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Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25799     817ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25800 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL818



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25801     819ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25802 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL820



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25803     821ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25804 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL822



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25805     823ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25806 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL824



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25807     825ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25808 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL826



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25809     827ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25810 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL828



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25811     829ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25812 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL830



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25813     831ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25814 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL832



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25815     833ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25816 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL834



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25817     835ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25818 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL836



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25819     837ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25820 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL838



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25821     839ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25822 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL840



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25823     841ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25824 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL842



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25825     843ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25826 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL844



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25827     845ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25828 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL846



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25829     847ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25830 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL848



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25831     849ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25832 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL850



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25833     851ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25834 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL852



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25835     853ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25836 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

Capítulo III. Incorporação de países ao fundo

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL854



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25837     855ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25838 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL856



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25839     857ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25840 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL858



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25841     859ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25842 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL860



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25843     861ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25844 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL862



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25845     863ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25846 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL864



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25847     865ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25848 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL866



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25849     867ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25850 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL868



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25851     869ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25852 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL870



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25853     871ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25854 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL872



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25855     873ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25856 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL874



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25857     875ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25858 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL876



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25859     877ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25860 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL878



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25861     879ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25862 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL880



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25863     881ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25864 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL882



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25865     883ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25866 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL884



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25867     885ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25868 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL886



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25869     887ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25870 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL888



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25871     889ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25872 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL890



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25873     891ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25874 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL892



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25875     893ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25876 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL894



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25877     895ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25878 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL896



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25879     897ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25880 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL898



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25881     899ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25882 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL900



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25883     901ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25884 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL902



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25885     903ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25886 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL904



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25887     905ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25888 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL906



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25889     907ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25890 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL908



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25891     909ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25892 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL910



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25893     911ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25894 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL912



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25895     913ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25896 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL914



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25897     915ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25898 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL916



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25899     917ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25900 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL918



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25901     919ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25902 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL920



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25903     921ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25904 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

(À Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL922



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25905     923ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25906 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL924



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25907     925ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25908 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL926



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25909 

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

    927ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25910 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL928



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25911     929ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25912 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL930



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25913     931ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25914 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL932



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25915     933ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25916 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL934



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25917 

497

    935ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25918 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL936



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25919     937ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25920 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL938



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25921     939ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25922 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL940



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25923     941ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25924 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL942



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25925     943ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25926 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL944



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25927     945ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25928 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL946



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25929     947ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25930 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL948



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25931     949ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25932 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL950



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25933     951ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25934 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL952



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25935     953ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25936 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL954



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25937     955ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25938 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL956



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25939     957ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25940 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL958



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25941     959ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25942 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL960



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25943     961ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25944 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL962



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25945     963ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25946 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL964



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25947     965ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25948 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL966



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25949     967ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25950 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL968



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25951     969ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25952 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL970



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25953     971ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25954 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL972



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25955     973ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25956 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL974



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25957     975ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25958 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL976



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25959     977ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25960 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL978



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25961     979ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25962 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL980



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25963     981ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25964 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL982



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25965     983ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25966 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL984



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25967     985ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25968 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL986



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25969     987ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25970 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL988



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25971     989ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25972 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL990



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25973     991ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25974 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL992



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25975     993ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25976 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL994



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25977     995ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25978 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL996



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25979     997ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25980 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL998



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25981 

– Assinado eletronicamente por Celso Luiz Nunes Amorim, Dilma Vana Rousseff.

    999ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25982 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1000



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25983     1001ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25984 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1002



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25985     1003ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25986 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1004



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25987     1005ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25988 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1006



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25989     1007ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25990 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1008



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25991 

À

    1009ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25992 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 502, DE 2009 
(Nº 666/2008, na Câmara dos Deputados)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1010



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25993     1011ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25994 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1012



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25995     1013ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25996 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1014



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25997     1015ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



25998 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1016



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 25999     1017ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26000 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1018



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26001     1019ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26002 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1020



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26003     1021ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26004 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1022



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26005     1023ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26006 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1024



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26007     1025ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26008 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1026



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26009     1027ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26010 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1028



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26011 

40, de 2008

    1029ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26012 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

À

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1030



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26013 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 503, DE 2009

    1031ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26014 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1032



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26015     1033ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26016 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1034



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26017     1035ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26018 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1036



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26019     1037ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26020 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1038



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26021     1039ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26022 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1040



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26023     1041ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26024 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1042



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26025     1043ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26026 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1044



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26027     1045ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26028 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1046



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26029     1047ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26030 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1048



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26031     1049ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26032 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1050



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26033     1051ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26034 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1052



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26035     1053ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26036 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1054



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26037     1055ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26038 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1056



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26039     1057ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26040 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

Nº

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1058



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26041     1059ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26042 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1060



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26043     1061ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26044 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1062



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26045     1063ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26046 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1064



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26047     1065ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26048 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1066



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26049     1067ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26050 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1068



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26051     1069ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26052 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1070



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26053     1071ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26054 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1072



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26055     1073ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26056 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1074



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26057     1075ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26058 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1076



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26059     1077ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26060 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1078



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26061     1079ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26062 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1080



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26063     1081ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26064 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1082



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26065     1083ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26066 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1084



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26067     1085ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26068 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1086



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26069 

Nº

    1087ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26070 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1088



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26071     1089ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26072 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1090



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26073     1091ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26074 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1092



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26075     1093ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26076 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1094



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26077     1095ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26078 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1096



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26079     1097ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26080 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1098



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26081     1099ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26082 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1100



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26083     1101ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26084 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1102



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26085     1103ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26086 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1104



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26087     1105ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26088 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1106



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26089     1107ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26090 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1108



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26091     1109ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26092 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1110



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26093     1111ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26094 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1112



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26095     1113ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26096 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1114



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26097     1115ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26098 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1116



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26099     1117ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26100 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1118



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26101     1119ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26102 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1120



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26103     1121ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26104 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1122



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26105     1123ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26106 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1124



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26107     1125ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26108 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1126



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26109     1127ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26110 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1128



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26111     1129ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26112 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1130



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26113     1131ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26114 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1132



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26115     1133ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26116 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1134



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26117     1135ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26118 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1136



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26119     1137ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26120 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1138



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26121     1139ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26122 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1140



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26123     1141ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26124 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1142



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26125     1143ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26126 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1144



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26127     1145ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26128 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1146



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26129     1147ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26130 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1148



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26131     1149ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26132 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1150



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26133     1151ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26134 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1152



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26135     1153ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26136 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1154



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26137     1155ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26138 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1156



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26139     1157ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26140 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1158



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26141     1159ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26142 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1160



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26143     1161ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26144 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1162



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26145     1163ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26146 Quarta-feira 31 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Março de 2009

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 457 a 475, de 
2009, que acabam de ser lidos, tramitarão com prazo 
determinado de quarenta e cinco dias, de acordo com 
o art. 223, § 1º, da Constituição Federal.

A Presidência comunica ao Plenário que, nos 
termos do inciso III do art 91 do Regimento Interno, 
com a redação dada pela Resolução nº 3, de 2009, do 
Senado Federal, os Projetos lidos serão apreciados ter-
minativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 476 a 510, 
de 2009, vão à Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, onde poderão receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o 
prazo de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, 
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, 
III, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Projeto de Decreto Legislativo nº 511, de 2009, lido 
anteriormente, será publicado e remetido à Comissão 
competente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal de 
Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

Aviso nº 703-GP/TCU

Brasília, 22 de junho de 2009

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

cebimento do Ofício nº 1.008 (SF), de 18-6-2009, por 
meio do qual Vossa Excelência encaminha autógrafo 
da Resolução nº 9, de 2009 (SF), que “Altera a Reso-
lução nº 28, de 28 de agosto de 2008, que autoriza o 
Município de Porto Alegre (RS), a contratar operação 
de crédito externo, com garantia da União, com o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, autuado no TCU como Processo 
nº TC-014.025/2009-5, foi remetido à Secretária-Geral 
de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, para 
adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

O expediente que acaba de ser lido vai à publicação e 
será juntado ao processado do Projeto de Resolução 
do Senado nº 25, de 2009.

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

São lidos os seguintes:

PARECER Nº 785, DE 2009

Da Comissão de Constituição, Jus-
tiça, e Cidadania, sobre o Aviso nº 14, de 
1999 (nº 528/1999, na origem), do Tribunal 
de Contas da União, referente à inspeção 
realizada com vistas a verificar a regulari-
dade do depósito de disponibilidades de 
caixa de empresas estatais em instituições 
financeiras privadas.

