. Quer dizer, eu 
alivio a União, mas mantenho a pressão nos Esta-
dos e Municípios, nessas metas fiscais indecorosas e 
inaceitáveis, em tempo de crise econômica como nós 
estamos vivenciando.

Sr. Presidente, considero todas estas questões 
muito justas: salário mínimo, entrar forte nessa questão 
do superávit primário, liquidar isso, acabou. Mandamos 
o FMI para casa! Sinceramente, estamos segurando 
esse superávit primário, para quê? Qual a razão? Isso 
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era obra daquela política neoliberal nefasta. Então, va-
mos nos livrar dessa política o mais rápido possível.

Sr. Presidente, há uma questão na LDO, que é 
chave para a economia brasileira. Todos nós temos nos 
debruçado sobre ela, inclusive os trabalhadores. Agora 
mesmo, as centrais sindicais estiveram reunidas com o 
Presidente Lula. Está marcada uma nova reunião com 
as centrais sindicais. O meu Partido, outros partidos da 
base do Governo, os partidos da Oposição, os dirigen-
tes empresariais das principais federações de indús-
trias ou de todas as federações de indústrias do País 
têm batido nessa tecla. Que é o quê? É o problema da 
taxa Selic. A gente conseguiu alterar a Presidência do 
Banco do Brasil, mas a gente não conseguiu alterar a 
política do Banco Central.

Aí é que está o nó. Esse é que é o problema, Sr. 
Presidente. Vejam que a LDO chega às nossas mãos 
com a proposta de se manter a taxa Selic, nos próxi-
mos quatros anos, na base de 10%. Aqui é o nó, aqui 
é que liquida com a capacidade de avançar um pouco 
mais. Ela já impediu o Brasil de crescer numa veloci-
dade maior nos anos anteriores à crise. Com a crise, 
manter essa taxa Selic... Querer derrubar spread com 
taxa Selic de 10% não cabe na cabeça de ninguém. 
Então, não é possível. Podem derrubar o Presidente 
do Banco do Brasil duas, três, quatro, cinco vezes; po-
dem derrubar a Presidência da Caixa Econômica, do 
Banco do Nordeste, do Basa, do BNDES! É impossível 
colocar o País numa trilha de retomada de desenvol-
vimento, como se vinha alcançando, se mantivermos 
a taxa Selic nesse patamar.

Então eu acho que precisamos fazer alterações 
substanciais. O Congresso Nacional deve colocar a 
mão na LDO e comunicar ao Governo: o Congresso 
Nacional não aceita mais essa taxa de juros escor-
chante praticada pelo Banco Central! Ela é a orien-
tadora de toda a política financeira do Governo; é ela 
que dá sustentação à banca, é ela que movimenta a 
banca toda.

Então, sinceramente, Sr. Presidente, se nós não 
alterarmos isso aqui... Vamos aplaudir a política do 
salário mínimo, vamos aplaudir a queda do superávit 
primário, mas vamos manter o torniquete total no Brasil, 
que é a taxa Selic, asfixiando a possibilidade de cres-
cimento mais avantajado da economia brasileira?

(Interrupção do som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, vou encerrar.

Eram essas as considerações que eu queria fa-
zer, para permitir aos colegas imediatamente usarem 
a tribuna.

Eu queria fazer esse registro, eu não queria dei-
xar passar. É um assunto que já foi discutido aqui pe-
los nossos colegas, mas eu quero registrar a nossa 
opinião, a opinião do PCdoB: essa política de juros é 
nefasta, essa política de juros é contra o Brasil. Ela 
não ajuda, e mantê-la, como está dito na LDO, não 
vai ajudar a nossa Nação a sair da crise na velocida-
de e na pujança com que precisamos sair, meu caro 
Presidente Mão Santa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Pronunciamento brilhante do maior Líder do PcdoB 
do Brasil, Senador Inácio Arruda, do Ceará.

Convidamos para usar da palavra essa líder extra-
ordinária do Rio Grande do Norte, três vezes Prefeita, 
Senadora da República, extraordinária médica, que faz 
da ciência médica a mais humana das ciências.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada, SR. PRESIDENTE SENADOR Mão 
Santa. V. Exª, como sempre, nos trata de uma manei-
ra muito agradável, estimulando, cada vez mais, esse 
companheirismo, a participação, a junção das nossas 
forças, da sua voz, que está sempre presente aqui no 
Senado, nas reivindicações maiores para a Nação e, 
principalmente, para o nosso querido Nordeste.

Eu gostaria, Srªs e Srs. Senadores, de, inicial-
mente, fazer um registro. Hoje foi um dia de uma mo-
vimentação muito grande. Eram muitos Vereadores, 
muitos suplentes. Então, eu quero cumprimentar os 
Vereadores que estiveram nesta Casa através dos 
Vereadores de Apodi, que há poucos instantes esta-
vam no meu gabinete, onde tivemos a oportunidade de 
nos reunir para aproveitar e debater várias questões 
relacionadas à região do Vale do Apodi, à cidade do 
Apodi, que eles tão bem representam lá na Câmara, 
dando um suporte importante, com uma parceria entre 
a Prefeitura e a Câmara Municipal, à Prefeita Gorete, 
essa mulher forte, determinada, que está à frente dos 
destinos da cidade de Apodi e que tenho certeza de 
que deixará uma marca de trabalho muito forte no de-
senvolvimento daquela cidade.

Então, queria cumprimentar os Vereadores Evan-
gelista, do PR; Chico de Marinete, do PCdoB; Paulo 
Ferreira, do PPS; Júnior Carlos, do PSB; Ângelo Su-
assuna, do PV; e Genival Varella, do PCdoB. Em nome 
deles, cumprimento assim todos os Vereadores do Rio 
Grande do Norte que estiveram hoje aqui, os suplentes 
e também os demais Vereadores do nosso Brasil, que 
têm uma importância muito grande no fortalecimento 
da democracia com os trabalhos de cada um.

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes de tratar 
do assunto do meu pronunciamento, gostaria de tam-
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bém fazer uma referência à questão, mais uma vez, 
das prefeituras, da crise que se abateu sobre todas 
as prefeituras. Desde a primeira hora, aqui estivemos 
em defesa dos Municípios por entender que um Brasil 
forte passa por Municípios fortes, que nenhuma crise 
será superada se não dermos condições para que os 
Municípios possam superá-la em cada cidade, com as 
dificuldades que surgiram em razão do incentivo que 
o Governo Federal deu às indústrias, com a redução 
do IPI, com a isenção de IPI. Isso trouxe um prejuízo 
muito grande para as prefeituras. Deu com uma mão e 
tirou com a outra. Cobriu um santo e descobriu outro.

Este Senado esteve presente. E digo com toda 
honestidade que, desde o início desta crise, aqui le-
vantei a voz em defesa dos Municípios, inclusive dan-
do sugestões para que o Governo Federal trouxesse 
compensações para retirar os Municípios da situação 
pré-falimentar em que se encontravam. E entre as 
sugestões, coloquei também que o prejuízo, que foi, 
neste primeiro trimestre, Senador Mão Santa, de R$2,4 
bilhões, tinha que ter essa compensação. 

O Presidente Lula foi sensível e entendeu a ne-
cessidade – e aqui quero reconhecer – e anunciou um 
bilhão. Não vai resolver, mas já é um alento. Mas para 
que os Municípios possam superar e ter condições 
de realmente enfrentar as dificuldades que a cada dia 
crescem, é necessário que também veja algo que está 
tirando diretamente, algo que está sufocando, que é a 
da cobrança das dívidas com o INSS. 

Se vai haver uma repactuação, por que não sus-
pender por 120 dias, até que estejam todas as diretri-
zes para essa repactuação, para esse reparcelamento, 
definidas, depois de aprovada a MP 457, que ainda 
está na Câmara e precisa chegar ao Senado? Isso é 
tempo. Então, suspenda a cobrança.

Nós não estamos pedindo que eles deixem de 
pagar, não. Nós não estamos querendo dar calote não. 
Queremos apenas um tempo. 

Que com essa ajuda, com a compensação que 
o Governo Federal já se propõe a fazer, de um bilhão, 
suspendendo também o pagamento também o paga-
mento das dívidas do INSS por um prazo 120 dias, 
tenho certeza de que, assim, os Municípios poderiam 
se reorganizar, continuar sua vida de forma normal, 
levando saúde, educação, ações sociais, ações de 
desenvolvimento para os Municípios.

Queria aqui também fazer o registro do quanto é 
importante que o Governo reveja, analise o programa 
habitacional lançado inicialmente para atender a cida-
des com mais de cem mil habitantes, que, em relação 
ao meu Estado, aqui desta tribuna, tive a oportunidade 
de dizer que iria beneficiar apenas três Municípios.

Depois, houve uma modificação para Municípios 
com mais de cinquenta mil habitantes, mas ainda não 
é suficiente. Todos os Municípios, independentemen-
te de serem pequenos, com cinco mil, dez mil, quinze 
mil, cem mil, duzentos mil habitantes, têm os mesmos 
direitos. 

A Constituição é para todos. O recurso da Nação 
é para todos. Então, Presidente, faça com que esse 
programa chegue a todas as cidades, a todos os re-
cantos em que é necessário, em que se precisa da 
casa. Veja: se o Município pequeno tiver condição de 
realmente combater as deficiências do setor habita-
cional, vai evitar o êxodo para a cidade maior, vai dar 
mais condições para que a família fique naquela cidade 
embora pequena, fique no campo, evitando, assim, o 
êxodo rural, evitando o êxodo da cidade menor para 
a cidade maior, o que não dá qualidade de vida, por-
que, quando chega na cidade maior, pode até ganhar 
a casinha, mas precisa do emprego. 

Onde estão os valores que deixou arraigados nas 
suas raízes, fincadas no chão de sua terra?

Então, é isto que quero aqui fazer: mais um apelo 
da tribuna deste Senado convocando todos os Senado-
res para que possamos estar unidos nesse sentimen-
to de que o programa de um milhão de casas chegue 
a todos os Municípios que se capacitarem, que abra 
para todos, para que eles lá cheguem e se capacitem, 
com suas contrapartidas. E outra coisa: que não haja 
intermediário.

Senador Mão Santa, o senhor sabe muito bem 
que, se os recursos forem diretamente do Governo 
Federal, por meio de um fundo especial, para os Mu-
nicípios, serão muito mais bem empregados, será mais 
rápida a resposta. O Município vai, com certeza, conse-
guir fazer casas melhores com valores ainda menores, 
levando emprego diretamente para as empresas que 
são da sua terra, fazendo com que o comércio seja 
irrigado pelos recursos dos trabalhadores que serão 
daquela cidade, daquela região.

Então, é esse o apelo que quero fazer. É impor-
tante que seja diretamente com as prefeituras, que 
seja para todos os Municípios, independentemente de 
população. Senador Crivella, nós sabemos, nós sen-
timos. Fui Prefeita e sei quem sabe melhor cadastrar, 
quem sabe melhor dizer qual região precisa: é o pre-
feito, porque está vivendo ali todas as necessidades, 
está vendo ali todas as carências.

Então, é isso. Deixo aqui este apelo. Espero re-
almente que haja uma reflexão maior do Governo Fe-
deral, que as oportunidades cheguem, e diretamente 
aos Municípios. 

Porque, dessa forma, também vai evitar algo: 
estamos nos aproximando de um ano eleitoral, e vai 
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evitar que haja suspeitas, suposições, que se levante 
qualquer dúvida sobre se o critério adotado esteja sen-
do usado de forma a beneficiar político a ou b, porque 
o grande beneficiário tem que ser o povo brasileiro. 
E, para isso, por intermédio daqueles que eles esco-
lheram para administrar sua cidade que é o prefeito, 
eleito que pelo voto soberano, independentemente de 
cores partidárias.

Senador Mão Santa, Sr. Presidente, depois de 
fazer essas observações importantes sobre as Prefeitu-
ras dos Municípios, tanto das compensações como do 
programa de casas, eu gostaria de me referir a outro 
grave problema que está acontecendo no nosso Esta-
do, no meu Estado do Rio Grande do Norte.

Como V. Exªs sabem, a fruticultura para exporta-
ção é uma das vocações econômicas da nossa terra, 
é uma atividade muito forte que emprega em torno de 
112 mil pessoas, dos quais 28 mil empregos diretos e 
84 mil indiretos, segundo dados da Secretaria Nacio-
nal de Comércio Exterior. Senador Mão Santa, para V. 
Exª ter uma ideia, somente as exportações de melão, 
que é o principal item da pauta de exportação potiguar, 
totalizam 92,5 toneladas comercializadas em 2008, o 
que significou uma injeção de quase US$65 milhões 
na economia local. Vale aqui ressaltar que já fomos o 
maior exportador de melão. Hoje estamos em quarto 
lugar, mas, mesmo assim, são substanciais os valores 
e a quantidade de exportação que movimenta a eco-
nomia do nosso Estado.

Pois bem, agora mesmo, a fruticultura vive um 
momento difícil. Em função da crise, a Nolem, empre-
sa do grupo Pfeiffer, que é um dos maiores produtores 
mundiais de frutas, suspendeu a produção nos mais 
de 3 mil hectares de terra que possui no nosso Esta-
do, particularmente na região de Mossoró e Baraú-
na. Isso significa a perda de milhares de empregos. 
Só diretamente, além dos dois mil empregos que já 
perdemos, que são empregos sazonais, estão sendo 
demitidos mais 1.500 trabalhadores. Isso diretamen-
te. Deve-se entender que essa empresa também, de 
forma indireta, trabalhava com dezenas, centenas, de 
pequenos irrigantes aos quais forneciam os insumos. 
E eles faziam depois o encontro de contas entregando 
a produção. É um emprego indireto que, somando a 
parte de comercialização e transporte, chega a quase 
dez mil empregos.

Essa é uma questão muito séria para o nosso 
Estado se contabilizarmos a enchente que, no ano pas-
sado, atingiu, de forma muito séria, a região do Vale do 
Açu e a região do Vale do Apodi, que são duas regiões 
em que a atividade da fruticultura está presente. Ainda 
hoje, informação que me trouxe o Prefeito da Cidade 
de Açu, Dr. Ivan, nos diz que as empresas produtoras 

de frutas daquela região que desempregaram muito no 
ano passado ainda não tiveram condições de retomar 
o mesmo ritmo de emprego. Mais de duas mil pessoas 
estão ainda desempregadas naquela região pela falta 
de apoio, de incentivo, de compensações para que pu-
dessem retornar às suas atividades de forma normal. 
Pois bem, esse problema econômico em nossa região 
é grave. Mas, o que está faltando é provocado pela in-
capacidade do Governo Federal, do Governo Estadu-
al de adotarem medidas preventivas para amortecer 
as crises. Agora nós estamos vivendo uma crise. Nós 
tivemos a crise da enchente e tantas outras no setor. 
Aliás, o setor da fruticultura irrigada tem sido tratado 
nos últimos anos com muito descaso no Rio Grande 
do Norte. Onde está a estrada do melão, a estrada do 
cajueiro? Foram prometidas e adiadas. Prometidas de 
novo! A cada período eleitoral a Srª Governadora pro-
metia e, até agora, o problema não foi solucionado. A 
estrada do melão seria para dar condições para que 
as frutas transportadas tivessem o mínimo de perdas 
Exatamente, são essas questões de apoio, de incen-
tivo e de estruturação que estão faltando. 

Onde estão os recursos para recuperar os pre-
juízos dos trabalhadores e das empresas do Vale do 
Açu nas enchentes do ano passado? Onde estão os 
recursos de compensação da Lei Kandir, que já de-
veriam ter sido devolvidos aos produtos e até agora 
nada? Até quando se imagina que podemos enfrentar 
esses problemas? Até quando o Governo imagina que 
podemos enfrentá-los apenas com conversa, com em-
bromação? Não podemos enfrenta-los por uma razão 
muito simples: não se governa com palavras, mas com 
atitudes e com ações concretas.

Esse caso da Nolem, suspendendo a produção e 
fechando tantos postos de trabalho, é mais um exem-
plo de como o Governo parece impotente, incapaz, de 
evitar o definhamento de uma atividade econômica tão 
importante como a fruticultura. Enquanto outros Esta-
dos como Paraíba, Pernambuco e Ceará avançam, o 
Rio Grande do Norte está ficando para trás, perden-
do empresas, perdendo mercados, perdendo arreca-
dação, perdendo oportunidades de trabalho e renda 
para o nosso povo. Agora, diante dessa situação tão 
grave, o Governo do Estado, mais uma vez, foi ao BN-
DES, que está disponibilizando R$100 milhões para os 
fruticultores do RN por meio de crédito. Desde o ano 
passado, os fruticultores começaram a cobrar, desde 
a enchente, que a Lei Kandir fosse cumprida; e se os 
créditos fossem colocados à disposição, com certeza 
não chegaríamos a uma situação tão grave. Daí digo 
que as medidas têm de ser tomadas com antecedên-
cia, de forma preventiva. 
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Não podemos deixar que essas medidas sejam 
tomadas apenas quando os empregos já se foram, 
quando as empresas já estão batendo às suas por-
tas, porque até que a burocracia seja vencida para 
que cada um desses produtores consigam o crédito, 
o tempo já passou e, na agricultura, sabemos muito 
bem, Senador Jayme Campos, que não podemos per-
der um segundo, porque tudo tem de ser de acordo 
com o tempo, que é determinado.

(Interrupção do som.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Neste 
momento difícil, eu gostaria, infelizmente... Digo que 
não é com alegria que venho tratar dessa questão, 
porque eu gostaria de dizer que, no meu Estado, os 
empregos estão aumentando e que, no meu Estado, a 
crise não está atingindo a fruticultura. Muito pelo con-
trário. Eu queria dizer que o Governo do Estado e que 
o Governo Federal tomaram atitudes, providências e 
empreenderam ações que estruturaram, que apoiaram 
e que fizeram toda infraestrutura para que os peque-
nos, os médios e os grandes pudessem crescer com 
a sua atividade. Infelizmente, isso não aconteceu, mas 
eu não vou, de forma nenhuma, me calar. Vamos con-
tinuar denunciando, cobrando, reivindicando, porque 
é para o benefício do Rio Grande do Norte, que é um 
pequeno Estado, mas de um povo forte, determinado 
e trabalhador. Tem um potencial muito grande...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – ... 
tem contribuído, durante toda sua história para o nos-
so País e quer contribuir muito mais. Por isso, quere-
mos apenas receber o que é direito do nosso povo. 
Se o nosso petróleo sai para o Brasil, se o nosso sal 
chega à mesa de 96% dos brasileiros, se as nossas 
frutas fazem com que a balança comercial seja forta-
lecida com as exportações, se o nosso camarão tam-
bém faz parte da pauta de exportações e também do 
mercado interno, e tantas e tantas outras atividades, 
nós queremos apenas o que é direito, pelo nosso tra-
balho, pelo nosso potencial e pelo quanto podemos 
contribuir para combater as desigualdades regionais 
e termos um País mais justo, um país mais fraterno, 
um país mais forte.

É isso, Senadores, que eu gostaria de trazer para 
o conhecimento desta Casa. Que cheguem realmente 
mais ações ao nosso Estado, que está precisando, que 
está clamando por isso. Aqui fui colocada para defender 
os interesses maiores do povo norte-rio-grandense. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Essas foram as palavras da Senadora Rosalba Ciar-

lini, que o País ouviu e Sua Excelência, o Presidente 
da República, deve ouvir. Ela foi três vezes extraordi-
nária Prefeita.

Convidamos para usar da tribuna o Senador Jay-
me Campos, inscrito.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, estão pedindo a palavra o Senador Flávio 
Arns e o Senador José Nery.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Senador Mão Santa, quero ape-
nas fazer um comunicado ao Plenário e corrigir uma 
informação comentada há pouco por mim, da tribuna, 
relativa à situação de emergência, de calamidade, no 
Município de Altamira no Pará. Quero informar ao Ple-
nário que a Governadora Ana Júlia reconheceu a situa-
ção de emergência no Município de Altamira. O decreto 
emitido pela Prefeita de Altamira, Odileida Sampaio, 
também foi reconhecido pelo Governo do Estado.

Há pouco, eu e o Senador Flexa Ribeiro ficamos 
de enviar um comunicado à Governadora, pedindo a 
homologação desse estado de emergência. Como terí-
amos essa iniciativa e essa providência já foi adotada, 
quero, então, comunicar oficialmente que foi reconhe-
cido o estado de emergência em Altamira. Com isso, 
esperamos que haja todas as providências do Governo 
do Estado para ajudar a população de Altamira, que 
precisa enfrentar, com muita determinação, com mui-
ta coragem, com muita solidariedade,, o caos que se 
criou com os 20 mil desabrigados.

Agradeço a V. Exª a oportunidade de prestar essa 
informação. Muito obrigado.

Peço desculpas ao Senador Jayme Campos, 
que já se encontra na tribuna para fazer o seu pro-
nunciamento.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a aquiescência e a paciência do Senador Jay-
me Campos, pela ordem, tem a palavra o Senador 
Flávio Arns.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Rapidamente, Sr. 
Presidente.

Hoje, à tarde, no momento das votações de au-
toridades e demais votações, infelizmente eu não es-
tava no plenário, por estar acompanhando grupos de 
pessoas com doenças crônicas que vão participar do 
debate que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal 
a esse respeito. Gostaria que constasse em ata tam-
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bém esse fato, apesar de o meu nome constar do pai-
nel, para os efeitos administrativos necessários. Não 
declaro voto porque aquelas votações eram secretas, 
no caso, indicação de autoridades, mas gostaria que, 
para efeitos administrativos, V. Exª fizesse constar em 
ata a minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Dr. José Roberto, atenda o apelo do Senador Flávio 
Arns, que é um dos Senadores que enriquecem este 
Senado e a democracia.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra rapidamente para solicitar a inserção em ata 
de voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Ari-
mar França, acontecido recentemente.

Ele foi pioneiro da carcinicultura, importante ati-
vidade no Rio Grande do Norte e Presidente do Sin-
dicato dos Produtores de Pescado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não era o atual Presidente? O atual chama-se Ita-
mar.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Foi 
Presidente do Sindicato dos Produtores de Pescado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Com a licença do Senador Jayme Campos...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Com a aquiescência do Senador Jayme Campos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Prezado Sena-
dor Jayme Campos, aqui estão vereadores dos mais 
diversos Estado, inclusive de Mato Grosso, de Mato 
Grosso do Sul, do Amazonas, do Rio Grande do Nor-
te, de Tocantins, do Rio Grande do Norte, de Minas 
Gerais, de Goiás, do Rio Grande do Sul. Já estiveram 
aqui inúmeros do Amazonas, de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, preocupados com Proposta de Emenda à 
Constituição que examinamos hoje na Comissão de 
Constituição e Justiça.

Transmiti aos vereadores que é o nosso propó-
sito, Senador Flávio Arns, e do PT, estudarmos com 
muita responsabilidade esse parecer. Por isso, concor-
dei com a proposição do Senador Aloizio Mercadante 
de estudarmos com seriedade os efeitos de natureza 
fiscal da decisão que estamos por tomar.

Por isso, solicitamos que isso seja visto com muito 
cuidado. Na próxima semana, será iniciado o proces-
so de discussão do parecer do Senador Valter Pereira 
e, na outra semana, apreciado e votado. Então, esse 
é o nosso compromisso, que asseguro estudar com 
responsabilidade e, daí, tomarmos uma decisão, em 
diálogo, com os senhores e as senhoras.

E eu gostaria, Sr. Presidente, de um espaço para 
o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal.

V. Exª, Presidente Mão Santa, assim como o Se-
nador Jayme Campos, ouviram quando, há poucos dias, 
eu aqui contei a história extraordinária desse Município 
de 7 mil habitantes, que, em 2004, elegeu um jovem 
Prefeito de 26 anos, José Augusto Guarnieri Pereira, 
que foi reeleito em 2008, com 79,06% dos votos. Du-
rante a sua campanha, ele disse que considerava a 
possibilidade de implementar, em Santo Antônio do 
Pinhal, uma experiência pioneira da renda básica de 
cidadania.

Tenho procurado persuadir o Senador Mão Santa. 
Com o tempo, conseguirei fazê-lo, sobretudo quando 
o convidar para ver, em Santo Antônio do Pinhal, a 
experiência pioneira.

Os sete mil habitantes terão condições de rece-
ber uma renda básica, modesta que seja, mas, com 
o tempo, vai crescer até que todos venham a ter o 
suficiente para atender às suas necessidades vitais, 
como o direito inalienável de a população participar da 
riqueza gerada naquela comunidade, naquele Municí-
pio, um dia no Estado, um dia no Brasil inteiro, até no 
Piauí e no Mato Grosso.

Assim, Sr. Presidente, quero transmitir o quão 
bem-sucedido foi o Prefeito José Augusto ao falar, na 
Câmara Municipal, e depois, no dia seguinte, na praça 
pública, ainda que garoando forte. E ali a população, 
junta, embaixo de guarda-chuvas, olhando. Ao final, 
perguntei a todos: “Quem aqui é contra? Essa é a pro-
posta. Quem não a deseja, levante a mão.” Ninguém 
levantou a mão. Depois perguntei quem era a favor. E 
todos levantaram a mão.

Senador Mão Santa, quem sabe, V. Exª poderia 
até estar lá para dialogar. Mas, um dia, V. Exª vai estar, 
e não apenas para dialogar comigo, mas para ver e 
enxergar com os seus olhos e, então, dizer, finalmente, 
a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, que 
está sendo aplicada em Santo Antônio do Pinhal, uma 
cidade abençoada por Santo Antônio.

Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço muito a gentileza do Senador Jayme 

Campos e do Presidente Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nossos cumprimentos ao Prefeito de Santo Antônio 
do Pinhal. Mas eu fui liderado e atraído por um Prefei-
to três vezes extraordinário, Prefeito Jayme Campos, 
porque ele pregou lá o trabalho. Ele disse que Deus 
está acima de Santo Antônio. E Deus disse:“Comerás 
o pão com o suor do teu rosto”. É uma mensagem de 
Deus para que propicie aos governantes o trabalho, 
não é? Então, o Jayme Campos me convidou para 
uma confraternização entre Vereadores e Prefeitos. 
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Encantou-me a mensagem dele, que é a mesma de 
Deus: trabalho.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Em maio, 
agora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Que bom. Graças à instituição da renda básica é que, 
em Santo Antônio do Pinhal, o trabalho será garantido 
a todos. Isso V. Exª verá com seus próprios olhos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Gostaria de lembrar aos Prefeitos e Vereadores o 
que Rui Barbosa disse: “A primazia é do trabalho e do 
trabalhador”. Eles vieram antes. Eles é que fizeram a 
riqueza. Foi assim que Jayme Campos, por três vezes, 
foi Prefeito, Governador e, hoje, é o maior defensor 
dessa causa dos Vereadores e Prefeitos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – É ver-
dade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Por isto este Senado é uma riqueza: tem homens 
desse quilate de experiência.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar o meu 
pronunciamento, quero saudar também, associando-
me ao Senador Eduardo Suplicy, os Srs. Vereadores, 
o Prefeito José Augusto, que, não tenho dúvida nenhu-
ma, é um grande Prefeito, tendo em vista que prefeito 
que é reeleito com 79% dos votos eu imagino que tem 
praticamente o consenso da maioria da cidade que, 
naturalmente, S. Exª administra.

Mas, Sr. Presidente, eu vim falar hoje em rela-
ção à reportagem que a Rede Globo de Televisão fez 
na semana passada, praticamente por um período de 
seis dias.

Para se compreender a diversidade socioeconô-
mica do Brasil, basta o olhar sincero e corajoso para 
o seu interior. 

Foi o que fez a TV Globo, na semana passada, 
ao exibir no Jornal Nacional uma série de reportagens 
mostrando o universo que se desenvolve no entorno da 
BR–163, a rodovia que liga Cuiabá, no Mato Grosso, 
até Santarém, no Pará. 

Ao longo dessa estrada, vamos enxergar duas 
nações: uma próspera e produtiva nos primeiros quilô-
metros e, mais adiante, uma miserável e devastada. É 
como se essa rota cortasse o País ao meio, expondo 
as contradições de uma comunidade que tem um pé 
no asfalto e o outro na lama. 

A BR-163 representa a síntese de uma sociedade 
que de um ponto de sua trajetória vislumbra, ao mes-
mo tempo, o futuro com esperança e o passado com 
ressentimentos. O horizonte aponta para uma região 

que se destaca como líder na produção de grãos e de 
proteína animal. Mas a traseira mostra um rastro de 
destruição do meio ambiente e de equívocos no pro-
cesso de ocupação desse território.

Nesse aspecto, a reportagem dos grandes jor-
nalistas Júlio Mosquera e Laércio Domingos pode ser 
considerada irretocável, porque mostra os dois lados 
da colonização do entorno dessa rodovia, ocorrida nas 
últimas três décadas. Relata os projetos que alcança-
ram sucesso, como nos Municípios de Sorriso, Sinop 
e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, em contrapo-
sição aos piores resultados sociais de uma exploração 
econômica criminosa da floresta em alguns espaços 
da estrada, onde colonos foram assentados e, poste-
riormente, abandonados pelo Governo ou por empre-
sários inescrupulosos. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o 
Brasil que anda a cem quilômetros por hora em alguns 
trechos e a vinte quilômetros por hora em outros. É o 
País miscigenado, de pele clara e olhos azuis dos sulis-
tas colonizadores, com a cútis morena de cabelos ne-
gros dos homens e mulheres naturais da Amazônia.