Relator: Senador Leomar Quintanilha
Relator ad hoc: Senador Marconi Perillo

I – Relatório

O Tribunal de Contas da União – TCU encaminhou 
ao Congresso Nacional, por intermédio do Aviso nº 528 
– SGS – TCU, cópia da Decisão nº 332/99, adotada 
pelo Plenário do Tribunal em 9-6-99, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam e do 
Relatório elaborado pela Unidade Técnica. Nesta Casa 
Legislativa, o processo foi inicialmente protocolado 
como Diversos nº 37, de 1999, havendo em seguida 
sua reautuação como Aviso nº 14, de 1999.

Em virtude de suas atribuições regimentais, a 
matéria foi então enviada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. No âmbito desta Comissão, fomos 
incumbidos de examinar e emitir parecer circunstan-
ciado acerca do processo.

A Decisão da Corte de Contas versa sobre ins-
peção realizada nas empresas Petróleo Brasileiro S.A 
– Petrobras e Petrobrás Distribuidora S.A – BR, em 
que foram examinados registros contábeis e bancários 
atinentes à movimentação de suas disponibilidades 
de caixa junto a instituições financeiras. O escopo da 
inspeção abrangia o exame da contratação, por par-
te dessas estatais, de instituições financeiras priva-
das depositárias de suas disponibilidades de caixa. O 
trabalho analisou dados referentes aos exercícios de 
1988, 1989 e 1996.

No transcurso do trabalho de fiscalização, a equi-
pe de analistas do TCU (a qual contou com o auxílio 
de dois técnicos do Banco Central do Brasil) consta-
tou a movimentação habitual, por parte das empre-
sas inspecionadas, de contas bancárias avençadas 
junto a bancos privados. O Tribunal, por sugestão da 
Unidade Técnica, houve por bem firmar entendimento 
pela regularidade desses procedimentos à luz do or-
denamento vigente.
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As contas bancárias que foram objeto da inspeção 
referem-se basicamente à cobrança de títulos junto a 
terceiros contratantes, à arrecadação de tributos e ao 
recolhimento de FGTS. Dessa forma, em princípio, os 
recursos apenas transitam por essas contas, nelas não 
devendo permanecer por longo período. De todo modo, 
a existência dessas contas implica a manutenção de 
saldos bancários diários, configurando o conceito de 
disponibilidade de caixa.

O trabalho do Tribunal demonstrou, basicamente, 
que o volume de recursos colocados em cada instituição 
financeira está relacionado ao nível de contrapartida 
oferecido pelos bancos. Isso envolvia a colocação de 
equipamentos à disposição das estatais em regime de 
comodato, o acesso a linhas de crédito diferenciadas 
e menores prazos para saque dos valores das contas 
(com relação a cobranças), entre outros fatores.

II – Análise

Cabe considerarmos o tema, à luz do art. 164, § 
3º, da Constituição Federal:

“Art.164.  ...............................................
 ..............................................................
§ 3º As disponibilidades de caixa da 

União serão depositadas no Banco Central; 
as dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e dos órgãos ou entidades do poder 
público e das empresas por ele controladas, 
em instituições financeiras oficiais, ressalvados 
os casos previstos em lei”.

O dispositivo impõe como regra geral para as em-
presas estatais o depósito de suas disponibilidades e 
instituições financeiras oficiais, cabendo à lei efetuar 
exceções a esse comando. Tal papel foi cumprido pela 
Lei nº 4.595/64, que foi recepcionada pela Constituição 
Federal. Essa Lei “dispõe sobre a política e as institui-
ções monetárias, bancárias e creditícias, cria o Con-
selho Monetário Nacional e dá outras providências”. 

O seu art. 19, II, preconiza a utilização do Banco do 
Brasil como depositário exclusivo de disponibilidades 
de quaisquer entidades federais, ressalvando-se, en-
tre outros,

“as exceções previstas em lei ou casos 
especiais, expressamente autorizados pelo 
Conselho Monetário Nacional, por proposta 
do Banco Central da República do Brasil”. 
(grifos nossos)

Assim, a Lei nº 4.595/64 teria delegado ao Con-
selho Monetário Nacional – CMN a competência para, 
em casos especiais, excetuar a regra geral. A Circular 
nº 37/66, do CMN, dispõe, em seu item III, que “as so-
ciedades de economia mista, não bancárias, das quais 
a União seja maior acionista, poderão manter conta de 
depósitos em bancos privados, desde que previamente 
autorizados pelo Banco Central”.

Em função da vigência essa circular, o TCU con-
siderou suprida a determinação constitucional e lega-
lizadas as transações bancárias das sociedades de 
economia mista em bancos privados.

Por fim, resta apenas apontar a oportunidade 
ainda presente da discussão relativa ao melhor tra-
tamento legal a ser conferido à determinação contida 
no § 3º do art. 164 da Constituição Federal. A esse 
respeito, na opção pela preservação do comando, é 
preciso equilibrar adequadamente a pretendida restri-
ção às empresas controladas pelo poder público e a 
flexibilidade gerencial desejável para o funcionamento 
mais célere e eficiente dessas empresas.

II – Voto

Ante o exposto, opinamos que esta Comissão 
tome conhecimento da Decisão nº 332/99 do Tribunal 
de Contas da União e determine o arquivamento do 
Aviso nº 14/99.

Sala da Comissão, 28 de maio de 2009.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, 
DO REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Jefferson Péres

I – Relatório

I.1 – Histórico
O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou 

ao Congresso Nacional, por intermédio do Aviso nº 528 
– SGS – TCU, cópia da Decisão nº 332/99, adotada 
pelo Plenário do Tribunal em 9-6-99, bem como dos 
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam e do 
Relatório elaborado pela Unidade Técnica. Nesta Casa 
Legislativa, o processo foi inicialmente protocolado 
como Diversos nº 37, de 1999, havendo em seguida 
sua reautuação como Aviso nº 14, de 1999.

Em virtude de suas atribuições regimentais, a 
matéria foi então enviada à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. No âmbito desta Comissão fomos 
incumbidos de examinar e emitir parecer circunstan-
ciado acerca do processo.

A Decisão da Corte de Contas versa sobre ins-
peção realizada nas empresas Petróleo Brasileiro S.A 
– Petrobras e Petrobras Distribuidora S.A – BR, em 
que foram examinados registros contábeis e bancários 
atinentes à movimentação de suas disponibilidades 
de caixa junto a instituições financeiras. O escopo da 
inspeção abrangia o exame da contratação, por par-
te dessas estatais, de instituições financeiras priva-
das depositárias de suas disponibilidades de caixa. O 
trabalho analisou dados referentes aos exercícios de 
1988, 1989 e 1996.

Vale mencionar que a inspeção em apreço origi-
nou-se de solicitação formulada pela Juíza Titular da 
28ª Vara de Justiça Federal do Rio de Janeiro, Drª Ma-
ria Teresa de Almeida Rosa Cárcomo Lobo, quanto à 
designação pelo TCU de um técnico destinado a atuar 
como perito judicial em Ação Popular ajuizada contra a 
Petrobras e seus diretores (Processo no 89.8183-7). A 
Ação Popular objetiva, essencialmente, a suspensão 
dos depósitos de disponibilidades de caixa da Empre-
sa na rede bancária privada. Não obstante o Tribunal 
entender descabida a cessão do servidor em face da 
ausência de previsão normativa, determinou a reali-
zação da inspeção por considerar relevante o tema 
objeto do pedido judicial.¹

1. O Voto do Ministro-relator informa que a Srª Juíza Titular da 28ª 
Vara Federal encontrava-se no aguardo da deliberação do TCU so-
bre a inspeção para que pudesse julgar a Ação Popular (V. Fls. 7 – 
Aviso nº 14/99). Por isso, o Plenário do Tribunal decidiu encaminhar 
o presente processo àquele Juízo.

No transcurso do trabalho de fiscalização, a equi-
pe de analistas do TCU (a qual contou com o auxílio 
de dois técnicos do Banco Central do Brasil) consta-
tou a movimentação habitual, por parte das empre-
sas inspecionadas, de contas bancárias avençadas 
junto a bancos privados. O Tribunal, por sugestão da 
Unidade Técnica, houve por bem firmar entendimento 
pela regularidade desses procedimentos à luz do or-
denamento vigente.

Importante destacar, aqui, a sucessão cronológi-
ca dos eventos concernentes ao processo em tela. A 
Ação Popular foi impetrada em 22-5-89, a decisão do 
TCU pela realização da inspeção deu-se em 9-3-94, 
a inspeção encerrou-se em 5-12-96 e a decisão final 
da Corte de Contas foi prolatada apenas em 9-6-99. 
Com efeito, isso evidencia um excesso de morosida-
de das atividades do TCU, prejudicando sua atuação 
finalística.