Durante vinte dias, os enviados da TV Globo, 
com apoio técnico da TV Centro América de Cuiabá, 
percorreram os 1.767 quilômetros dessa via que liga 
a capital mato-grossense ao Porto de Santarém, no 
Pará. Mais do que uma expedição jornalística, essa 
viagem resultou num tratado sociológico em formato 
de videorreportagem que apresenta as duas faces da 
comunidade amazônica: uma confiante e segura de seu 
papel, no percurso pavimentado, e a outra temerosa e 
descrente do futuro, no trecho sem asfalto. 

De qualquer forma, o Governo Federal promete 
concluir as obras de asfaltamento da BR-163 até 2011, 
criando, assim, uma nova calha para escoamento da 
produção agrícola mato-grossense. Com isso, o percur-
so para exportação de nossas commodities terá uma 
redução de mais de dois mil quilômetros, barateando 
o preço do transporte e resultando num acréscimo de 
R$5,00 por saca de soja no lucro dos agricultores.

Contudo, Srªs e Srs. Senadores, a maior viagem 
que se empreenderá, daqui por diante, nesta rodovia, 
será a de compatibilizar as exigências econômicas da 
região com a indiscutível necessidade de proteger o 
bioma amazônico da ganância de seus destruidores. 
Não se pode mais pensar em exploração sem que haja 
o compromisso com o desenvolvimento sustentado.

Em Lucas do Rio Verde, por exemplo, todos os 
agricultores aderiram a um programa de preservação 
das margens dos rios e córregos do Município. Eles 
não pensam mais em quantidade, mas sim na produ-
tividade de suas lavouras. Com isso almejam garantir 
o selo verde para seus produtos.
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Uma consciência começa a se projetar entre os 
produtores rurais: a de que a preservação é um com-
ponente essencial para sua atividade. A conservação 
ambiental agrega valor político e econômico ao seu 
negócio.

Mas, Sr. Presidente, a BR-163 situa-se no en-
troncamento entre o Brasil moderno e produtivo e um 
País lento e ancestral. Investir em sua conclusão não 
significa apenas pavimentá-la, mas sim aprimorar seus 
aspectos sociais, criando alternativas econômicas sus-
tentadas, transferindo tecnologia e dotando a região de 
uma infraestrutura compatível com o laboratório humano 
que se implantou ali. O País deve aos brasileiros que 
deixaram suas terras no Sul, no Nordeste e no Sudeste 
para estenderem ao longo dessa estrada, um verda-
deiro cordão de unidade e de espírito nacional.

Para nós, da Amazônia e do Centro-Oeste, a re-
tomada das obras da BR-163 é tão importante quan-
to a transposição das águas do São Francisco para o 
Nordeste. Porque se lá falta líquido, para nós faltam 
caminhos.

Mas, Sr. Presidente, valorosos Senadores Edu-
ardo Suplicy e Flávio Arns, eu gostaria de apresentar, 
nesta noite, o voto de aplauso desta Casa ao diretor 
de jornalismo da TV Globo, Ali Kamel; ao editor res-
ponsável do Jornal Nacional, William Bonner; e aos 
repórteres Júlio Mosquera e Laércio Domingos, por 
mostrarem à Nação o Brasil complexo e diferente que 
sobrevive no entorno da BR-163, um universo paralelo, 
um território sem retoques e sem truques de edição, 
um País chamado Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer 
nesta noite de hoje, na certeza de que o Presidente 
Lula vai, durante o seu período de Governo, dar uma 
nova perspectiva de vida a milhares de brasileiros que 
estão morando às margens dessa tão importante ro-
dovia de integração nacional.

Só para recordar aqui e concluir a minha palavra, 
o Governo Federal, valorosos e competentes Sena-
dores Eduardo Suplicy e Flávio Arns, foi responsável 
pela implantação dessa rodovia ao dizer, lá atrás, na 
década de 70, que tínhamos de habitar aquela Amazô-
nia, tínhamos de “integrar para não entregar”. Todavia, 
hoje, lamentavelmente, milhares de brasileiros estão 
ali à mercê de políticas públicas, sobretudo no campo 
social. Falta educação, falta saúde e, acima de tudo, 
falta uma melhor perspectiva de vida.

Confio no fato de que o Presidente Lula, mesmo 
não sendo do seu Partido, com certeza vai resgatar 
o compromisso que vários governos assumiram com 
a sociedade do Estado do Pará, com a sociedade do 
Estado do Mato Grosso, e não cumpriram. Entretanto, 
invocando aqui Rui Barbosa, que dizia, em uma de suas 

frases, que sonhar todos nós temos o direito, como so-
nhou D. Pedro I com a Independência do Brasil, como 
sonhou Juscelino Kubitschek com a construção de 
Brasília, nós sonhamos que o Presidente Lula possa 
levar esse investimento para entregarmos e darmos, 
com certeza, melhores dias àqueles brasileiros que 
moram ao longo da BR-163.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Esse é o Senador do Mato Grosso, Estado que deu 
um dos mais honrados e honestos Presidentes da Re-
pública, Eurico Gaspar Dutra. 

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – É ver-
dade. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E uma das maiores inteligências, que pensou grande 
o Brasil rico, Roberto Campos. 

E agora nós temos o nosso Senador Jayme aqui 
continuando essa grandeza do Mato Grosso e defen-
dendo seus interesses.

O Senador Flávio Arns é o último inscrito. Flávio 
Arns representa o Estado do Paraná e é do Partido 
dos Trabalhadores e preside, com muita competência, 
dedicação e obstinação a Comissão de Educação do 
Senado da República. 

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

Eu gostaria de abordar, de maneira rápida, a 
questão do fornecimento de medicamentos excep-
cionais para doenças crônicas. Esse assunto vai ser 
objeto inclusive de deliberação do Supremo Tribunal 
Federal, que realizará audiências públicas daqui a 
duas semanas, mais ou menos, dez dias, e no início 
do mês de maio, para depois deliberar sobre o assunto 
– depois das audiências públicas –, uma deliberação 
que se denomina de repercussão geral, ou seja, de 
orientação para o Brasil.

Eu quero, Sr. Presidente, deixar claro o que o 
Senado vem fazendo nessa área. 

A Comissão dos Direitos Humanos e Legislação 
Participativa recebeu da parte de vários grupos de do-
entes, cerca de dois anos atrás, reclamações de que os 
doentes estavam morrendo por falta de medicamentos 
excepcionais para aquelas doenças crônicas.

A Comissão de Direitos Humanos realizou audi-
ências públicas com a participação do Ministério Pú-
blico, do Ministério da Saúde e também dos grupos 
de doentes e chegou-se a uma conclusão de que de-
veríamos elaborar um projeto de lei que refletisse as 
necessidades dos doentes e de suas famílias. Então, 
tive o prazer de coordenar os trabalhos desse projeto 
de lei, nos reunimos inúmeras vezes com os doentes 
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e perguntamos para eles quais eram exatamente os 
problemas para que, a partir dos problemas, os artigos 
e parágrafos do projeto de lei pudessem ser escritos. 
E as dificuldades começaram a aparecer. 

Quais são as dificuldades dentre outras? Os do-
entes disseram que o Ministério da Saúde tem uma 
lista de medicamentos excepcionais e só se compra 
o medicamento que constar dessa lista. E os doentes 
diziam: “Nós somos a favor de uma lista, não somos 
contra a lista, mas o problema é que a lista do Ministério 
da Saúde não vem sendo atualizada nos últimos seis 
anos – seis anos! –, sem qualquer tipo de atualização 
da lista de medicamentos excepcionais por parte do 
Ministério da Saúde.

Então, os doentes disseram: “Temos que fazer 
com que isso aconteça de uma maneira mais ágil, mais 
frequente.” Aí os doentes disseram: “Olhe, essa lista, 
quando se solicita que o medicamento seja incorpora-
do na lista, nós não estamos pedindo medicamentos 
experimentais; nós estamos pedindo medicamentos 
que tenham sido autorizados no Brasil pela Anvisa, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária”. Então, não 
são medicamentos experimentais. Foi colocado isto no 
projeto de lei também: não se admite pagamento de 
medicamentos e de tratamentos experimentais.

Os doentes disseram: “O Ministério alega que os 
medicamentos são muito caros.” A questão de caro ou 
barato, pelos exemplos, a gente pode até mensurar isso. 
Uma pessoa que tenha, por exemplo, o que se denomi-
na Doença de Fabri, a pessoa não sua e, não suando, 
as toxinas vão para o rim. E a pessoa tem que fazer 
hemodiálise, transplante de rim, tem que tomar medi-
camento, não vai trabalhar, e existe o medicamento no 
Brasil, autorizado pela Anvisa, não experimental e que 
está à disposição. Mas essa pessoa tem que morrer 
porque o poder público, por intermédio do Ministério da 
Saúde, não atualiza a lista de medicamentos. 

Eu próprio fui no Ministério da Saúde para dizer: 
olha, esta é a pessoa doente que precisa...

(Interrupção do som.)

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Se V. 
Exª me permitir apenas mais três minutos, só para ter-
minar o argumento. Então, nós colocamos: olha, essa 
pessoa precisa do medicamento. 

Quando se coloca o medicamento e os doentes 
disseram que queriam participar da audiência pública, 
consulta pública. Quando se entra com pedido no Minis-
tério da Saúde para que haja um prazo para terminar o 
processo, de 6 meses, 9 meses, porque hoje entra-se 
com pedido de registro no Ministério da Saúde e depois 
de 3, 4, 5 ou 6 anos não se tem resposta alguma sobre 

aquele medicamento. Isso é ineficiência, incapacidade 
do poder público de dar essas respostas.

Então, tudo isso foi colocado no projeto de lei – 
e estamos falando inclusive isso para o Supremo – o 
Senador Tasso Jereissati é o Relator desse projeto de 
lei na Comissão de Constituição e Justiça e está pre-
parando parecer, e o Senador Paulo Paim é o Relator 
na Comissão de Assuntos Sociais.

Aprovando seu projeto de lei, do ponto de vista 
dos doentes, esse projeto irá posteriormente para a 
Câmara dos Deputados. O Senador Tião Viana, pre-
ocupado com esta área, médico, uma pessoa com 
larga experiência, também apresentou um projeto de 
lei, que nós dois discutimos, convergimos para um pro-
jeto comum, que agora está refletindo o pensamento 
do Senado, dos doentes e de suas famílias. Isso vai 
fazer com que, finalmente, a gente tenha uma regula-
mentação de um assunto tão delicado como esse, que 
envolve as pessoas e suas famílias num momento de 
muita fragilidade.

Inclusive, saiu num jornal de grande circulação no 
Brasil o argumento de que o fornecimento gratuito... O 
jornal, de certa forma, dá razão ao Ministério da Saúde, 
pois diz que os doentes exigem o fornecimento regular 
e gratuito de medicamentos de última geração e de su-
plementos alimentares recém-aparecidos no mercado. 
Não são de última geração, porque já faz seis anos que 
a lista não é atualizada. Existem medicamentos que 
já foram aprovados pela Anvisa há muito mais anos e 
que não vão para a lista simplesmente por ineficiência 
do Poder Público.

Para as autoridades de saúde, vários desses pe-
didos não se justificam do ponto de vista clínico. Como 
é que o Ministério da Saúde vai dizer que o medica-
mento não traz o efeito desejado, o efeito do escrito, 
se o medicamento foi aprovado pela Anvisa, que é a 
nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Então, 
qual é a autoridade da Anvisa, que autoriza o medica-
mento, que pede os testes todos, se não se justificam 
do ponto de vista clínico?

Esses medicamentos custam mais do que aque-
les que estão incluídos na lista de distribuição do SUS. 
Nem os medicamentos da lista estão sendo concedidos 
para os pacientes. Como custariam muito mais?

No Projeto de Lei consta que, quando um medi-
camento novo é colocado na lista, tem de se colocar 
custo/benefício: quanto custa, se custa mais ou se custa 
menos do que aquilo que consta da lista, e o benefício, 
se o benefício é maior ou não. Em outras palavras, os 
medicamentos similares seriam mais baratos e teriam 
efeito terapêutico semelhante ao dos novos remédios. 
É um absurdo! Não existe isso! Não existe similar. E 
se houver similar, tem que constar da lei. A resposta 
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tem que ser dada em seis meses: custo/benefício, o 
protocolo clínico, como usar...

Muitos desses remédios são comercializados 
apenas no exterior, não tendo sido ainda devidamen-
te registrados no Brasil. Isso é um absurdo! Ninguém 
pede isso! Os doentes estão dizendo “queremos me-
dicamentos autorizados pela Anvisa”.

Continua o jornal: “... e a fornecer, indiscrimina-
damente, medicamentos novos e caros...” Não é indis-
criminadamente, mas para casos concretos, conforme 
aquilo que preceitua a Constituição Federal.

Eu vou escrever para o jornal explicando tudo 
isso. É um jornal de grande responsabilidade no Bra-
sil, que, certamente, vai dar a atenção necessária ao 
caso diante desses argumentos.

Tenho dito aos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal que o Senado chegou a uma conclusão, den-
tro dos projetos existentes, que vão ser discutidos e 
aprovados, provavelmente com o apoio de todos os 
Senadores, mas principalmente com a participação 
dos doentes e de suas famílias. É um projeto de con-
senso para uma sociedade mais justa, principalmente 
para aquelas pessoas que estão doentes. 

Vamos colocar na ponta do lápis. Custa caro? 
Custa caro, mas não dar o medicamento custa muito 
mais caro. Não é só o doente que está doente. Quan-
do temos alguém doente na família, a própria família 
fica doente. O pai não trabalha direito, a mãe não tra-
balha. Se o filho, por exemplo, tiver fibrose cística, ele 
vai todo mês para a UTI. Quanto custa uma UTI? Ten-
do medicamento, ele pode ir para a faculdade, pode 
terminar a faculdade, trabalhar, ser útil, participar da 
sociedade. É isso que a gente quer. A gente lamenta 
os argumentos anticidadania usados por tantos ges-
tores de saúde por este Brasil afora.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

O Senador Flávio Arns adverte o Governo de que está 
na Constituição que a saúde é um direito de todos e 
dever e obrigação do Governo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– V. Exª me permite uma breve informação, Sr. Pre-
sidente?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não posso negar a palavra a esse grande líder do 
Partido dos Trabalhadores.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – É para uma boa-
nova, Presidente Senador Mão Santa, uma vez que, 
há cerca de 45 minutos, na Câmara dos Deputados, 
acompanhado do Prefeito José Augusto de Guarnieri 
Pereira, do Deputado Dr. Talmir, do Partido Verde, de 
Presidente Prudente, São Paulo, tivemos um diálogo 

muito construtivo com o ex-Ministro e Deputado Fede-
ral Ciro Gomes, que é o Relator do Projeto de Lei nº 
7.430, de 2006, antes Projeto de Lei do Senado Fe-
deral, que eu havia apresentado em 1999, que institui 
o Fundo Brasil de Cidadania, para gerar os recursos 
que poderão prover uma renda básica a todos os ci-
dadãos do Brasil.

Eis que o Deputado Ciro Gomes me informou 
que considera muito importante que tenhamos uma 
reunião, em que estejam presentes os responsáveis 
pelos Ministério da Fazenda, de Minas e Energia, do 
Desenvolvimento Social e da própria Casa Civil, no 
sentido de compatibilizar os objetivos desse projeto, 
para que S. Exª possa dar parecer favorável a ele.

Agradeço a atenção do Deputado Ciro Gomes, 
que foi tão assertivo, tão positivo sobre isso. Relatei a 
S. Exª os diálogos muito produtivos sobre o tema que 
tive, em janeiro último e em junho e dezembro do ano 
passado, com a Ministra Dilma Rousseff, que deu como 
que sinal verde para chegarmos a um entendimento 
sobre o tema. 

Assim, quero informar que, com a apreciação e 
a aprovação daquilo que o Senado já aprovou, que a 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 
já aprovou, com a possibilidade de o Deputado Ciro 
Gomes dar um parecer favorável na Comissão de Finan-
ças e Tributação da Câmara dos Deputados, aumenta 
o meu otimismo sobre a possibilidade da aprovação, 
pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei que cria 
o Fundo Brasil de Cidadania.

Então, meu agradecimento ao Deputado Ciro 
Gomes. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Nossos cumprimentos.
Quero dar o testemunho de que o Senador Magno 

Malta veio correndo para ouvi-lo. Agora V. Exª deve ficar 
aqui, como eu, atento ao pronunciamento de Magno 
Malta, que engrandece este Senado e a democracia. 
Às vezes ele está ausente do Senado, mas ele tem 
feito um trabalho, não só lá no seu Espírito Santo, mas 
no Brasil e no mundo, sobre o tema mais grave da so-
ciedade: pedofilia, abuso sexual de crianças.

Deus já pregava: Vinde a mim as criancinhas! E 
disse contundentemente: Ai daquele que escandalizar 
uma criancinha! É melhor amarrar uma pedra ao seu 
pescoço e se lançar ao fundo do mar.

Então, Magno Malta engrandece este Senado 
da República prestando serviço à sociedade não só 
do Brasil, mas do mundo. Ele é um guerrilheiro contra 
a pedofilia.

Ele é o último orador desta sessão que começou 
às 14 horas.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, Senador Suplicy, Brasil, pessoas que me 
veem pela TV Senado, que ouvem a Rádio Senado, a 
mim orgulha muito este momento, porque posso prestar 
relatório de atividades sobre os 16 dias em que cum-
pri agenda de trabalho em nome deste Senado, como 
Presidente da CPI da Pedofilia, pelo que alcançamos, 
com a visibilidade que o Brasil ganhou no mundo, com 
as atitudes tomadas nesse último ano.

Não tenho dúvida de que, embora o assunto seja 
absolutamente sujo, nojento, pedofilia é o mais nefasto 
de todos os crimes, crime hediondo, praticado por gen-
te desalmada, inconsequente; embora alguns queiram 
qualifica-los como doentes, recuso-me a entrar nesse 
debate com base no que conheço, com base no que 
me aprofundei, com base nas informações de que dis-
ponho e naquilo que tenho na minha mão de enfren-
tamento e de defesa da criança brasileira...

Vivemos num País, Senador Suplicy, que está 
numa posição absolutamente vergonhosa: estamos en-
tre os três maiores abusadores de crianças no mundo; 
de consumo de pedofilia na Internet somos o primeiro. 
O primeiro de crime cibernético abuso de criança.

Eu tive possibilidade de, nesses últimos 16 dias, 
cumprir uma agenda nos Estados Unidos, a convite 
da Microsoft, a convite do Google e a convite do De-
partamento de Segurança dos Estados Unidos e seu 
Departamento de Justiça, ladeado por fiéis colabora-
dores da CPI: Ministério Público Federal, Ministério 
Público Estadual, peritos, delegados federais, servi-
dores da Casa que fazem a assessoria e alguns juí-
zes do Brasil.

Quero destacar os dois casos emblemáticos: o 
juiz goiano aqui de Niquelândia, que tomou para si o 
caso emblemático do prefeito, dos seus vereadores e 
dos seus secretários – inclusive uma filha do prefeito 
–, de empresários da cidade que, ao longo de alguns 
dias, abusaram conjuntamente das duas mesmas 
meninas.

Infelizmente, cometeram o mesmo crime, todos os 
outros já foram condenados pela mão dura deste juiz, 
mas o Tribunal livrou a cara do prefeito. Mistério!

O nosso juiz de Roraima, corajoso juiz, tratou do 
caso mais emblemático deste País, o caso do procura-
dor pedófilo que ia três vezes ao dia ao motel abusar 
de crianças de 4, 5, 6 anos de idade.

Esse juiz corajoso que decretou a prisão desse 
desgraçado, empresários, policiais, eles também nos 
acompanharam nessa cruzada.

Eu fui a São Francisco, antes fui ao Fórum de 
Líderes das Américas, convidado pela Microsoft. Ao 
chegar nesse congresso de líderes das Américas, havia 

mais ou menos 300 pessoas nesse congresso, tive a 
oportunidade de ficar mais ou menos duas horas com 
a presidente mundial da Microsoft, que me convidou 
para uma agenda.

Hoje o Bill Gates está na Fundação Gates com a 
esposa, e essa senhora é a Presidente da Microsoft. 
Ela me convidou para uma agenda, e eu fiquei quase 
duas horas com ela. E ela me relatava o conhecimento 
que tinha da CPI da Pedofilia no Brasil, de como nós 
conseguimos mexer com o coração do mundo quando 
quebramos o sigilo da Google no Brasil e de quan-
do conseguimos, em cinco meses de uma comissão 
parlamentar de inquérito, aprovar uma legislação que 
só 27 países no mundo têm, quando criminalizamos a 
posse do material pornográfico na era da Internet – e 
o Presidente Lula sancionou –, quando nós aumen-
tamos a pena das tipificações de conduta. E ela fazia 
referência à participação do Brasil, e, por isso, o mun-
do olhava para o Brasil neste momento, num momento 
em que conseguimos acordar a sociedade brasileira. A 
sociedade brasileira acordou unanimemente, de uma 
forma maravilhosa. A sociedade brasileira, Senador 
Mão Santa, não quer conviver com pedófilo; ela não 
quer conviver com abuso.

Senador Suplicy, os pedófilos não apareceram 
agora, nesse volume todo. Por exemplo, já há mais de 
60 crianças em Catanduva, lá no seu Estado, do mesmo 
bairro. Crianças pobres. E eu estou indo lá, a Catandu-
va, após o feriado, voltando lá, para que as crianças de 
Catanduva façam o reconhecimento dos predadores. 
E aquela delegada, tão boazinha de coração, avisou 
ao advogado do médico que ela ia fazer busca e apre-
ensão na casa dele, como se dissesse: manda o seu 
cliente limpar a casa e acabe com as provas.

Eu estarei lá, com o Ministério Público, com essas 
crianças, com alguns peritos, sem depoimento, sem 
dano, e as crianças agora vão reconhecer os seus 
algozes, através de um vidro, para não serem vistas, 
como fizeram da primeira vez.

E esses casos emblemáticos que o Brasil aca-
bou colocando para fora de uma forma bonita... Todo 
o dia há pedófilo preso, predadores presos, pessoas 
denunciadas.

Lá no meu Estado, na terça-feira próxima passada, 
uma criança de 11 anos chegou à delegacia da criança, 
11 anos, o delegado da delegacia do bairro veio trazer 
a criança à delegacia da criança. O menino tinha 11 
anos. Ele falou, assim: “Eu vi na televisão o tio falando 
que, se abusa de uma criança, tem que falar; que, se 
um adulto faz sexo com uma criança, tem que falar, 
mesmo que seja o pai”. E o delegado disse: “Mas você 
veio falar o quê?” Ele disse: “O meu pai bota a gente 
para brincar pelo lado de fora e fecha a porta. Eu fico 
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com sede, peço água, e o meu pai me dá água pela 
janela. Eu achei aquilo diferente. E minha irmãzinha 
fica sempre lá dentro com ele. Eu empurrei a porta, 
empurrei com força, meu pai colocou o tanquinho para 
segurar a porta, eu olhei e vi meu pai pelado em cima 
da minha irmãzinha de oito anos. Por isso que eu vim 
aqui falar com o senhor”. E esse pai desgraçado está 
preso, como preso estão outros no meu Estado.

A sociedade acordou, o povo do Piauí, o povo de 
São Paulo, a mídia, o cidadão anônimo, o analfabeto, 
o doutor, ninguém quer conviver com esse tipo de cri-
me. E as pessoas perderam o medo, definitivamente, 
graças a Deus! Não é que a pedofilia apareceu ontem. 
Não! A sociedade foi acordada agora.

E uma vez acordada – aí me dizia a Presidente 
da Microsoft –, o mundo olha para o Brasil com olhar 
bonito, porque o Brasil acordou. “Eu queria parabeni-
zá-lo por essa Comissão, queria parabenizá-lo pelo 
interesse da Comissão em chamar os operadores de 
Internet”.

Nós chamamos a Microsoft, e ela me deu uma 
notícia. E hoje o setor jurídico da Microsoft esteve co-
migo, Senador Suplicy, no meu gabinete. Eles estão 
prontos já para assinar o termo de cooperação com o 
Ministério Público, com a Polícia Federal, com a CPI, 
com o Senado, com o Brasil, como já assinou a Goo-
gle. A Google assinou o termo de ajuste de conduta, 
porque não queria obedecer à lei, mas hoje a Google 
se tornou uma grande cooperadora.

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero, 

sobretudo, cumprimentá-lo pela sua coragem, persis-
tência. O Senador Mão Santa e eu, todos nós Sena-
dores somos testemunhas da garra com que V. Exª 
abraçou esta causa. Eu não sou membro da CPI da 
Pedofilia, mas tenho observado como V. Exª aqui, a 
cada semana, nos traz notícias do trabalho intenso 
que V. Exª tem realizado de uma maneira incansável. 
Se V. Exª, de início, preocupou as grandes empresas, 
como a Google, a Microsoft e outras que justamente 
lidam com a Internet, por causa da utilização que se 
fazia inadequada ali de usar a Internet para divulgar 
algo que pudesse até estimular a pedofilia, V. Exª con-
segue hoje, pelo testemunho que dá da sua viagem 
tão produtiva aos Estados Unidos da América, onde 
agora conseguiu a cooperação dessas grandes em-
presas para ajudarem na prevenção e, sobretudo, na 
educação das pessoas, porque há um mérito muito 
importante no seu trabalho, que avalio que agora todos 
nós Senadores precisamos apoiar, que é, justamente, 
o trabalho de prevenir para que...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...para 
que o fenômeno da pedofilia não venha acontecer. Na 
medida em que se puder explicar a todas as pessoas, 
inclusive às crianças, que é possível evitar, se prevenir, 
que é possível estar avisando a qualquer adulto: olha, 
há índicos de que isso poderá ocorrer, então, vamos 
realizar logo um trabalho para prevenir. Ou seja, isso 
que V. Exª conseguiu, encorajando meninos e meninas 
a dizerem: olha, está acontecendo até aqui em casa, 
infelizmente, com meu pai. E tantos outros exemplos 
que V. Exª já nos relatou. Avalio que V. Exª fez um tra-
balho que merece os elogios de todos nós, brasileiros. 
Meus cumprimentos.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Agra-
deço a V. Exª e incorporo a sua fala ao meu pronuncia-
mento, até porque, quando da instalação dessa CPI, V. 
Exª foi um dos primeiros a assinar o meu requerimen-
to, acolhendo o meu argumento com V. Exª de que o 
Brasil tinha um monstro escondido, mas que haveria 
de ser revelado. Tenho certeza de que as crianças do 
Brasil e suas famílias contarão com V. Exª naquilo que 
vamos votar como tipo penal para o Código Penal que 
já está pronto para ser votado na CPI.

Estamos pedindo 30 anos, sem progressão de 
regime, e mais o rastreamento. O pedófilo é compul-
sivo. O pedófilo precisa ser monitorado para a própria 
saúde física dele, para não ser morto na rua. E uma vez 
recolhido, no próprio lugar seguro nas cadeias, onde 
põem o estuprador, eles não querem que coloquem o 
pedófilo junto. Eles dizem que são estupradores, por-
que estupraram adultos, e que jamais o fariam com 
criança. As pessoas não querem conviver com esse 
tipo de crime. Eu tenho dito que pedofilia é a mãe do 
crime hediondo.

Após essa reunião, a Presidente da Microsoft me 
fez uma revelação. O IGF é a governança da Internet 
no mundo, gerido e tratado pela ONU. A governança 
discute 46 assuntos e, entre eles, o crime de abuso de 
crianças na Internet. Eu falei, em Hyderabad, na Índia, 
em dezembro, a convite da ONU, nesse congresso 
do IGF. E ela disse que a Microsoft pode – porque o 
debate de abuso e proteção da criança deve ser feito 
único e separado – comandar esse debate no mundo 
e me convidou para que pudesse fazer parte dessa 
cruzada mundial.

E, enquanto eu estava lá, vendo os resultados do 
trabalho desta CPI, que é do Senado, para a sociedade 
brasileira, a mídia especula e tenta desmoralizar o Se-
nado, com notas irônicas, criminosas, contra o Senado, 
esquecendo-se de colocar a contrapartida, porque a 
CPI da Pedofilia é do Senado, com um grande serviço 
prestado à sociedade brasileira e ao mundo.
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Na manhã do dia seguinte, Senador Mão Santa, 
eu fui tomar um café com Bill Gates. Das 300 pessoas, 
eles convidaram 18 personalidades no mundo para to-
mar um café com Bill Gates. O Senador Azeredo, que 
já milita nessa área de tecnologia e Internet, aqui na 
Casa – todo mundo sabe disso –, estava nesse Con-
gresso. Entre os 18 homens do mundo que lá estavam, 
dos líderes da América Latina, eu fui ao café, convidado 
pelo Bill Gates, e o Senador Eduardo Azeredo.