As contas bancárias que foram objeto da inspeção 
referem-se basicamente à cobrança de títulos junto a 
terceiros contratantes, à arrecadação de tributos e ao 
recolhimento de FGTS. Dessa forma, em princípio, os 
recursos apenas transitam por essas contas, nelas não 
devendo permanecer por longo período. De todo modo, 
a existência dessas contas implicam a manutenção de 
saldos bancários diários, configurando o conceito de 
disponibilidade de caixa.

O trabalho do Tribunal demonstrou, basicamente, 
que o volume de recursos colocados em cada instituição 
financeira está relacionado ao nível de contrapartida 
oferecido pelos bancos. Isso envolvia a colocação de 
equipamentos à disposição das estatais em regime de 
comodato, o acesso a linhas de crédito diferenciadas 
e menores prazos para saque dos valores das contas 
(com relação a cobranças), entre outros fatores. No que 
se refere à Petrobras, observou-se a seguinte distribui-
ção dos valores relativos a contas de cobrança:

Por seu turno, a BR Distribuidora evidenciou a 
seguinte repartição: 

Foi apurado, ainda, que em 1996 a Petrobrás sacava 
90% dos créditos de cobrança em D+0, com os restantes 
10% ficando disponíveis à Companhia no dia seguinte 
(D+1). A exceção a essa sistemática era o Banco do Brasil, 
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em que se verificava uma média de 35% a 45% de saque 
em D+0. Quanto à BR Distribuidora, a Companhia sacava 
50% de seus créditos de cobrança em D+0, ficando as 
instituições financeiras remuneradas pela indisponibilida-
de do saldo dos recursos suplementares por 1 dia (D+1). 
Novamente, o Banco do Brasil destoava ao propiciar o 
saque total apenas no dia seguinte ao crédito.

A equipe de inspeção do Tribunal detectou no de-
correr do trabalho uma impropriedade isolada na movi-
mentação bancária da BR Distribuidora. Constatou-se 
um depósito irregular por um dia útil em conta do Banco 
Bradesco destinada apenas aos créditos de cobrança. O 
valor de Cz$1.000.000.000,00 (um bilhão de cruzados) 
foi depositado em 18-11-98 (sexta-feira) e sacado dia 
21-11-98 para a conta da Petrobrás mantida no Banco 
do Brasil. Esse fato, de acordo com o TCU, será melhor 
avaliado por ocasião do exame das contas da Entidade, 
às quais os autos em comento serão apensados.

I.2 – Análise jurídica e normas aplicáveis
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no 

Capítulo referente às Finanças Públicas, art. 164, § 
3º, in verbis:

“Art.164.  ...............................................
 ..............................................................
§ 3º As disponibilidades de caixa da 

União serão depositadas no Banco Central; 
as dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicípios e dos órgãos ou entidades do Poder 
Público e das empresas por ele controladas, 
em instituições financeiras oficiais, ressalvados 
os casos previstos em lei”.

A exegese do preceptivo acima impõe como regra 
geral para as empresas estatais o depósito de suas dis-
ponibilidades em instituições financeiras oficiais, cabendo 
à lei efetuar exceções a esse comando. Trata-se, portanto, 
de uma norma constitucional de eficácia contida, em que 
a aplicabilidade é imediata, porém sujeita a redução de 
efeitos em face de superveniência de norma ordinária.

Importante destacar que, a despeito de entendimento 
assentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 
entendemos que a regra supracitada possui sentido com-
pleto, de forma a incorporar a auto-aplicabilidade.2 Dessa 
forma, sua eficácia não deve ser considerada limitada, 
impedindo a geração de efeitos até o termo inicial de vi-
gência de lei ordinária regulamentadora.

Outra questão importante concernente à disposi-
ção constitucional diz respeito à abrangência do termo 
“disponibilidade”. A depender do sentido imputado ao 
termo, o dispositivo constitucional pode ter sua abran-
gência mitigada, acarretando até a nulificação da efi-
cácia do comando em tela. Qualquer tentativa nessa 
direção avaliamos impertinente. Considerando a au-

sência de definição legal do vocábulo, convém conce-
ber disponibilidades como o conjunto de haveres de 
liquidez imediata não comprometidos diretamente com 
obrigações vincendas no dia em apreço.3

Nesse ponto, em obediência ao dispositivo da 
Carta Magna e em congruência com o princípio da 
legalidade dos atos administrativos, cabe questionar a 
existência de norma suficiente a respaldar a utilização 
da rede bancária privada para depósito de disponibi-
lidades de empresas estatais.

Alega-se, nesse sentido, o fenômeno da recepção 
por parte da Constituição Federal do art. 19, II, da Lei nº 
4.595/64, que “dispõe sobre a política e as institui-
ções monetárias, bancárias e creditícias, cria o Con-
selho Monetário Nacional e dá outras providências”. 
O preceito em tela preconiza a utilização do Banco do 
Brasil como depositário exclusivo de disponibilidades de 
quaisquer entidades federais, ressalvando-se, entre ou-
tros, “as exceções previstas em lei ou casos especiais, 
expressamente autorizados pelo Conselho Monetário 
Nacional, por proposta do Banco Central da República 
do Brasil”. (Grifos nossos)

Assim, a Lei nº 4.595/64 teria delegado ao Conse-
lho Monetário Nacional – CMN – a competência para, 
em casos especiais, excetuar a regra geral.

A Circular nº 37/66, do CMN, dispõe, em seu item 
III, que “as sociedades de economia mista, não bancá-
rias, das quais a União seja maior acionista, poderão 
manter contas de depósitos em bancos privados, desde 
que previamente autorizados pelo Banco Central”.

Em função da vigência dessa Circular, o Tribunal 
de Contas da União considerou suprida a determinação 
constitucional e legalizadas as transações bancárias 
das sociedades de economia mista em bancos privados. 
Sem embargo, o tema merece maior reflexão, ante os 
efeitos provenientes da aceitação dessa tese.

Por um lado, cabe salientar que a excessiva abertu-
ra imposta pela regra contida na Circular pode incentivar 
eventuais abusos por parte das estatais, privilegiando 
certas instituições financeiras em detrimento da própria 
companhia. Inobstante não terem sido detectadas na ins-
peção irregularidades nesse sentido, existe a necessidade 
de delimitação criteriosa dos tipos de contas que podem 
ser abertas e da forma de movimentação permitida.

2 O Relatório do TCU informa que o Parecer CAT – nº 856/91, da 
PGFN, considerou que o dispositivo prescrito no art. 164, § 3º, da 
Constituição Federal, não é auto-aplicável. V. Fls. 14 – Aviso nº 14/99. 
3 Convém citar o Parecer Bacen/Dejur – 188/89, de 9-5-89, trans-
crito em parte no relatório do TCU, o qual conclui: “a expressão dis-
ponibilidade de caixa, a que se refere o multicitado § 3º, do artigo 
164, deve ser considerada de forma ampla, de modo a não reduzir 
aquele preceito constitucional à inutilidade”.
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Impõe-se notar, ainda, que a regra disposta na Circu-
lar em comento inverte o conteúdo axiológico do art. 164, 
§ 3º, da Constituição Federal, transmudando a exceção 
em regra. A CF/88 prevê como norma básica o depósito 
das disponibilidades de caixa das estatais em bancos 
oficiais, ao passo que a Circular excetua genericamente 
toda uma espécie de empresas estatais – as sociedades 
de economia mista – da prescrição constitucional, des-
considerando especificidades existentes dentro desse 
grupo de empresas. Por esse raciocínio, de certa forma 
a espécie normativa do CMN acabaria por inviabilizar a 
aplicação do preceito preconizado na Carta Magna. Pas-
sível de questionamento, dessarte, a vigência da Circular   
nº 37/66 sob a égide da Constituição de 1988.4

Igualmente, cumpre examinar a adequação da Cir-
cular ao art. 19, II, da Lei nº 4.595/64. A leitura da lei per-
mite inferir que o legislador previu, em caráter excepcional, 
a liberalização da obrigatoriedade, porquanto utilizou-se 
de expressões como “casos especiais, expressamente 
autorizados pelo Conselho Monetário Nacional”. Afi-
gura-se contestável incluir todo um conjunto heterogêneo 
de estatais na ressalva legal, sem justificativas claras a 
subsidiar esse procedimento. Mais defensável em vista 
do comando legal é a idéia de excetuar, especificamente, 
caso a caso, em face de motivação expressa.5

I. 3 – Aspectos de mérito envolvendo a matéria
Abstraindo qualquer consideração referente ao 

ordenamento positivo, mister analisar a pertinência de 
se exigir, de forma genérica, o depósito de disponibili-
dades de estatais em instituições financeiras públicas 
e o desejável alcance dessa determinação.