Após o café, o Bill Gates, após falar sobre o pro-
blema da economia mundial, a crise mundial, trazendo, 
à luz do seu raciocínio e da sua inteligência, as saí-
das para o mundo, ouve uma pergunta – em inglês, é 
claro – do Senador Azeredo fazendo referência à lei 
aprovada no Brasil que criminaliza a posse do material 
pornográfico na Internet. E ele, para responder, se vira 
dizendo que cada país tem que fazer o seu dever de 
casa, isto é, dentro do seu próprio terreiro e da sua 
paróquia, construir a sua legislação própria no sentido 
de proteger as suas crianças, como que fazendo um 
aplauso ao Brasil pela iniciativa da Comissão Parla-
mentar de Inquérito e ao Presidente Lula.

Num primeiro momento, estando com ele, o Pre-
sidente Lula, o Brasil entendeu. E, ao abrir as imagens 
do orkut para o Presidente Lula, ele só conseguiu ver 
uma imagem. Eu mostrei ao Presidente Lula...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ...uma 
imagem daquele tenente que se suicidou em São Paulo, 
que foi pego na rede a UOL, aquele desgraçado que 
deu um tiro na cabeça – e já foi tarde. Eu mostrei uma 
imagem daquele desgraçado tentando fazer sexo oral 
com uma criança de dois anos de idade, que foi à casa 
dele brincar com a filhinha dele.

Depois desse encontro com a Microsoft, fui a São 
Francisco cumprir uma agenda com a Google.

E aqui quero registrar para o Brasil que a Google, 
após o termo de ajuste de conduta, se tornou uma par-
ceira da Justiça brasileira, da lei brasileira, da própria 
CPI. Todos os dados de que precisamos nós obtemos 
muito rapidamente. A Google contratou alguns advo-
gados que conhecem, que sabem se relacionar. E fui 
recebido na Google. Fiquei com muito orgulho de ver 
lá de dez a doze brasileiros de mente, de inteligência 
rara, que estão na Google, nos Estados Unidos, em 
postos muito importantes; e a direção da Google tirou 
esses brasileiros para que passassem o dia inteiro co-
migo – um modo de administrar importante, singular, 
uma inovação de administração. Tive a oportunidade 
de fazer contato com todas as áreas de inteligência 
e de conhecer o que eles estão ainda programando 
para o mundo.

Fui recebido na Google com a honra de um Se-
nador brasileiro, que tem defendido o País com unhas 
e dentes nesta causa. E a Google me recebeu, hon-
rando-me como um Senador que comandou uma luta 
contra ela e ganhou. Passei um dia inteiro na Google 
e fiquei impressionado com tanta coisa inteligente, com 
tanta gente que raciocina para o bem da humanidade, 
porque, na verdade, a Internet não foi criada para o 
crime; o criminoso que se apossou dela. É preciso que 
nós, então, criemos instrumentos para poder coibir o 
crime desse criminoso que tenta se valer daquilo que 
foi feito para a sociedade, para a humanidade, para 
cometer crimes.

Numa determinada hora, recebi um engenheiro 
da Microsoft, um mexicano, que, com o instrumento 
do You Tube, formatou a campanha do Obama; uma 
coisa decidida com a Justiça Eleitoral dos Estados Uni-
dos. E eu estou convidando esse engenheiro para vir 
ao Brasil para que nós possamos fazer um debate no 
Senado, na reforma eleitoral, porque é uma realidade. 
O You Tube é uma realidade, o You Tube foi usado nos 
Estados Unidos para que Barack Obama e McCain pu-
dessem divulgar o seu programa de governo, as suas 
idéias, responder perguntas. E a Justiça, com uma lei 
muito simples, fazia intervenções muito duras quando 
o You Tube era usado para ataques pessoais. Ele não 
pode ser usado para ataques pessoais.

Nós podemos fazer a mesma coisa aqui. Porque 
quem vai se livrar do instrumento da Internet? O You 
Tube é onde o senhor pode postar, Senador Mão San-
ta, as suas propostas, as realizações de V. Exª, o que 
pensa sobre família, o que pensa sobre drogas, o que 
pensa sobre legalização, ou não, das drogas. E esse é 
um debate que temos que continuar fazendo, porque 
a insanidade de alguns tem feito com que levem para 
a rua o debate no sentido de que se legalizem drogas 
no Brasil. E o Brasil, além de não ter vocação... Porque 
fazemos fronteira com todos os países que produzem, 
com países que exportam, com países que fazem 
transporte de armas, contrabando de armas, nós nos 
tornaríamos o paraíso da contravenção no mundo – é 
um debate a ser feito. Mas mostrar os seus ideais, as 
suas lutas, o que pensa sobre economia, o que pen-
sa sobre inclusão social, sobre inclusão digital, o que 
pensa sobre educação, inclusão na educação, o que 
pensa sobre faculdade, sobre cota nas faculdades, 
qualquer assunto, o que pensa sobre o Nordeste bra-
sileiro, o que pensa sobre o Sul brasileiro, o que tem 
para propor de saída para a guerra fiscal... Quer dizer, 
você vai pôr no You Tube as suas idéias, se mostrar 
como família, mostrar sua família, como eles fizeram. 
Num formato no qual, on-line, eles podiam pedir ajuda 
de campanha. E é uma coisa impressionante, porque 
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quando é on-line a Justiça Eleitoral vê cada centavo 
que entra.

Ora, imagine se a Justiça Eleitoral diz: não, as 
suas ajudas de campanha serão on-line, elas serão 
pedidas na Internet. Quem quiser lhe dar ajuda vai dar 
pela Internet, e nós vamos estar interligados em todos 
os sistemas e veremos tudo aqui.

Isso será fantástico. Então, eu o convidei para 
vir ao Brasil e gostaria que fosse como convidado não 
meu, mas do Senado e que o Senado convidasse o 
STE, o Supremo Tribunal Eleitoral, para que pudesse 
vir discutir conosco. Então, fui à Google conhecer a 
tecnologia, o que nós aprendemos e os instrumentos 
que a Google está desenvolvendo para o mundo. E o 
relatório de que o termo de ajuste de conduta assina-
do com o Brasil é um termo que será assinado com a 
América Latina. 

A Google agora compreendeu e contratou gente 
do FBI para viajar o mundo, para ensinar as pessoas, 
juntamente com a Google, a fazer a defesa daqueles 
que navegam na Internet, quer dizer, para nos mos-
trar o que a Google está desenvolvendo a partir da 
colaboração com o Brasil. Isso orgulha muito a gente, 
Senador Mão Santa. 

Em seguida, eu fui ao Líder do Partido Demo-
crata no Senado, Senador Herb Kohl, e ao Senador 
do Partido Republicano Orrin Hatch, para ouvir deles 
a posição do Senado americano em relação à defesa 
de criança. E tive uma manhã feliz quando encerrei o 
meu dia com a Secretária-Geral do Senado e a sua 
parceira de comando no Senado. Lá é diferente. Lá, 
essas duas mulheres que comandam o Senado admi-
nistrativamente, como Diretora Geral do Senado, são 
votadas pelo Plenário. Só tem dois partidos, elas são 
indicadas pelo partido, e o plenário vota para ver se 
aprova ou não. Essa mulher que comanda o Senado 
americano já está lá há doze anos. É a primeira mulher 
mais importante, depois dessa, do Senado america-
no, que detém consigo um poder, até o que o Senador 
fala só vai à publicação com a autorização dela, para 
meu orgulho, Senador Mão Santa, e para nós, é uma 
nordestina, de Pernambuco, que está nos Estados 
Unidos há apenas 27 anos. Fiquei muito orgulhoso em 
ver aquela brasileira naquela posição.

No dia seguinte, fui ao Deputado Congressista 
Cristopher Smith, que é o autor da lei que criou o ban-
co de pedófilos nos Estados Unidos. Discuti com ele, 
porque os Estados Unidos diferenciam de nós. Cada 
Estado tem a sua lei e existe uma lei federal, que não 
atinge necessariamente... Cumpre sua própria lei. Em 
alguns casos e pontos, a lei federal serve para todos. 
A dificuldade do banco de pedófilos é que os Estados 

com suas leis teriam de se adaptar a uma lei nacional, 
diferentemente de nós.

Eu trouxe a lei. A lei é maravilhosa. E certamente 
a votaremos aqui, porque temos uma lei federal, não 
temos leis estaduais, e os Estados serão obrigados a 
seguir a lei federal, Senador Mão Santa. Vamos votar 
aqui esse banco de pedófilos...

(Interrupção do som.)

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) –...aqui 
o que é o banco de pedófilos.

Um cidadão do Piauí, de Piripiri, sai e vai morar 
em São Paulo, com crianças pequenas. Ele entra no 
site, no banco de pedófilos, vai entrar, e vai por em 
São Paulo. O site vai dar a ele quantos pedófilos têm 
em São Paulo: idade, nome, o crime que cometeu, se 
é reincidente ou se não é, se está em liberdade con-
dicional, se cumpriu pena, se está cumprindo pena. 
Ele digita o bairro em que vai morar, bairro Jardins, e 
aparece por rua, onde eles moram. O site dá o local de 
trabalho do predador. A pessoa digita nome da esco-
la onde os filhos vão estudar para ver se tem pedófilo 
perto da escola, perto da igreja. 

Esse banco de pedófilos nós vamos fazer no 
Brasil. Aquilo em que os Estados Unidos avançaram 
nós vamos avançar, com fé em Deus. Aí, para frente, 
estive no Departamento de Justiça americano, Sena-
dor Mão Santa, no Escritório do Centro Nacional para 
Crianças Desaparecidas, o chamado escritório de ví-
timas de exploração sexual – NCMEC/ICMEC, que é 
uma ONG ligada ao governo, e é uma coisa inusitada 
– não temos aqui –, mas que recebe US$50milhões 
por ano e é quem toma conta dessa política de prote-
ção de criança nos Estados Unidos, mais ou menos 
como temos a SaferNet, do nosso querido Dr. Thiago 
Tavares, que é assessor desta CPI de forma voluntária, 
e a nossa SaferNet é ligada ao Ministério da Justiça 
e recebe as denúncias do Disk 100, faz filtro, tem os 
seus engenheiros e então filtra as informações para 
passar para o Ministério da Justiça.

Mas nós já precisamos ter uma estrutura como 
NCMEC, e isso eu quero discutir com o Presidente Lula. 
Hoje eu pedi ao Ministro Institucional, o nosso querido 
José Múcio, uma audiência com a Ministra Dilma, da 
Casa Civil, para que possamos fazer essa discussão, 
porque o maior drama e o mote maior a ser discutido 
no Brasil é o problema das crianças, o problema de 
abuso de crianças, porque as crianças de hoje serão 
os jovens de amanhã; os homens maduros de depois 
de amanhã e a terceira idade no quarto dia. Não pre-
cisamos ter uma sociedade lesionada moralmente, 
emocionalmente, psicologicamente, desequilibrada 
na família, na escola, no trabalho, uma sociedade de 
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pessoas mal-humoradas, alcoólatras, drogadas, por 
conta da mutilação emocional que sofreram em sua 
infância quando foram abusadas.

E o NCMEC nos recebeu muito bem. Os técnicos 
do NCMEC estarão conosco no mês de julho, aqui no 
Brasil. Teremos simpósios no Rio, em São Paulo, em 
Pernambuco e em Goiás, para treinar juízes, advo-
gados, promotores, gente da área social, com toda a 
estrutura de que já dispomos de conhecimento. E eles 
virão, como virão também os técnicos policiais do FBI, 
policiais do FBI dos Estados Unidos, técnicos do NC-
MEC. E quero convidar o Brasil, pois, no dia 11, tere-
mos um simpósio em Cachoeiro do Itapemirim, todos 
contra a pedofilia, para estudantes de Direito, opera-
dores do Direito, juízes, Ministério Público.

E lá estarão esses dois juízes que citei no começo, 
o juiz de Niquelândia e o juiz de Roraima, que foram 
aos Estados Unidos conosco, de casos emblemáticos, 
vão falar dos casos emblemáticos. Os assessores da 
CPI que estão trabalhando nessa lei, Dr. Thiago, Drª 
Ana, Dr. Casé, Dr. André Ubaldino, Stênio, Elmer, que 
são policiais federais, que estão nessa área de Direi-
tos Humanos de combate e abuso de crianças. E vi-
rão técnicos do FBI, que estarão lá também conosco 
em Cachoeiro.

E, à noite, teremos um grande evento na cidade 
onde mora um médico seu amigo, que estudou com 
V. Exª, fazendo residência no Rio de Janeiro. Será um 
grande evento, Todos Contra a Pedofilia, com a pre-
sença de César Menotti e Fabiano, que estão nessa 
cruzada conosco, como pais de família, sem cachê. 
Teremos a presença do KLB, teremos a presença 
de Ataíde e Alexandre, a presença de Cristina Mel, 
a presença de Rayssa e Ravel, a presença de Fer-
nanda Brum, a presença de Karla Malta, do Tempero 
do Mundo; eu estarei lá. E queremos colocar naquela 
segunda-feira 100 mil pessoas.

E é assim que tem acontecido pelo Brasil. Re-
cebi, emocionado, um telefonema, em Washington, 
do empresário do grupo Jota Quest, colocando-se à 
disposição para entrar nessa cruzada conosco. Então, 
o Brasil vai-se movimentando.

E já gostaria, antes de passar a outro ponto, agra-
decer, Senador Mão Santa, ao Flamengo. O Flamen-
go, na sexta-feira, vai treinar, fazer seu último treino, 
com a camisa em que estará escrito: “Todos contra a 
Pedofilia”. O Flamengo já tinha um contrato e vai vestir 
um outro tipo de camisa no domingo. Mas, se passar, 
no jogo seguinte, o Flamengo vai entrar com a cami-
sa: “Todos contra a Pedofilia”. E, domingo, o Cruzeiro, 
em Belo Horizonte, vai entrar, também vestido com 
a camisa: “Todos contra a Pedofilia”. Então, o Brasil 

acordou. E não é de se admirar que o mundo voltou 
os olhos para o Brasil.

Então, eu estive em uma Corte com um Juiz Fe-
deral, e fui assistir a um julgamento de alguém que iria 
receber uma pulseira eletrônica. Eu estava lá, Senador 
Mão Santa, e quero agradecer a V. Exª, agradecendo a 
todos os Senadores – o Brasil está nos vendo – que, na 
hora em que entrei nessa Corte, recebi um telefonema 
do meu gabinete, dizendo que o Senado brasileiro ha-
via acabado de votar, em segundo turno, lei de minha 
autoria que cria o rastreamento eletrônico no Brasil. 
Quando entrei naquela Corte, para assistir ao julga-
mento de alguém, de um predador, que iria receber o 
rastreamento eletrônico. E, depois, nós tivemos uma 
aula ali, com aquele juiz; depois, com um policial que, 
por força de lei, tem treinamentos especiais, o chamado 
“policial encoberto”, que é o que nós queremos para 
o Brasil. Esse policial encoberto tem tudo que não o 
identifica, desde sua senha à sua identidade. Ele na-
vega na Internet, nas salas de bate-papo, nos sites de 
relacionamento, ora como se fosse criança, ora como 
se fosse pedófilo. E essa tem sido a grande vitória na 
Internet dos Estados Unidos.

E a Polícia Federal brasileira está preparada para 
que, com força de lei, ela, tecnicamente, tenha con-
dições de operar. Até porque tem preparado homens 
no FBI, lá nos Estados Unidos; é o chamado policial 
infiltrado.

Estivemos duas vezes lá na Academia do FBI. 
Estive na Interpol. Demos uma notícia que a Interpol 
precisa ouvir do mundo inteiro. É a criação da chama-
da Difusão Vermelha. Difusão Vermelha Brasil é uma 
lei que – e já foi votada por nós aqui no Senado, já 
foi votada na CPI do Senado e está na Câmara para 
ser votada – será aprovada. Hoje, se um pedófilo com 
mandado de prisão no seu país tiver fugido para o 
Brasil, o País pode até saber onde ele está, mas não 
pode prendê-lo sem a Difusão Vermelha. Então, esta-
mos criando a Difusão Vermelha para ser votada na 
Câmara, voltar para o Senado e ser sancionada pelo 
Presidente Lula. A partir desse momento, esses pre-
dadores serão presos. Uma coisa importante é a cha-
mada Difusão Verde. Vamos oficiar, antes de criar a lei, 
ao juiz da vara da infância quem são todos aqueles 
condenados por pedofilia. Automaticamente, o juiz já 
pode colocá-lo na chamada Difusão Verde. Quer dizer 
que o nome dessas pessoas, indo para a Difusão Verde 
da Interpol, entrará em todos os aeroportos do mundo. 
O passaporte desse indivíduo condenado, quando ele 
passar pela imigração, quando seu passaporte passar 
pela máquina, detectará que ele está na Difusão Verde 
e que foi condenado por pedofilia. Isso nós já estamos 
preparados para fazer.
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A outra lei que vamos aprovar é de minha autoria 
– Hyderabad já está fazendo e, na próxima semana, 
vamos votá-la na CPI e depois aqui no plenário – para 
que cada cidadão do mundo, Senador Mão Santa – os 
Estados Unidos já votaram essa lei –, qualquer cidadão 
do mundo que for a uma Embaixada brasileira pedir 
visto para vir aqui ver o Carnaval, ver o futebol, ver 
parentes ou sei lá o quê, atrás de turismo sexual ou 
atrás de abuso de criança em berço, em creche, esse 
cidadão terá de, além da documentação exigida hoje, 
mostrar sua folha criminal. E, se na folha criminal dele 
rezar que já foi investigado, e está sendo investigado, 
que já pagou pena, está pagando pena, que está em 
liberdade condicional, seja o que for relacionado a cri-
me contra criança, esse cidadão não terá visto para 
entrar no Brasil. Ao renovar o visto, os predadores 
que estão acostumados a vir para o Nordeste – aliás, 
o nosso Nordeste, por conta das nossas praias, está 
cheio desses desgraçados, e estamos trabalhando duro, 
para que os dias desses perversos estejam contados, 
desses maus, malfazejos, criminosos –, ao renovar o 
passaporte, ele jamais recebam visto de volta para 
entrar no Brasil.

De maneira que estamos trabalhando. Após a 
quarta-feira, com o acerto com a Juíza de Catanduva, 
volto a Catanduva para fazer o reconhecimento do mé-
dico e do usineiro. Quero avisar a eles e aos seus advo-
gados que os estou reconvocando e os reconvocando 
coercitivamente, debaixo de vara. A Polícia Federal irá 
buscá-los. Agora, não quero mais o depoimento em 
Catanduva. Vou trazê-los para o Congresso Nacional, 
para o Senado Brasileiro. Eles vão ser ouvidos aqui. De 
lá, irei a Mairinque, uma outra cidade do interior de São 
Paulo, onde uma meia dúzia de pedófilos importantes 
estão presos – vamos ver o tamanho, a importância 
desses predadores de crianças – e outras cidades do 
interior de São Paulo.

Sr. Presidente, eu encerro o meu pronunciamen-
to conclamando o Brasil, homens e mulheres, letrados 
e iletrados, aqueles que passaram pela faculdade e 
aqueles que nunca viram um livro, mas que têm sen-
sibilidade e têm sentimentos. Eu conclamo os homens 
públicos agradecidos, as Câmaras de Vereadores que 
têm se levantado no Brasil inteiro. Tem vereador fazen-
do coisas belíssimas, tem Câmaras no Brasil que já 
instalaram comissões para investigar pedofilia no seu 
Município e para propor políticas públicas.

Eu quero parabenizar a Câmara de São Paulo, 
que fez uma CPI de pedofilia e quero parabenizar a 
mídia brasileira, a Rede Globo, pelas inserções que 
tem feito. Quero parabenizar a Rede Record, parabe-
nizar a Bandeirante, principalmente ao Datena, que é 
um guerreiro dessa causa. Quero agradecer ao SBT 

que, quando da minha ida a Catanduva, cobriu aquilo 
o dia inteiro, quero agradecer a minha amiga Luciana 
Gimenez, que colocou o coração nessa causa, como 
mãe e como filha, e é assim que tem que ser.

Essa não é uma causa de evangélicos, não é 
uma causa de católicos, nem de espíritas, nem de 
ateus. Essa é uma causa de todos nós, de homens e 
mulheres que amam a vida, de homens e mulheres 
que amam crianças, as suas crianças são minhas 
crianças. Abusar de uma criança neste País ou fora 
dele é como se abusassem do meu próprio filho, da 
minha própria filha.

Essa cruzada, Senador Mão Santa, me incentiva, 
porque é como se eu estivesse com procuração das 
crianças do Brasil; aqueles de tenra idade, crianças 
que não sabem assinar o nome e mal sabem falar. 
Por que digo isso? Porque tenho imagem de criança 
de um ano sendo abusada, porque tenho imagem de 
criança de 22 dias de nascida sendo estuprada pelo 
seu pediatra. Essas crianças não sabem ler, nem nas-
ceram os dentes delas ainda, mas são mutiladas nas 
suas emoções, na sua carne, na sua moral. É isso que 
deve incentivar a mim e ao senhor, que é pai, que é 
avô, que governou um Estado tão bonito, tão pungen-
te, de gente tão boa. V. Exª tem falado na Internet com 
João Cláudio Moreno, que me escreve algumas coisas 
tão sensibilizadas com isso, um amigo comum nosso. 
Esse Brasil é sensível.

Ao me encontrar com os vereadores aqui, cada 
um falava da sua iniciativa no seu Município. Cada ve-
reador tirou uma fotografia comigo. Graças a Deus, o 
Brasil acordou! O meu recado aos pedófilos, desgra-
çados, é que o dia de vocês está contado. Com fé em 
Deus haveremos de entregar a este País instrumentos 
para proteção da criança. O Brasil há que acordar para 
tomar conta dos abusados, dos carentes, das famílias 
sofridas. O Governo Federal há que tomar providên-
cias, Senador Mão Santa. O Presidente Lula, o Poder 
Executivo, há que conclamar...

Se as Câmaras de Vereadores, que estão enten-
dendo o problema, chamarem o Prefeito para apoiar 
o Conselho Tutelar, para selecionar as pessoas para 
o Conselho Tutelar... A coisa mais importante, primei-
ro, é o Conselho Tutelar, porque ele está no Municí-
pio. Há Municípios que não têm Conselho Tutelar por 
irresponsabilidade do Prefeito. Cadê o Procurador do 
Estado, que não cobra? Onde está o Promotor da ci-
dade, que não vai atrás desse Prefeito? Prefeito, se 
você estiver me ouvindo, crie o Conselho Tutelar, apoie 
o Conselho Tutelar.

Eu quero agradecer ao Ministério da Justiça, 
ao Conanda, que faz um belo trabalho, Senador Mão 
Santa, que está junto conosco, o Ministério de Direitos 
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Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos. E o Pre-
sidente Lula há que criar mecanismos para atender o 
abusado. Isso é o mais importante. O Poder Público se 
municiar de psicólogos, assistentes sociais... Há tantos 
voluntários nas igrejas, há tanta gente com formação 
que pode se apresentar nesse momento, no rincão 
mais distante. Volto a dizer: não há cor, não há matiz. 
É de todos nós a luta de enfrentamento a esse crime 
vil, nocivo e desgraçado.

Muito obrigado a V. Exª por haver prorrogado o 
meu tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª, para mim, é uma certeza... No Brasil cristão, nós 
usamos muito São Tomé: “Ver para crer”. Então, àqueles 
que ainda estão nesse espírito, quero dizer que eu vi e 
creio! Quando eu governei o Estado do Piauí, o Brasil 
sofria a ação do crime organizado, e não só no Piauí. 
Em Alagoas, era forte; no Acre, era forte; no Espírito 
Santo... Mas, no Piauí, havia o crime organizado antigo. 
Ele era comandado pelo Coronel Correia Lima.

Um coronel não se faz da noite para o dia. Sou 
oficial da reserva, é uma vida! Acho que a mando de 
Deus, Magno Malta entrou no Palácio de Karnak. Mais 
novo, porém com a mesma coragem, firmeza e con-
vicção, e levou a CPI do Crime Organizado. O crime 
organizado era muito forte, era escandalosamente forte. 
Mas ele nos deu tanta força e tanto apoio que apare-
ceu, do Ministério Público, Afonso Gil, e eu, quando 
Governador de Estado – Deus me deu a coragem de 
piauiense –, decretei a prisão administrativa, que só 
valia por trinta dias, e mandei a Polícia Militar, com 
o seu coronel Valdílio, prender. Aonde ele chegava, 
estava... A televisão focalizou, e hoje ele ainda está 
preso. E eu quero dizer o seguinte: acabou o crime 
organizado no Piauí. Ele não era, vamos dizer, como 
o Antoine de Saint-Exupéry, que diz no seu livro que 
a linguagem é fonte de entendimento.

Nota dez à sua coragem, à sua bravura, ao seu 
comportamento. Se houvesse aqui, como na Itália, 
senador vitalício, como foi Norberto Bobbio, o meu 
voto era de V. Exª. O Antoine de Saint-Exupéry diz: 
“A linguagem é fonte de entendimento”. Só um ter-
mo que ali, na emoção, V. Exª disse: que a pedofilia 
é a mãe dos abusos, de todos os crimes. Vamos tirar 
a mãe disso, porque mãe é amor; mãe é tudo. É um 
monstro, não é?. 

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Por-
que ela gera.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Gera. Vamos botar um monstro também que gera.

Mas V. Exª está de parabéns. E Deus escreve 
certo por linhas tortas.

Então, neste momento em que tentam desesta-
bilizar o Senado da República, V. Exª vem com esse 
quadro – e um quadro vale por dez mil palavras – de 
bravura, que escreve uma das páginas mais políticas 
da sociedade civilizada do Brasil. 

Então, os nossos cumprimentos. E eu tenho cer-
teza de que V. Exª será bicampeão porque ganhou o 
combate contra o crime organizado e, agora, vai ga-
nhar esse outro contra o crime sexual – mais horrível, 
não é? –, contra as crianças, que contraria a lei de 
Deus, que diz: “Ai daqueles que escandalizarem uma 
criança! É muito melhor pegar uma pedra, amarrar no 
pescoço e se lançar no fundo do mar”.

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

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 426, DE 2009

Requer Voto de pesar pelo falecimen-
to do ex-presidente da CBF, Giulite Couti-
nho, ocorrido no último dia 4 de abril des-
te ano.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimen-

to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos Anais do Senado, voto de pesar pelo falecimen-
to, ocorrido no último dia 4 de abril deste ano, do ex-
presidente da Confederação Brasileira de Desportos, 
Giulite Coutinho.

Requeiro, também, que o Voto de Pesar seja leva-
do ao conhecimento da família, bem como da CBF.

Justificação

Giulite Coutinho foi o principal responsável pela 
reformulação da Confederação Brasileira de Futebol-
CBF após a extinção da Confederação Brasileira de 
Desportos-CBD. Foi presidente da CBF por dois man-
datos, entre os anos de 1980 e 1986 quando, sob sua 
direção, a seleção brasileira de futebol formou uma 
das melhores equipes de todos os tempos, em 1982, 
com craques como Zico, Sócrates, Júnior e Falcão, 
entre outros, comandados pelo saudoso técnico Telê 
Santana. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 427, DE 2009

Requer voto de estímulo à jovem ca-
rioca Maylan Studart, única jóquei brasileira 
no exterior e que compete, com êxito, num 
dos principais hipódromos dos Estados 
Unidos, o NYRA, de Nova York.
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Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de estímulo à jovem carioca 
Maylan Studart, única jóquei brasileira no exterior e 
que compete, com êxito, num dos principais hipódro-
mos dos Estados Unidos, o NYRA, de Nova York, com 
o objetivo de trilhar carreira nessa modalidade, com 
32 vitórias até agora.

Requeiro, ademais, que deste Voto seja cientifi-
cada a jovem atleta.

Justificação

Mayla Studard tem apenas 20 anos e já é de-
tentora de 32 vitórias no hipismo mundial. Atualmen-
te mora nos Estados Unidos e compete num dos 
principais hipódromos norte-americanos, o NYRA, 
de Nova York.

Sua grande força de vontade pode levá-la a posi-
ções ainda melhores. Até para fazer jus ao seu sobre-
nome, Studart, que significa arte de cavalos.

Proponho ao Senado da República este Voto 
como estímulo a Mayra, significando a vontade desta 
Casa por constantes vitórias da jovem jóquei brasi-
leira.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

REQUERIMENTO Nº 428, DE 2009

Requer voto de aplauso ao poeta ama-
zonense Thiago de Melo, pelo relançamen-
to, em edições das Editoras Saraiva e Ber-
trand, dos seus livros “Faz escuro, mas eu 
canto” e “Poemas Preferidos pelo Autor e Seus 
Leitores”.