Preliminarmente, importa aduzir que com a esta-
bilidade monetária a partir do advento do Plano Real, 
em meados de 1994, os ganhos das instituições fi-
nanceiras detentoras da custódia de depósitos não 
remunerados reduziu-se apreciavelmente. De forma 
simétrica, os depositantes também tiveram suas per-
das minoradas. O fato é que os efeitos resultantes da 
não movimentação de recursos depositados em contas 
bancárias por alguns poucos dias não são tão signifi-
cativos diante do contexto atual.

No que se refere à aplicação desses recursos, 
vigora a Resolução nº 2.108/94, do Conselho Mone-
tário Nacional, que determina a obrigatoriedade da 
aplicação das disponibilidades resultantes de receitas 
próprias de autarquias, empresas públicas e socieda-
des de economia mista ser realizada por intermédio 
do Banco do Brasil S.A, ou entidade do conglomerado 
financeiro por ele liderado.6 Essa norma de alguma for-
ma desestimula a utilização da rede bancária privada 
como depositária de disponibilidades.

Releva trazer à tona, ainda, os ideais de criação dos 
entes da administração pública com personalidade jurídica 
de direito privado. A motivação essencial do processo de 
descentralização administrativa, em conformidade com 

os dispositivos prescritos no Decreto-Lei nº 200/67, é a 
concessão de certa autonomia às entidades de forma a 
propiciar o alcance de determinados objetivos públicos 
de forma mais célere e eficiente. Para atingir os fins co-
limados quando de sua criação, à empresa estatal são 
reservadas certas rotinas operacionais mais liberais em 
relação à administração direta, sem que com isso perca 
suas características de ente público.

Nessa linha, desde que respeitados parâmetros 
racionais determinantes da eficiência da empresa e, 
por conseguinte, o interesse público, é pertinente ad-
mitir que o gozo da autonomia administrativa desses 
entes contemple a prerrogativa para abertura de contas 
de depósitos na rede bancária privada. Infere-se que 
a utilização criteriosa dessas contas, atendendo aos 
requisitos previstos em legislação específica e atuali-
zada, não configuraria prejuízo aos acionistas e nem 
eventual privilégio a determinados grupos privados.

Na mesma direção é a argumentação que considera 
os ganhos de sinergia entre as empresas estatais e os ban-
cos privados. Consoante exposto no relatório de inspeção, 
as empresas estatais examinadas, antes de selecionarem 
as instituições com que trabalharão, analisam suas pro-
postas tendo em vista as contrapartidas oferecidas pelos 
bancos. Obtêm, assim, benefícios diversificados.

Em aditamento ao raciocínio anterior, vale relem-
brar a existência de especificidades em cada estatal. É 
de conhecimento geral a heterogeneidade do conjunto de 
estatais do setor público nacional, de sorte que em vários 
casos vantagens obtidas junto a contratantes bancários 
podem acarretar ganhos de produtividade nas empresas. 
Assim, a título de exemplificação e utilizando as estatais 
destacadas na inspeção do TCU, ocorreu recentemente 
a desregulamentação do setor petrolífero, de forma a im-
plantar a competição nas áreas de exploração e refino. 
Essa alteração nas condições de mercado impõe à esta-
tal a necessidade de otimização de rotinas administrativas 
e operacionais, aproveitando ao máximo parcerias com 
clientes, fornecedores e demais contratantes. Quanto à BR 
Distribuidora, o ambiente competitivo já era preexistente, 
valendo o mesmo raciocínio. Deduz-se, por conseguinte, 
que em vários casos é justificável a liberação criteriosa da 
abertura de contas em instituições privadas.

4 Contatos informais mantidos com técnicos do Departamento de 
Normas do Sistema Financeiro – DENOR – e do Departamento 
de Operações Bancárias – DEBAN, do Banco Central, confirmam 
a precariedade das normas existentes atualmente. Os técnicos 
informaram que há discussões no âmbito do Bacen acerca das 
providências a serem tomadas para a solução desses problemas. 
5 De mais a mais, há quem defenda a não-recepção do art. 19, II, da Lei 
nº 4.595/64 pela Constituição Federal, considerando-o inapto a produ-
zir efeitos relacionados ao art. 164, § 3º, in fine, da CF/88. O Relatório 
do TCU reproduz o Parecer Bacen/Dejur – 188/89, de 9-5-89, nesses 
termos: “não há que se considerar recepcionada pela Carta Magna a 
regra inserta no inciso II, do artigo (sic) 19, da Lei nº 4.595/64, já que se 
constituiria em exceção capaz de nulificar o comando constitucional”; 
6 A matéria também é disciplinada pelo Decreto-Lei nº 1.290/73.
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Cumpre asseverar, ainda, que a regulamenta-
ção do art. 163 da Constituição Federal, atualmente 
consubstanciada no projeto da intitulada Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (que na realidade regula, dentre 
outros, o art. 163, incisos I, II, III e IV, da CF/88) não 
disciplina a matéria sub examine.

I.4 – Conclusões e recomendações
Diante do que foi esposado, conclui-se que:

– O embasamento normativo existente 
para a utilização de contas de depósitos em 
instituições financeiras privadas por parte de 
empresas estatais (mormente as sociedades 
de economia mista) é precário, havendo po-
sições divergentes entre diversos órgãos da 
administração quanto à validade das normas 
aplicáveis;

– a falta de uma norma específica que 
disponha com precisão acerca do alcance da 
ressalva contida no art. 164, § 3º, in fine, da 
CF/88 e das condições que a mesma pode ser 
exercida dá margem a inúmeras interpretações 
e pode incentivar condutas descomedidas dos 
gestores das estatais;

– quanto à conveniência da utilização 
de contas de depósito em bancos privados, 
resta claro que obedecidos certos critérios, 
consideradas as especificidades existentes e 
o confronto dos benefícios e custos associa-
dos, o procedimento pode propiciar vantagens 
à gestão de algumas estatais.

Em face das conclusões acima elencadas, deduz-
se a necessidade de revisão do tratamento normativo 
relativo ao tema. Nos termos da Constituição Federal, 
e em vista dos aspectos relativos ao exame de mérito, 
vislumbramos a necessidade de edição de norma in-
fralegal pelo Conselho Monetário Nacional disciplinan-
do as situações específicas, as condições e os limites 
em que a ressalva prevista na Constituição Federal e 
no art. 19, II, da Lei nº 4.595/64 pode ser exercida. A 
Circular nº 37/66 – CMN – restaria sem efeitos no que 
se refere à matéria aqui tratada.

Dessa forma, considerando as disposições do 
Regimento Interno desta Casa, em especial o art. 216, 
e em vista do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, entendemos pertinente esta Comissão soli-
citar da Mesa do Senado Federal o encaminhamento 
deste Parecer ao ilustre Ministro de Estado da Fazen-
da, requerendo, ainda, informação acerca da necessi-
dade de edição de norma disciplinadora da utilização 
de contas de depósito de disponibilidades de caixa de 
empresas estatais na rede bancária privada. O pedido 
de informação deve propor ao Ministro da Fazenda a 

edição de normativo por parte do CMN regulamen-
tando o assunto.

II – Voto

Ante o exposto, opinamos por que esta Comissão 
tome conhecimento da Decisão nº 332/99, do Tribunal 
de Contas da União, bem como:

– solicite à Mesa do Senado Federal 
que encaminhe ao ilustre Ministro de Estado 
da Fazenda, nos termos do art. 50, § 2º, da 
Constituição Federal e dos arts. 133, V, b e 
216 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, o requerimento de informações em anexo, 
versando sobre a fundamentação normativa 
para a utilização de contas de depósitos de 
disponibilidades de empresas estatais na rede 
bancária privada. Entendemos conveniente, 
ainda, o envio deste Parecer anexo ao pedido 
de informações;

– determine o arquivamento do Aviso 
nº 14/99.

Sala das Comissões, . – Senador Jefferson Pé-
res, Relator.

PARECERES NOS 786 E 787, DE 2009

Sobre a Petição nº 8, de 2004, que en-
caminha ação popular promovida contra a 
Agência Nacional de Telecomunicações, vi-
sando decretar a nulidade de atos de trans-
ferência de autorização para exploração de 
Serviço Móvel Especializado (SME), e suas 
respectivas radiofrequências, do Grupo 
Mcomcast S.A. para a Nextel Telecomuni-
cações S.A.

PARECER Nº 786, DE 2009 
(Da Comissão de Educação, Cultura e Esporte)

Relator: Senador Aelton Freitas

I – Relatório

É distribuída a esta Comissão a Petição men-
cionada à ementa, que resulta de expediente enca-
minhado ao Presidente do Senado Federal, Senador 
José Sarney, pelo Senhor Aluisio François do Amaral, 
o qual informa a respeito da propositura de uma ação 
judicial – ação popular – visando ao bom andamento 
e à lisura na condução da coisa pública.

A ação trata de possíveis irregularidades que es-
tariam ocorrendo no âmbito da Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL). Conforme o missivista, 
devido à gravidade dos fatos em questão, e como se 
trata de matéria afeta a esta Casa Legislativa, torna-se 
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imperiosa a comunicação que ora trazemos à aprecia-
ção de Vossa Excelência na certeza de vossa presti-
mosa atenção, certo de suas prontas providências.

A inicial da ação popular proposta pelo Sr. Alui-
sio François do Amaral, advogado militante no setor 
de serviços de telecomunicações, contra a Anatel, na 
pessoa dos dirigentes que indica, consigna pedido 
de antecipação da tutela, com fundamento no art. 21, 
itens XI e XII, artigo 22, item IV, art. 37, item 21, pará-
grafo VI, art. 170 da Constituição Federal, e ainda na 
Lei nº 9.472/97 e na forma do artigo 273 do Código 
de Processo Civil.

Ao historiar os fatos, o requerente informa que 
protocolou a mesma denúncia perante a própria Ana-
tel, tal como o fizera o Sindicato Nacional das Empre-
sas de Radiocomunicação (SINDER-SP). Ao fazê-lo, 
solicitaram as seguintes providências:

i) impedir a Mcomcast e/ou suas per-
missionárias/autorizatárias de transferir seus 
canais, obrigando-as a devolvê-los;

ii) suspender quaisquer processos de 
transferência de autorização de uso de canais 
solicitados pela Nextel (especialmente os pro-
cessos autuados sob os nºs 53500.002357/2003 
e 53500.003681/2003); e

iii) providenciar, após devida retomada 
dos canais, a imediata abertura de licitação 
dos referidos canais de radiofrequência para 
disponibilizá-los a todas as empresas interes-
sadas em concorrer no mercado de SME.

O Sindicato Nacional das Empresas de Radio-
comunicação – SINDER-SP, em sua petição, solicita, 
além dessas providências, a notificação das empresas, 
para apresentação de defesa, no prazo de quinze dias 
úteis, com base na Lei de Defesa da Concorrência (art. 
33), além da apuração da violação, pela Mcomcast, 
do art. 19 do Regulamento do SME, tendo em vista o 
descumprimento do compromisso de tornar o espectro 
de radiofrequências disponível e em operação regular 
na área de prestação de serviço, bem como do art. 78 
do Regulamento do Uso de Espectro de Radiofrequên-
cias, em virtude da não devolução dos canais e faixas 
de radiofrequências consignados.

E requer, também, que sejam retomados os ca-
nais de radiofrequência consignados à Mcomcast (Re-
solução nº 221/2000), pela sua inutilização, a fim de 
que possam ser outorgados a outras prestadoras de 
serviço, além da extinção das autorizações de uso 
de radiofrequências irregularmente transferidas pela 
Mcomcast à Nextel.

Pede, ademais, a aplicação de todas as medidas 
cabíveis para que seja interrompida a prática ilegal e 

violadora, perpetrada pelo grupo Mcomcast e pela 
Nextel contra a legislação e regulamentação das tele-
comunicações, culminando-se com a efetiva retoma-
da dos canais pela Anatel, decretação de caducidade 
de suas autorizações e uso do espectro, bem como a 
punição das prestadoras, nos termos do art. 173 da 
LGT, bem como a instauração do devido processo ad-
ministrativo disciplinar.

Os atos ilegais e/ou ilícitos que motivariam esses 
pedidos, e os tornariam necessários e mesmo impres-
cindíveis ao correto funcionamento da regulamentação 
desses serviços públicos são descritos na ação judi-
cial referida, especialmente quando menciona (item II) 
os vícios do ato administrativo; e (item III) do direito, 
para concluir com a obrigatoriedade de devolver as 
autorizações; e, especialmente, da irregularidade da 
operação de transferência de canais do “Grupo Mcom-
cast” para a Nextel.

Na inicial é destacada, igualmente, a importân-
cia do Serviço Móvel Especializado, assim como a 
circunstância de que a empresa Nextel monopoliza 
esse mercado. Nos termos da inicial, a Nextel é a úni-
ca operadora de trunking existente no Brasil. Tanto 
isso é verdade que a Nextel se tem valido disso para 
celebrar contratos diretos com empresas públicas, as 
quais solicitam dispensa de licitação, sob a alegação 
de não existir concorrência nessa modalidade de ser-
viço no mercado brasileiro.

A petição desenvolve uma série de argumentos, 
de natureza técnica, para demonstrar irregularidades e 
mesmo ilicitudes que estariam ocorrendo nessa área, 
em prejuízo do interesse público. Tratando-se de ação 
judicial com pedido de tutela antecipada, o autor trata 
do periculum in mora, assim como do fumus bonis 
juris, para justificar a concessão dessa antecipação 
de tutela.

II – Análise

Trata-se de uma ação judicial proposta contra 
a Agência Nacional de Telecomunicações, por um 
cidadão que alega a prática de ato ilegal e lesivo ao 
patrimônio público. Conforme a Lei nº 4.717, de 29 de 
junho de 1965, qualquer cidadão será parte legítima 
para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade 
de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, de entida-
des autárquicas, de sociedades de economia mista, 
de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empresas pú-
blicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 
ou para cuja criação ou custeio o Tesouro público haja 
concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta 
por cento) do patrimônio ou da receita anual de empre-
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sas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos 
cofres públicos (art. 1º).

O advogado Aluisio François do Amaral, cidadão 
que ajuizou a ação popular, enviou correspondência ao 
Presidente do Senado Federal, mediante a qual comu-
nica sua iniciativa no intuito de preservar a legitimidade 
dos atos jurídicos pertinentes à administração pública, 
no setor de telecomunicações, matéria subordinada ao 
Senado Federal (...).

A ação judicial supramencionada foi proposta 
com fundamento no artigo 21, itens XI e XII, artigos 
22, item IV, 37, item 21, parágrafo VI, e 170 da Cons-
tituição Federal (...). Esses dispositivos referem-se à 
competência material (administrativa) da União (art. 
21), para explorar os serviços de telecomunicações 
(inciso XI), e de radiodifusão sonora de sons e ima-
gens (inciso XII). O art. 22 trata da competência da 
União, no plano legislativo, para dispor, privativamente, 
sobre águas, energia, informática, telecomunicações 
e radiodifusão.

Quanto ao art. 37, também mencionado, este 
se refere aos princípios e normas aplicáveis à admi-
nistração pública, o qual determina, em seu § 6º, que 
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regres-
so contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
Quanto a essa referência, não percebemos a relação 
com o objeto da ação, embora o art. 37 contemple, como 
dissemos, diversos dispositivos voltados a positivar, no 
texto constitucional, princípios da administração pública, 
como aqueles da moralidade e da eficiência.

Duas observações se impõem: de um lado a de 
que compete ao Congresso Nacional – e logo, assim, 
ao Senado da República – fiscalizar as atividades do 

Poder Executivo, sendo a amplitude do espectro de 
matérias que nos cabe fiscalizar definido pelo âmbito 
de nossa competência legislativa. A competência fis-
calizatória do Congresso decorre logicamente de sua 
competência legislativa. Vale dizer, compete-nos fis-
calizar as atividades administrativas, de competência 
do Poder Executivo, a respeito das matérias telecomu-
nicações e radiodifusão, que se situam no âmbito de 
nossa competência legislativa, ex vi do citado inciso 
IV do art. 22 da Carta Magna.