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimen-
to Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, 
nos anais do Senado, voto de aplauso ao poeta ama-
zonense Thiago de Melo, ao ensejo do relançamento, 
pelas Editoras Saraiva e Bertrand, de seus livros “Faz 
escuro, mas eu canto” e “Poemas Preferidos pelo 
Autor e Seus Leitores”. O Voto é extensivo à Editora 
Saraiva, que deu ao Espaço Cultura, de sua livraria no 
Manauara Shopping, o nome do consagrado escritor 
amazonense. 

Requeiro, ainda, que o Voto de Aplauso seja le-
vado ao conhecimento do homenageado, bem como 
das Editoras Saraiva e Bertrand.

Justificação

Dois dos mais solicitados livros de Thiago de 
Melo acabam de ser reeditados e já estão ao alcance 
dos leitores em todas as livrarias. Thiago, amazonense 
natural da cidade de Barreirinha, autografou, na noite 

do dia 29 de março último, esses dois relançamentos, 
pelo que, e também pela homenagem da Editoras, é 
merecedor do Voto de Aplauso que proponho ao Se-
nado da República.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB. 

REQUERIMENTO Nº 429, DE 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado 
Federal,

Requeiro, nos termos do Art. 222 § 3º do Regi-
mento Interno do Senado Federal, voto de pesar pelo 
falecimento do Dr. Humberto Ludovico.

O Dr. Humberto Ludovico, homem público de 
conduta ilibada e sempre motivado pelo interesse co-
letivo, formou-se pela Universidade Federal de Goiás 
e estudou Planejamento na conceituada Universidade 
Sorbonne em Paris.

Ao regressar foi convidado pelo então Governador 
de Goiás Irapuã Costa Júnior para exercer o cargo de 
Secretário de Planejamento, pasta responsável pela 
Política de Desenvolvimento do Estado, tendo ocupado 
também as pastas da Agricultura e da Fazenda.

No Distrito Federal foi Presidente da Companhia 
Imobiliária de Brasília (Terracap) e da Companhia de 
Saneamento Ambiental de Brasília (CAESB).

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dora Lúcia Vânia.

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 430, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado, a tramitação conjunta do PLS 613, 
de 2007, que “Altera o Código de Trânsito Brasileiro e 
o Código Penal, com vistas a aumentar as penas dos 
crimes que especifica e determinar que o juiz seja co-
municado imediatamente sobre acidentes de trânsito 
com morte, para efeito de suspensão cautelar da ha-
bilitação do condutor”, com o PLS 141, de 2003, que 
“Altera os artigos 302 e 303, da Lei nº 9503, de 23 de 
setembro de 1997, que estabelece o Código de Trân-
sito Brasileiro, definindo novas causas de aumento 
da pena para os crimes de homicídio culposo e lesão 
corporal culposa” – que já tramita apensando ao PLS 
322/2003 e ao PLS 19/2008 – por versarem sobre 
matéria análoga.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy.
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REQUERIMENTO Nº 431, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimen-
to Interno do Senado, a tramitação conjunta do PLS 
Nº 336, de 2005, Complementar, que “acrescenta a 
Seção IV e respectivos artigos ao Capítulo IV da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a fim de 
estabelecer um teto para os gastos com a contratação 
de serviços de propaganda e publicidade”, com o PLS 
Nº 248, de 2005, Complementar, que “acrescenta à 
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de responsabilidade fiscal), o art. 72-A, que limita os 
gastos com publicidade oficial”, por versarem sobre 
matéria análoga.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Eduardo Matarazzo Suplicy.

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

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 432, DE 2009

Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, que sejam apresentadas 
congratulações ao Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnologia do Brasil, que completou 
58 anos de apoio ao desenvolvimento do País, ontem, 
dia 14 de abril de 2009.

Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Lobão Filho.
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REQUERIMENTO Nº 433, DE 2009

Requer voto de aplauso ao Superior 
Tribunal de Justiça, pelo transcurso do 20º 
aniversário de sua instalação. 

Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento 
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos 
anais do Senado, voto de aplauso ao Superior Tribu-
nal de Justiça, pelo transcurso do 20º aniversário de 
sua instalação.

Requeiro, ainda, que este Voto de Aplauso seja 
levado ao conhecimento do Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Cesar Asfor Rocha e, por 
seu intermédio, à Direção do Tribunal e aos demais 
integrantes daquela alta Corte de Justiça.

Justificação

Criado pela Constituição de 1988, o Superior Tri-
bunal de Justiça foi instalado no dia 7 de abril do ano 

seguinte, 1989, tendo, portanto, completado 20 anos 
de excelentes serviços prestados ao País, sendo co-
nhecido até como o “Tribunal da Cidadania”. É exemplo 
no campo da informatização processual, tendo posto 
em prática a modernização de seu funcionamento. Na 
data de hoje, 15 de abril de 2009, aquela Corte está 
comemorando, com sessão especial presidida pelo 
Ministro Cesar Asfor Rocha, esses 20 anos de fun-
cionamento. O STF faz jus, pois, à homenagem que 
ora proponho. 

 Sala das Sessões, 15 de abril de 2009. – Sena-
dor Arthur Virgílio, Líder do PSDB.

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

Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) – 

Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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011414 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009555ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 555ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011415 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL556 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL556



011416 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009557ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 557ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011417 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL558 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL558



011418 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009559ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 559ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011419 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL560 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL560



011420 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009561ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 561ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011421 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL562 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL562



011422 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009563ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 563ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011423 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL564 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL564



011424 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009565ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 565ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011425 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL566 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL566



011426 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009567ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 567ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011427 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL568 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL568



011428 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009569ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 569ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011429 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL570 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL570



011430 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009571ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 571ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011431 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL572



011432 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009573ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 573ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011433 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574



011434 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009575ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 575ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011435 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL576 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL576



011436 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009577ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 577ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011437 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL578 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL578



011438 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009579ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 579ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011439 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL580 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL580



011440 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009581ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 581ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011441 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL582 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL582



011442 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009583ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 583ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011443 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL584 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL584



011444 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009585ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 585ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011445 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL586 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL586



011446 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009587ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 587ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011447 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL588 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL588



011448 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009589ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 589ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011449 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL590



011450 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009591ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 591ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011451 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592



011452 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009593ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 593ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011453 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL594



011454 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009595ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 595ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011455 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL596 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL596



011456 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009597ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 597ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011457 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL598 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL598



011458 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009599ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 599ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011459 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL600 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL600



011460 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009601ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 601ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011461 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL602 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL602



011462 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009603ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 603ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011463 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL604 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL604



011464 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009605ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 605ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011465 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL606 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL606



011466 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009607ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 607ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011467 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608



011468 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009609ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 609ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011469 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL610 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL610



011470 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009611ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 611ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011471 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL612 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL612



011472 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009613ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 613ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011473 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL614 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL614



011474 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009615ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 615ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011475 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL616 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL616



011476 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009617ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 617ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011477 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL618



011478 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009619ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 619ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011479 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL620 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL620



011480 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009621ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 621ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011481 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL622 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL622



011482 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009623ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 623ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011483 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL624 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL624



011484 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009625ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 625ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011485 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL626 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL626



011486 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009627ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 627ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011487 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL628



011488 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009629ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 629ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011489 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL630 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL630



011490 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009631ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 631ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011491 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL632 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL632



011492 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009633ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 633ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011493 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL634



011494 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009635ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 635ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011495 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL636 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL636



011496 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009637ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 637ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011497 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL638 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL638



011498 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009639ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 639ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011499 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL640 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL640



011500 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009641ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 641ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011501 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL642 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL642



011502 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009643ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 643ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011503 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL644 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL644



011504 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009645ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 645ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011505 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL646 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL646



011506 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009647ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 647ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011507 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL648 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL648



011508 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009649ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 649ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011509 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL650 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL650



011510 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009651ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 651ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009



Abril de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 16 011511 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL652 ABRIL 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL652



011512 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2009653ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009 653ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Os pareceres que acabam de ser lidos vão à pu-
blicação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 268 a 
270, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, sobre as seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2008 (nº 
291/2007, na Casa de origem, da Deputada Go-
rete Pereira), que dispõe sobre a criação do Dia 
Nacional do Espiritismo;

– Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2008 (nº 
6.576/2006, na Casa de origem, da Deputada 
Alice Portugal), que institui o dia 2 de julho como 
data histórica no calendário das efemérides na-
cionais; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2008 (nº 
6.120/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Júlio Redecker), que institui o Dia Nacional do 
Curtidor, nas condições que especifica.

As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas sobre os Projetos, 
nos termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 271 e 
272, de 2009, das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Sociais, concluindo contraria-
mente ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei 
do Senado nº 416, de 1999 (nº 6.385/2002, naquela 
Casa), de autoria do Senador Tião Viana, que proíbe a 
fabricação, a importação, a exportação, a manutenção 
em estoque, a comercialização e o uso de diclorodife-
niltricloretano – DDT e dá outras providências.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que a matéria 
continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 274 a 
277, de 2009, das Comissões de Assuntos Sociais, 
de Constituição, Justiça e Cidadania e de Educação, 
Cultura e Esporte, sobre as seguintes matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2002 (nº 
1.043/99, na Casa de origem, do Deputado Dr. 
Hélio), que dispõe sobre a Declaração de Óbito 
e a realização de estatísticas de óbitos em hos-
pitais públicos e privados;

– Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2008 (nº 
439/2007, na Casa de origem, do Deputado Alex 
Canziani), que denomina José Hosken de Novaes 

o Campus Londrina da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, localizado no município de 
Londrina, Estado do Paraná; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 146, de 2008 (nº 
3.527/2004, na Casa de origem, do Deputado 
Marcondes Gadelha), que denomina Rodovia 
Josita Almeida a rodovia BR-104 desde a ponte 
sobre o rio Paraíba, na cidade de Barra de San-
tana, até a cidade de Alcantil, ambas no Estado 
da Paraíba.

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 279 a 
282, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, concluindo contrariamente às seguintes 
matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2004 (nº 209/2003, 
na Casa de origem, do Deputado Marcelo Or-
tiz), que dispõe sobre a presença de advogado 
nos procedimentos judiciais e dá outras provi-
dências;

– Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2004 (nº 
7.122/2002, na Casa de origem, do Deputado 
Dr. Rosinha), que acrescenta § 6º ao art. 206 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, estabelecendo em vinte anos a prescrição 
da pretensão de reparação relativa a acidente do 
trabalho ou a doença ocupacional;

– Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador Geral-
do Mesquita Júnior, que dá nova redação ao art. 
236 da Constituição Federal, dispondo sobre os 
serviços de registro público e notariais; e

– Projeto de Decreto Legislativo nº 125, de 2005, de 
autoria do Senador Arthur Virgílio, que susta os 
arts 6º, XVI, 7º, §§ 1º e 2º, 11, 15, 34, 35, 36, 37, 
parágrafo único, e 52 do Regulamento do Serviço 
de Retransmissão de Televisão e do Serviço de 
Repetição de Televisão, ancilares ao Serviço de 
Radiodifusão de Sons e Imagens, aprovado pelo 
Decreto nº 5.371, de 17 de fevereiro de 2005.

De acordo com o disposto no parágrafo único do 
art. 254 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 
dois dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo dos membros do Senado, para que as maté-
rias continuem sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) 
– Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Marconi Perillo, 
Arthur Virgílio, Flexa Ribeiro, Mário Couto e a Sra. Se-
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nadora Roseana Sarney 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 “Lula faz ‘criticas desmedidas’ à 
imprensa, afirma entidade”, publicada pelo jornal Folha 
de S.Paulo, em sua edição de 17 de março 2009.

A reportagem destaca que a SIP, Sociedade In-
teramericana de Imprensa, afirma que o presidente 
Lula faz ‘críticas desmedidas’ aos meios de comunica-

ção. O Palácio do Planalto não comentou oficialmente 
o documento, no qual o comportamento de Lula em 
relação à imprensa é comparado ao do colega vene-
zuelano Hugo Cháves.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Meta de superávit primá-
rio pode cair”, publicada pelo Jornal O Globo, em sua 
edição de 04 de março de 2009.

A matéria destaca que o governo federal estuda 
reduzir a meta de superávit primário, economia para 
pagar a dívida, deste ano dos atuais 3,8% do Produto 
Interno Bruto, para 2,8%. A medida aumentaria o es-
paço para gastos do governo e vem ao encontro da 

necessidade da equipe econômica de equilibrar uma 
arrecadação menor com as novas despesas.

Sr. Presidente, solicito que a matéria citada seja 
considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR MARCONI PERILLO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento para 
registrar a matéria intitulada “Medida provoca transtor-
nos”, publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, em 
sua edição de 28 de janeiro de 2008.

A matéria destaca que a decisão do governo de 
exigir licença prévia de importação para 17 setores da 
economia foi avaliada pelas importadoras como uma 
medida intempestiva que pode potencializar os efeitos 
da crise mundial no País.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a ma-

téria acima citada passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal. 

Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “E A RAZÃO PARA SE 
PREOCUPAR”, publicada pela revista Veja, de 4 de 
março de 2009.

A matéria destaca que o Brasil foi o terceiro país 
latino-americano que mais aumentou os gastos públi-
cos entre 2002 e 2007, atrás apenas de Cuba e da 
Venezuela. Problema: grande parte desses gastos é 
de péssima qualidade.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima ci-

tada seja considerada parte integrante deste pronun-

ciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 

I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada “‘The Economist’ cri-
tica Lula e Tarso por concessão de refúgio a Battisti”, 
publicada no jornal O Globo, em sua edição de 23 de 
janeiro de 2009.

A matéria destaca que um artigo publicado ontem 
na edição impressa da revista britânica “The Econo-
mist” criticou o Brasil pela concessão de refúgio para 
o ex-ativista italiano do grupo Proletários Armados 

para o Comunismo (PAC), Cesare Battisti. Para a re-
vista britânica, o país se tornou ‘um lugar atrativo para 
foragidos’.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que a re-
ferida matéria passe a integrar os Anais do Senado 
Federal. 

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.)
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A SRA. ROSEANA SARNEY (PMDB – MA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o assunto que me traz hoje a esta tri-
buna é recorrente. A cada ano, a estação das chuvas 
– que é o Inverno para nós nordestinos --, faz vítimas 
pelo Brasil afora, particularmente no Nordeste, e no 
Maranhão inclusive. Águas transformam ruas em rios 
caudalosos, isolam cidades e bairros, derrubam pon-
tes e encostas, levando casas, bens e, o que é mais 
triste, vidas humanas. Gente que morre soterrada so-
bre os escombros de casas precárias que lhes servia 
de abrigo. Gente que perde tudo o que conseguiu com 
trabalho e sacrifício de anos. Porque a tragédia anual 
das águas sempre castiga mais os mais pobres, os 
que menos têm.