Assim sendo, a iniciativa do cidadão de enviar à 
Presidência do Senado Federal cópia da ação popu-
lar que ajuizou é meritória, e ajuda o Senado Federal 
a realizar o acompanhamento da atividade estatal a 
que se refere. Cumpre salientar, entretanto, que depois 
do encaminhamento da correspondência ao Senado 
Federal, tivemos conhecimento da contestação apre-
sentada pela Anatel e também do parecer do Ministério 
Público a respeito do assunto.

Principalmente, de decisão do Juiz Federal da 7ª 
Vara, Nóvely Vilanova da Silva Reis, que indeferiu o 
pedido de antecipação de tutela e, assim, denegou a 
liminar. Ademais, o representante do Poder Judiciário 
indeferiu a petição inicial em relação aos conselheiros 
e ao Ouvidor da Anatel. Desse modo, entendeu não 
existir, no caso, lesão ao patrimônio público.

Por tais razões, parece-nos carecer de sentido 
conferir à matéria andamento de natureza legislativa 
ou fiscalizatória, afigurando-se, na espécie, a circuns-
tância em que se torna cabível o arquivamento do pro-
cessado a que se refere o presente parecer.

III – Voto

Em face de todo o exposto, o nosso voto é por 
que a Petição nº 8, de 2004, seja encaminhada ao ar-
quivo do Senado Federal.

Sala da Comissão, 1º de março de 2005.
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PARECER Nº 787, DE 2009 
(Da Comissão de Serviços de Infraestrutura)

Relator ad hoc: Senador Efraim Morais

I – Relatório

Chega a esta Comissão, para apreciação, a Pe-
tição nº 8, de 2004, que cuida de documento encami-
nhado à Presidência do Senado Federal pelo Senhor 
Aluisio François do Amaral, informando o ajuizamento 
de ação popular em desfavor da Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL).

O conteúdo da ação judicial tem por meta a ob-
tenção da tutela jurisdicional com o fim de decretar a 
nulidade de atos de transferência de autorização para 
exploração de Serviço Móvel Especializado (SME), e 
suas respectivas radiofrequências, do Grupo Mcom-
cast S.A. para a Nextel Telecomunicações S.A. Des-
creve o autor uma série de irregularidades que teriam 
sido cometidas pela autarquia ré ao analisar e deferir 
os mencionados pedidos de transferência. Um dos 
pontos centrais da denúncia reside em supostos pre-
juízos causados aos cofres públicos pela não retoma-
da, pela Anatel, das radiofrequências não utilizadas 
pelas empresas do Grupo Mcomcast, posteriormente 
transferidas à Nextel. Outro aspecto de relevo apon-
tado refere-se à possível monopolização do mercado 
de SME por esta última empresa.

Mediante o Relatório da lavra do eminente Sena-
dor Aelton Freitas, a Comissão de Educação o examinou 
e sobre ele deliberou pelo arquivamento da matéria.

II – Análise

Reza o art. 58, § 2º, inciso IV, da Constituição 
Federal, que às comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas compete receber petições, reclama-
ções, representações ou queixas de qualquer pessoa 

contra atos ou omissões das autoridades ou entida-
des públicas.

O expediente em exame conforma-se ao disposto 
na Lei Maior, impondo-se seu exame pelo Parlamento. 
Ademais, demonstra afinidade com as competências 
deste colegiado, conforme o inciso I do art. 104 do 
Regimento Interno desta Casa.

Esta Comissão de Infraestrutura é competente 
para apreciar a matéria, a teor do art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno, uma vez a este órgão fracionário 
incumbe opinar sobre matérias atinentes a serviços de 
telecomunicações e à agência reguladora pertinente.

A Petição nº 8, de 2004, informa a respeito do 
ajuizamento de ação popular em desfavor da Anatel, 
por suposta prática de ato ilegal e lesivo ao patrimônio 
público. Trata-se aqui do exercício de um direito funda-
mental, albergado no art. 5º, inciso LXXIII, da Consti-
tuição Federal, que garante a qualquer cidadão legiti-
midade para propor ação popular que vise anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio 
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

A Ação Popular nº 2004.34.00.011872-3, que tra-
mitou junto à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, obteve sentença com exame do mérito, 
publicada em 13 de junho de 2006, pela improcedên-
cia do pedido, cujo trânsito em julgado se deu em 27 
de setembro de 2007.

Louve-se a iniciativa do peticionário de trazer o 
tema ao conhecimento desta Casa. Entretanto, não se 
faz mais pertinente dar continuidade à tramitação da 
matéria no Senado Federal.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento 
da matéria e remessa do processado ao arquivo.

Sala da Comissão,
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DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
REGIMENTO INTERNO

RELATÓRIO

Relator: Senador Almeida Lima

I – Relatório

É distribuída a esta Comissão a Petição men-
cionada à ementa, que resulta de expediente enca-
minhado ao Presidente do Senado Federal, Senador 
José Sarney, pelo Senhor Aluisio François do Amaral, 
o qual informa a respeito da propositura de uma ação 
judicial – ação popular – visando ao bom andamento 
e à lisura na condução da coisa pública.

A ação trata de possíveis irregularidades que es-
tariam ocorrendo no âmbito da Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL). Conforme o missivista, 
devido à gravidade dos fatos em questão, e como se 
trata de matéria afeta a esta Casa Legislativa, torna-se 
imperiosa a comunicação que ora trazemos à aprecia-
ção de Vossa Excelência na certeza de vossa presti-
mosa atenção, certo de suas prontas providências.

A inicial da ação popular proposta pelo Sr. Alui-
sio François do Amaral, advogado militante no setor 
de serviços de telecomunicações, contra a Anatel, na 
pessoa dos dirigentes que indica, consigna pedido 
de antecipação da tutela, com fundamento no art. 21, 
itens XI e XII, art. 22, item IV, art. 37, item 21, pará-
grafo VI, art. 170 da Constituição Federal, e ainda na 
Lei nº 9.472/97 e na forma do artigo 273 do Código 
de Processo Civil.

Ao historiar os fatos, o requerente informa que 
protocolou a mesma denúncia perante a própria Ana-
tel, tal como o fizera o Sindicato Nacional das Empre-
sas de Radiocomunicação (SINDER-SP). Ao fazê-lo, 
solicitaram as seguintes providências:

i) impedir a Mcomcast e/ou suas permissionárias/
autorizatárias de transferir seus canais, obrigando-as 
a devolvê-los;

ii) suspender quaisquer processos de transferên-
cia de autorização de uso de canais solicitados pela 
Nextel (especialmente os processos autuados sob os 
nºs 53500.002357/2003 e 53500.003681/2003); e

iii) providenciar, após devida retomada dos ca-
nais, a imediata abertura de licitação dos referidos ca-
nais de radiofrequência para disponibilizá-los a todas 
as empresas interessadas em concorrer no mercado 
de SME.

O Sindicato Nacional das Empresas de Radio-
comunicação – SINDER-SP, em sua petição, solicita, 
além dessas providências, a notificação das empresas, 
para apresentação de defesa, no prazo de quinze dias 

úteis, com base na Lei de Defesa da Concorrência (art. 
33), além da apuração da violação, pela Mcomcast, 
do art. 19 do Regulamento do SME, tendo em vista o 
descumprimento do compromisso de tornar o espectro 
de radiofrequências disponível e em operação regular 
na área de prestação de serviço, bem como do art. 78 
do Regulamento do Uso de Espectro de Radiofrequên-
cias, em virtude da não devolução dos canais e faixas 
de radiofrequências consignados.

E requer, também, que fossem retomados os 
canais de radiofrequência consignados à Mcomcast 
(Resolução nº 221/2000), pela sua inutilização, a fim 
de que possam ser outorgados a outras prestadoras 
de serviço, além da extinção das autorizações de uso 
de radiofrequências irregularmente transferidas pela 
Mcomcast à Nextel.

E requer, ademais, a aplicação de todas as me-
didas cabíveis para que seja interrompida a prática 
ilegal e violadora, perpetrada pelo grupo Mcomcast 
e pela Nextel contra a legislação e regulamentação 
das telecomunicações, culminando-se com a efeti-
va retomada dos canais pela Anatel, decretação de 
caducidade de suas autorizações e uso do espectro, 
bem como a punição das prestadoras, nos termos do 
art. 173 da LGT, bem como a instauração do devido 
processo administrativo disciplinar.