Se é impossível prever o imponderável das for-
ças da natureza, não é impossível prevenir e minimi-
zar estragos ou tragédias, investindo, por exemplo, 
na contenção de encostas, na preservação da malha 
viária e na rede de drenagem, com limpeza de bueiros 
e conservação dos esgotos. Há que cuidar da qualida-
de do asfalto, que cobre rios e estradas, e investir na 
construção de casas, em moradia decente e segura 
para os mais necessitados. Levar, enfim, cidadania 
no sentido mais amplo do termo para evitar que, todo 
ano, milhares de brasileiros estejam nas estatísticas 
dos mortos e desabrigados da chuva.

Cuidar das pessoas é o prioritário dos gover-
nantes em todas as esferas de administração. Cuidar 
das pessoas significa prevenir, preservar, antecipar-
se para evitar desastres, como a repetitiva tragédia 
anual das chuvas.

Essa receita é o óbvio, é o chover no molhado, 
que os números anuais sobre estragos e tragédias 
das chuvas demonstram que não está sendo feito. 
E assim, a cada ano, choramos sobre o leite derra-
mado, nos solidarizamos com as vítimas, pedimos 
urgência no socorro para as regiões em calamida-
de pública.

Neste abril, o Maranhão tem quase 10 mil desa-
brigados. Na semana passada houve mortos em São 
Luís. Choveu em um dia mais da metade do esperado 
para o mês todo, castigando a cidade precariamente 
administrada: 95 bairros estão em áreas de risco, há 
dezenas de desabrigados.

O rio Tocantins subiu mais de 4 metros, desa-
brigando outras dezenas de famílias em Imperatriz e 
castigando toda a Região Tocantina, que, com a aber-
tura das comportas de Usina Hidrelétrica de Lajeado, 
no Tocantins, está ainda mais ameaçada. Em Timon a 
chuva levou as muitas casas de taipa, deixando uma 
centena de famílias ao relento. A rodovia MA-214, 

que liga Penalva a Viana, foi cortada em dois pontos, 
ilhando a população.

Não é diferente em cidades como Trizidela do 
Vale, Marajá do Sena e Tufilândia, que já somam mais 
de três mil desabrigados.

Em todo o Maranhão a saúde pública registra 
aumentos de casos de diarréia. Dengue, leptospirose 
e gripe também ameaçam o Estado.

De novo os maranhenses sofrem muito com as 
chuvas. E os governantes atuais culpam seus an-
tecessores, que por sua vez também culparam ad-
ministrações anteriores. Repetem a velha ladainha 
dos governantes ineptos. Não fazem e dizem que o 
anterior também não fez. Assim, desobrigados de 
responsabilidades, vêm pedir socorro ao Governo 
Federal para, premidos pela urgência, tentar mini-
mizar sofrimentos. Passada a emergência, voltarão 
ao padrão normal: não fazer sequer o básico para 
evitar a recorrente tragédia das chuvas. Isso tem 
que acabar.

Não podemos mais desperdiçar a oportunidade 
de mudança na situação difícil de Estados carentes 
como o Maranhão. Nunca antes o Nordeste bra-
sileiro recebeu do Governo Federal tanta atenção 
para superar antigas dificuldades. O Governo Lula 
tem mãos estendidas e generosas para o Nordeste 
brasileiro. Isso tem que ser muito bem aproveitado 
e revertido em real e palpável benefício para nosso 
povo sofrido.

Não vamos mais lamentar o que ainda não foi 
feito. Vamos fazer o possível e até o impossível para, 
finalmente, resgatar a imensa dívida econômica e 
social que o Brasil tem com o povo nordestino. Que 
as chuvas deste ano reguem nossa coragem de tra-
balhar muito para que não haja mais invernos de dor 
e perdas.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB –PI) – 

Está encerrada a sessão do Senado da República do 
Brasil, iniciada às 14h e coordenada pelo nosso Se-
cretário Executivo, Dr. José Roberto, que simboliza, 
vamos dizer, as virtudes e competências dos funcio-
nários desta Casa. Não podemos agradecer a todos, 
bastaria agradecer o Zezinho, que simboliza o servir, 
como o próprio Cristo disse: “Vim ao mundo para servir 
e não para ser servido”. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. 
Senadores que constará da próxima sessão delibe-
rativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, 
a seguinte 
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ORDEM DO DIA

 
1

 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 2, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 449, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei de Conversão nº 2, de 2009, que 
altera a legislação tributária federal relativa 
ao parcelamento ordinário de débitos tri-
butários; concede remissão nos casos em 
que especifica; institui regime tributário de 
transição, alterando o Decreto nº 70.235, de 
6 de março 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 26 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 dezem-
bro de 1997, 10.426, 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 dispositi-
vos das Leis nºs 8.383, de 30 de dezembro 
de 1991, e 8.620, de 5 de janeiro de 1993, 
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 
1966, das Leis nºs 10.190, de 14 de feve-
reiro 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 Adminis-
trativo 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 (proveniente da Medida 
Provisória nº 449, de 2008).

Relator revisor: Senador Francisco Dor-
nelles

(Sobrestando a pauta a partir de: 28-2-
2009)

Prazo final prorrogado: 13-5-2009

2

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 450, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2009, que autoriza 
a União a participar de Fundo de Garantia a 
Empreendimentos de Energia Elétrica – FGEE; 
altera o § 4º do art. 1º da Lei nº 11.805, de 6 
de novembro de 2008; dispõe sobre a utiliza-
ção do excesso de arrecadação e do superávit 
financeiro das fontes de recursos existentes 
no Tesouro Nacional; altera o art. 1º da Lei nº 
10.841, de 18 de fevereiro de 2004; e autoriza 
a União a repassar ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES 
recursos captados junto ao Banco Internacio-
nal para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
– BIRD (proveniente da Medida Provisória nº 
450, de 2008).

Relator revisor: Senador César Borges
(Sobrestando a pauta a partir de: 6-3-

2009)
Prazo final prorrogado: 19-5-2009

3

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2009

(Proveniente da Medida Provisória nº 451, de 
2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei de Conversão nº 4, de 2009, que altera a 
legislação tributária federal e dá outras provi-
dências (proveniente da Medida Provisória nº 
451, de 2008).

Relator revisor: Senador Marconi Pe-
rillo

(Sobrestando a pauta a partir de: 12-3-
2009)

Prazo final prorrogado: 25-5-2009

4

PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 
Nº 15, DE 2009 

(Em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento nº 369, de 2009)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução nº 15, de 2009 (apresentado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos como 
conclusão de seu Parecer nº 195, de 2009, 
Relator: Senador Inácio Arruda), que autoriza 
a República Federativa do Brasil a contratar 
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operação de crédito externo junto ao Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvol-
vimento – BIRD, no valor de até oitenta e três 
milhões, quatrocentos e cinquenta mil dólares 
dos Estados Unidos da América, cujos recur-
sos destinam-se ao financiamento parcial do 
“Projeto de Expansão e Consolidação da Saú-
de da Família – PROESF II”.

5

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 7, DE 2008

Segunda sessão de discussão, em se-
gundo turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 7, de 2008, tendo como primeiro 
signatário o Senador Gim Argello, que altera 
os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, 
para transferir da União para o Distrito Federal 
as atribuições de organizar e manter a Defen-
soria Pública do Distrito Federal.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

6

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 29, DE 2003

Primeira sessão de discussão, em segun-
do turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 29, de 2003, tendo como primeira sig-
natária a Senadora Lúcia Vânia, que dá nova 
redação ao art. 193 da Constituição Federal 
(que trata da ordem social).

Parecer sob nº 187, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação para o segundo turno.

7

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
103, de 2005 (nº 45/1999, na Casa de ori-
gem, do Deputado Paulo Rocha), que veda a 
exigência de carta de fiança aos candidatos 
a empregos regidos pela Consolidação das 
Leis de Trabalho – CLT.

Parecer sob nº 94, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido.

8

SUBSTITUTIVO AO 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 118, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara 
nº 118, de 2005 (nº 1.153/2003, na Casa 
de origem, do Deputado Wasny de Roure), 
que modifica o inciso II do caput do art. 
44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (dispõe sobre o aproveitamento de 
matérias cursadas em seminários de filo-
sofia ou teologia).

Parecer sob nº 95, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido.

9

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA Nº 11, DE 2006

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
11, de 2006 (nº 2.822/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Sandro Mabel), que acres-
centa parágrafo único ao art. 1º da Consoli-
dação das Leis de Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para dispor sobre a boa-fé nas relações 
de trabalho.

Parecer sob nº 93, de 2009, da Comissão 
Diretora, Relator: Senador Mão Santa, ofere-
cendo a redação do vencido.

10

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996

Discussão, em turno único, das Emen-
das da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 205, de 1996 (nº 3.777/1997, naquela 
Casa), do Senador Sérgio Machado, que 
acrescenta parágrafo único ao art. 31 da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor (a oferta e apresentação de produtos 
ou serviços devem conter informações ao 
consumidor).

Parecer favorável, sob nº 165-A, de 
2009, da Comissão de Constitução, Justiça 
e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres.
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11

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 170, DE 2003

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Se-
nado nº 170, de 2003 (nº 4.701/2004, na-
quela Casa), do Senador Almeida Lima, que 
dispõe sobre a emissão de declaração de 
quitação anual de débitos pelas pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços públicos 
e privados.

Parecer favorável, sob nº 898, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.

12

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 5.434/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Eduardo Go-
mes), que altera a Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, no tocante ao 
ensino da arte (determina a obrigtoriedade do 
ensino da arte e da cultura nos diversos níveis 
de educação básica).

Parecer sob nº 92, de 2008, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relato-
ra: Senadora Marisa Serrano, favorável com a 
Emenda nº 1-CE, que oferece.

13

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei da Câmara nº 116, de 2006 (nº 
557/2003, na Casa de origem, do Deputado 
João Herrmann Neto), que determina a pu-
blicidade dos valores das multas decorrentes 
da aplicação do Código de Defesa do Con-
sumidor revertidos para o Fundo Nacional 
de que a trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho 
de 1985; e altera Lei nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990.

Parecer sob nº 1.352, de 2007, da Co-
missão de Meio Ambiente, Defesa do Con-
sumidor e Fiscalização e Controle, Relator: 
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1-CMA (Substitutivo), que ofe-
rece.

14

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 9, de 2007 (nº 166/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Onyx Loren-
zoni), que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 
outras providências (dispõe sobre a aplicação 
em dobro da pena se a quadrilha ou bando é 
armado ou envolve a participação de menor 
de dezoito anos).

Pareceres sob nºs 226, de 2007 e 1.020, 
de 2008, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Jarbas Vasconcelos, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apre-
senta; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (em audiência, nos termos do Re-
querimento nº 293, de 2007), Relator: Sena-
dor Cristovam Buarque, favorável ao Projeto 
e à Emenda nº 1-CCJ, apresentando, ainda, 
a Emenda nº 2-CDH, de redação.

15

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2007

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 116, de 2007 (nº 400/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Dagoberto), 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para dispor sobre a divulgação dos au-
tos de infração e a cobrança de multas após a 
transferência de propriedade do veículo.

Parecer favorável, sob nº 1.066, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Osmar Dias.

16

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 78, de 2008 (nº 708/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rodrigo Rol-
lemberg), que estende os incentivos especiais 
de que trata o parágrafo único do art. 103 da 
Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, ao pro-
dutor rural que adotar técnicas de integração 
entre lavoura e pecuária.

Parecer sob nº 963, de 2008, da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Sena-
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dor Gilbero Goellner, favorável, com a Emenda 
nº 1-CRA, de redação, que apresenta.

17

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 110, de 2008 (nº 2.181/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Rogério 
Lisboa), que dá nova redação aos arts. 982 e 
1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, que institui o Código de Processo Civil 
(participação do defensor público na lavratura 
de escrituras públicas).

Parecer favorável, sob nº 73, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

18

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 3.446/97, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que cria a Semana de Educação para a Vida, 
nas escolas públicas de todo o País, e dá ou-
tras providências.

Parecer sob nº 65, de 2009, da Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte, Relator: 
Senador Neuto de Conto, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2-CE, que apresenta.

19

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zim-
mermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, 
para garantir a prioridade dos idosos na aqui-
sição de unidades residenciais térreas, nos 
programas nele mencionados.

Parecer favorável, sob nº 67, de 2009, da 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns.

20

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 Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa – PMDB-PI) – 
Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 52 
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



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

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.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL

Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6
PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (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).



abril de 2009 ORDEM DO DIA quarta-feira 15 121

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

5) COMISSÃO TEMPORÁRIA - IDENTIFICAR DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO

Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM)
3.

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PT)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.
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 COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA
CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009
MEMBROS

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

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (29)

Delcídio Amaral   (PT) (37)

Aloizio Mercadante   (PT) (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 Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Jayme Campos   (DEM) (3)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (2)

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

Flávio Arns   (PT) (6)  1.  Paulo Paim   (PT) (7)

PMDB
Paulo Duque (10)  1.  Leomar Quintanilha (5)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  Gim Argello   (PTB) (4)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



abril de 2009 ORDEM DO DIA quarta-feira 15 135

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

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA DA
SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (12)

Papaléo Paes   (PSDB) (11)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4)

 2.  João Tenório   (PSDB) (2,9)

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

Augusto Botelho   (PT) (5)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa (8)  1.  Paulo Duque (3)

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

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

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Efraim Morais   (DEM)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PDT PTB
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Wellington Salgado de Oliveira  (PMDB-MG)

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

Marina Silva   (PT) (37,71)

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.

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.
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - FÓRUM DAS ÁGUAS DAS AMÉRICAS E FÓRUM
MUNDIAL DA ÁGUA

Finalidade: Participar e Acompanhar as atividades do Fórum das Águas das Américas, a realizar-se no
Brasil, e do V Fórum Mundial da Água, que acontecerá em Istambul, Turquia, em março de 2009. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO
RELATOR:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS)

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

Marina Silva   (PT) (1)

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) (22)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

Magno Malta   (PR) (2,23)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,24,29)

 4.  Marina Silva   (PT) (24,45)

 5.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (36,44)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (42,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (41)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,35)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (38)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (37)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (39)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (34)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (33)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (3,25)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (28)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (32)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (30)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,27)

 5.  Lúcia Vânia   (PSDB) (16)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

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, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
30. Em 17.02.2009, 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.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
32. Em 17.02.2009, o Senador 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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
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 Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).

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
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (5)

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
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Kátia Abreu   (DEM)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

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

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Leomar Quintanilha   (PMDB)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PC DO B, PRB )
Augusto Botelho   (PT)  1.  Tião Viana   (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

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).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
32. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
34. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
36. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
37. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
38. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

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

Delcídio Amaral   (PT) (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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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria
 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB
 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos e Conselhos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO) (1)

PTB
VAGO (2)

PDT
Patrícia Saboya   (CE)

PR
Expedito Júnior   (RO)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP

PSOL
José Nery   (PA)

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