Os atos ilegais e/ou ilícitos que motivariam esses 
pedidos, e os tornariam necessários e mesmo impres-
cindíveis ao correto funcionamento da regulamentação 
desses serviços públicos são descritos na ação judi-
cial referida, especialmente quando menciona (item II) 
os vícios do ato administrativo; e (item III) do direito, 
para concluir com a obrigatoriedade de devolver as 
autorizações; e, especialmente, da irregularidade da 
operação de transferência de canais do “Grupo Mcom-
cast” para a Nextel.

Na inicial é destacada, igualmente, a importân-
cia do Serviço Móvel Especializado, assim como a 
circunstância de que a empresa Nextel monopoliza 
esse mercado. Nos termos da inicial, a Nextel é a úni-
ca operadora de trunking existente no Brasil. Tanto 
isso é verdade que a Nextel se tem valido disso para 
celebrar contratos diretos com empresas públicas, as 
quais solicitam dispensa de licitação, sob a alegação 
de não existir concorrência nessa modalidade de ser-
viço no mercado brasileiro.

A petição desenvolve uma série de argumentos, 
de natureza técnica, para demonstrar irregularidades e 
mesmo ilicitudes que estariam ocorrendo nessa área, em 
prejuízo do interesse público. Tratando-se de ação judicial 
com pedido de tutela antecipada, o autor trata do 
periculum in mora, assim como do fumus bonis juris, 
para justificar a concessão dessa antecipação de tutela.
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II – Análise

Trata-se de uma ação judicial proposta contra 
a Agência Nacional de Telecomunicações, por um 
cidadão que alega a prática de ato ilegal e lesivo ao 
patrimônio público. Conforme a Lei nº 4.717, de 29 de 
junho de 1965, qualquer cidadão será parte legítima 
para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade 
de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, de entida-
des autárquicas, de sociedades de economia mista, 
de sociedades mútuas de seguro nas quais a União 
represente os segurados ausentes, de empresas pú-
blicas, de serviços sociais autônomos, de instituições 
ou para cuja criação ou custeio o tesouro público haja 
concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta 
por cento) do patrimônio ou da receita anual de empre-
sas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos 
cofres públicos (art. 1º).

O advogado Aluisio François do Amaral, cidadão 
que ajuizou a ação popular, enviou correspondência ao 
Presidente do Senado Federal, mediante a qual comu-
nica sua iniciativa no intuito de preservar a legitimidade 
dos atos jurídicos pertinentes à administração pública, 
no setor de telecomunicações, matéria subordinada ao 
Senado Federal (...).

A ação judicial supramencionada foi proposta com 
fundamento no artigo 21, itens XI e XII, artigos 22, item 
IV, 37, item 21, parágrafo VI, e 170 da Constituição Fe-
deral (...). Esses dispositivos referem-se à competência 
material (administrativa) da União (art. 21), para explo-
rar os serviços de telecomunicações (inciso XI), e de 
radiodifusão sonora de sons e imagens (inciso XII). O 
art. 22 trata da competência da União, no plano legisla-
tivo, para dispor, privativamente, sobre águas, energia, 
informática, telecomunicações e radiodifusão.

Quanto ao art. 37, também mencionado, este 
se refere aos princípios e normas aplicáveis à admi-
nistração pública, o qual determina, em seu § 6º, que 
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regres-
so contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
Quanto a essa referência, não percebemos a relação 
com o objeto da ação, embora o art. 37 contemple, como 
dissemos, diversos dispositivos voltados a positivar, no 
texto constitucional, princípios da administração pública, 
como aqueles da moralidade e da eficiência.

Duas observações se impõem: de um lado a de 
que compete ao Congresso Nacional – e logo, assim, 
ao Senado da República – fiscalizar as atividades do 

Poder Executivo, sendo a amplitude do espectro de 
matérias que nos cabe fiscalizar definido pelo âmbito 
de nossa competência legislativa. A competência fis-
calizatória do Congresso decorre logicamente de sua 
competência legislativa. Vale dizer, compete-nos fis-
calizar as atividades administrativas, de competência 
do Poder Executivo, a respeito das matérias telecomu-
nicações e radiodifusão, que se situam no âmbito de 
nossa competência legislativa, ex vi o citado inciso IV 
do art. 22 da Carta Magna.

Assim sendo, a iniciativa do cidadão de enviar à 
Presidência do Senado Federal cópia da ação popular 
que ajuizou é meritória, e ajuda o Senado Federal a re-
alizar o acompanhamento da atividade estatal a que se 
refere. Impõe-se, nesse sentido, que esta Comissão de 
Educação, para bem realizar suas atribuições, solicite 
ao Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso 
IV do art. 71 da Constituição, combinado com o inciso 
IX do art. 90 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, a realização de inspeção, auditoria, ou a iniciativa 
de fiscalização e controle que julgar mais pertinente 
à presente matéria.

Por outra parte, quanto à ação judicial em si, 
cabe-nos o reconhecimento, em homenagem ao prin-
cípio constitucional da separação dos poderes, de que 
a competência para o seu julgamento é do Poder Ju-
diciário, o que faz descabida qualquer intromissão do 
Poder Legislativo no assunto.

III – Voto

Em face de todo o exposto, o nosso voto é no 
sentido de que o presente processado seja encami-
nhado ao Tribunal de Contas da União, requerendo-lhe, 
nos termos constitucionais e regimentais, que realize o 
procedimento fiscalizatório pertinente, encaminhando 
ao Senado Federal o resultado de seus trabalhos.

E, quanto ao presente processado, que o mesmo 
seja encaminhado ao arquivo do Senado Federal.

Sala da Comissão, . – Senador Almeida Lima, 
Relator.

RELATÓRIO

Relator: Senador César Borges

I – Relatório

Vem a esta Comissão, para exame, a Petição nº 
8, de 2004, que resulta de expediente encaminhado 
à Presidência do Senado Federal pelo Senhor Aluisio 
François do Amaral, que informa a respeito do ajuiza-
mento de ação popular em desfavor da Agência Na-
cional de Telecomunicações (ANATEL).

A ação tem por intento decretar a nulidade de 
atos de transferência de autorização para exploração 
de Serviço Móvel Especializado (SME), e suas res-
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pectivas radiofreqüências, do Grupo Mcomcast S.A. 
para a Nextel Telecomunicações S.A. Nesse mister, 
o autor descreve uma série de irregularidades que 
teriam sido cometidas pela autarquia ré ao analisar e 
deferir os mencionados pedidos de transferência. Um 
dos pontos centrais da denúncia reside em supostos 
prejuízos causados aos cofres públicos pela não reto-
mada, pela Anatel, das radiofreqüências não utilizadas 
pelas empresas do Grupo Mcomcast, posteriormente 
transferidas à Nextel. Outro aspecto de relevo apon-
tado refere-se à possível monopolização do mercado 
de SME por esta última empresa.

A presente Petição foi examinada pela Comissão 
de Educação que, em parecer da lavra do Senador 
Aelton Freitas, pronunciou-se pelo arquivamento da 
matéria. Em face da promulgação da Resolução nº 1, 
de 2005, a presidência do Senado Federal encami-
nhou o expediente a este colegiado, tendo em vista 
que, de acordo com a nova redação dada ao art. 104, 
inciso I, do Regimento Interno, à Comissão de Servi-
ços de Infraestrutura incumbe opinar sobre matérias 
atinentes a serviços de telecomunicações e à agência 
reguladora pertinente.

II – Análise

Reza o art. 58, § 2º, inciso IV, da Constituição 
Federal, que às comissões do Congresso Nacional e 
de suas Casas compete receber petições, reclama-
ções, representações ou queixas de qualquer pessoa 
contra atos ou omissões das autoridades ou entida-
des públicas.

O expediente em exame conforma-se ao disposto 
na Lei Maior, impondo-se seu exame pelo Parlamento. 
Ademais demonstra afinidade com as competências 
deste colegiado, conforme o inciso I, do art. 104, do 
Regimento Interno desta Casa.

A Petição nº 8, de 2004, tem como principal propó-
sito informar a respeito do ajuizamento de ação popular 
em desfavor da Anatel, em virtude de suposta prática 
de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público. Trata-se 
aqui do exercício de um direito fundamental, albergado 
no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que 
garante a qualquer cidadão legitimidade para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimô-
nio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural.

Ao consultar-se o andamento do processo jun-
to à 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal, constata-se que decisão do juiz Novély Vila-
nova da Silva Reis indeferiu o pedido de antecipação 
de tutela e, assim, denegou a liminar solicitada pelo 
proponente, sob a alegação de que em princípio, não 

existe a probabilidade de procedência da causa. No 
mesmo sentido, parecer emitido pela Procuradoria da 
República no Distrito Federal destaca que as principais 
alegações do autor carecem de comprovação.

Não obstante o desfecho que venha a ter o feito, 
faz-se mister ressaltar que as supostas irregularidades 
denunciadas pelo autor estão sendo examinadas pelo 
Poder Judiciário, a quem caberá, em última instância, 
decidir a respeito da legalidade dos atos administrati-
vos contestados em ação popular.

Nesse sentido, é de louvar-se a iniciativa do peti-
cionário de trazer o tema ao conhecimento desta Casa. 
No entanto, considerando o andamento do feito junto 
ao Poder Judiciário, entendemos não ser pertinente 
dar continuidade à tramitação da matéria no Senado 
Federal.

III – Voto

Diante do exposto, o voto é pelo conhecimento 
da matéria e remessa do processado ao arquivo.

Sala da Comissão,  Senador César Borges, 
Relator.

PARECER Nº 788, DE 2009

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
sobre o Aviso nº 10, de 2008 (nº 134/2008, 
na origem) da Presidência do Tribunal de 
Contas da União, que encaminha ao Senado 
Federal o Relatório de Atividades daquele 
Tribunal referente ao 4º trimestre do exer-
cício de 2007.

Relator: Senador Cícero Lucena

I – Relatório

O Presidente do Tribunal de Contas da União 
(TCU) remeteu o Aviso nº 10, de 2008 (nº 134-GP/
TCU, de 28-2-2008, na origem), pelo qual encaminha 
ao Senado Federal o Relatório das Atividades daque-
la corte de contas referente ao 4º trimestre do exer-
cício de 2007, dando cumprimento ao § 4º do art. 71 
da Constituição Federal, segundo o qual o TCU deve 
encaminhar ao Congresso Nacional, trimestral e anu-
almente, relatório de suas atividades.

Nos termos do art. 102-A do Regimento Interno 
do Senado Federal (RISF), a matéria foi distribuída a 
esta Comissão.

II – Análise

O TCU exerce relevante papel no exercício do 
controle externo, como órgão auxiliar do Congresso 
Nacional. No relatório em análise, o Tribunal relata suas 
atividades no período, que compreendem, em síntese, 
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o julgamento de contas, o exame de atos de pessoal, 
as medidas cautelares adotadas, as condenações e 
sanções aplicadas aos responsáveis, a remessa de 
processos ao Ministério Público para a adoção de me-
didas judiciais cabíveis, as fiscalizações realizadas e a 
apreciação de denúncias que lhe foram feitas.

De acordo com o referido Relatório, foram os se-
guintes os principais resultados e benefícios decorren-
tes das atividades do TCU no período em questão:

1. autorização de publicação do leilão da 
Usina de Santo Antônio, no rio Madeira, com 
recomendação de redução de cerca de 13% 
no preço teto da tarifa máxima do leilão; bem 
como apreciação dos estudos de avaliação 
econômico-financeira referente à concessão 
para outorga de uso de bem público da usina; 
ações estas que deverão gerar economia total 
superior a R$30 bilhões no horizonte do fluxo 
de caixa do empreendimento;

2. apreciação conclusiva de 1.972 pro-
cessos de controle externo;

3. julgamento de 25.221 atos referentes 
à admissão de pessoal, aposentadorias, refor-
mas e pensões, dos quais 1.274 tiveram regis-
tro negado por ilegalidades verificadas;

4. adoção de 20 medidas cautelares no 
intuito de evitar potencial lesão ao erário, em 
montante superior a R$800 milhões;

5. julgamento definitivo das contas de 
9.270 responsáveis;

6. julgamento pela irregularidade de 185 
processos de tomada de prestação de con-
tas anuais e de tomada de contas especiais, 
equivalente a 17,9% do total de processos 
dessa natureza julgados de forma conclusiva 
no período;

7. condenação de 426 responsáveis ao 
recolhimento de débito e/ou pagamento de mul-
ta, em montante superior a R$107 milhões;

8. remessa de cópia de 199 processos 
ao Ministério Público da União, para fins de 
ajuizamento de ações cíveis e penais cabíveis, 
em razão de dano ao Erário;

9. inabilitação para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança no âm-

bito da Administração Pública Federal de 17 

responsáveis por irregularidades;

10. decretação de inidoneidade de 9 em-

presas para participar de licitação no âmbito 

dá Administração Pública Federal;

11. conclusão de 179 fiscalizações;

12. apuração de 707 denúncias e repre-

sentações.

Deve-se relevar o desempenho do Tribunal para 

a melhoria da Administração Pública de maneira geral, 

que não se limita à sua atuação punitiva.

São ações que se revertem na preservação dos 

recursos públicos escassos em face de potenciais 

maus usos.

Além disso, por meio da aprovação de relatórios 

de auditorias de natureza operacional, a Corte de 

Contas avalia o desempenho de órgãos, entidades e 

programas de governo, bem como afere o andamento 

das políticas públicas e a qualidade de bens ofertados 

e serviços prestados. Em sede dessas fiscalizações, 

o Tribunal presta relevantes serviços ao dar orienta-

ções e fazer recomendações aos gestores públicos, 

com o fim de evitar desperdícios, melhorar a gestão e 

disseminar as melhores práticas observadas na Ad-

ministração Pública Federal.

III – Voto

Diante do exposto, manifesto-me no sentido de 

que esta Comissão tome conhecimento das informa-

ções contidas no Relatório de Atividades do Tribunal 

de Contas da União referente ao 4º trimestre do exer-

cício de 2007, e delibere pelo arquivamento da ma-

téria, comunicando o fato à Mesa, nos termos do art. 

143 do RISF.

Sala da Comissão, 4 de junho de 2009.
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DOCUMENTO ANEXADO NOS TER-
MOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO DO 
REGIMENTO INTERNO

Relatório

Relator: Senador Augusto Botelho

I – Relatório

Trata-se do Aviso nº 10, de 2008 (nº 134-GP/TCU, 
de 28/02/2008, na origem), pelo qual a Presidência do 
Tribunal de Contas da União encaminha ao Senado 
Federal relatório das atividades daquele órgão fiscali-
zador referente ao 4ºtrimestre do exercício de 2007.

Com a remessa do Aviso ora em exame, o Tri-
bunal de Contas da União cumpre disposição contida 
no § 4º do art. 71 da Constituição Federal, segundo a 
qual o Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, 
trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

II – Análise

O Tribunal de Contas da União exerce relevante 
papel no exercício do controle externo, como órgão 
auxiliar do Congresso Nacional. No relatório em aná-
lise, o Tribunal relata suas atividades no período, que 
compreendem, em síntese, o julgamento de contas, 
o exame de atos de pessoal, as medidas cautelares 
adotadas, as condenações e sanções aplicadas aos 
responsáveis, a remessa de processos ao Ministério 
Público para a adoção de medidas judiciais cabíveis, 
as fiscalizações realizadas e a apreciação denúncias 
que lhe foram feitas.

De acordo com o referido Relatório, foram os se-
guintes os principais resultados e benefícios decorren-
tes das atividades do TCU no período em questão:

Usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, com 
recomendação de redução de cerca de 13% 
no preço teto da tarifa máxima do leilão; bem 
como apreciação dos estudos de avaliação 
econômico-financeira referente à concessão 
para outorga de uso de bem público da usina; 
ações estas que deverão gerar economia total 
superior a R$30 bilhões no horizonte do fluxo 
de caixa do empreendimento.

-
cessos de controle externo.

a admissão de pessoal, aposentadorias, refor-
mas e pensões, dos quais 1.274 tiveram regis-
tro negado por ilegalidades verificadas.

intuito de evitar potencial lesão ao erário, em 
montante superior a R$800 milhões.

9.270 responsáveis.

processos de tomada de prestação de con-
tas anuais e de tomada de contas especiais, 
equivalente a 17,9% do total de processos 
dessa natureza julgados de forma conclusiva 
no período.

-
colhimento de débito e/ou pagamento de multa, 
em montante superior a R$107 milhões.

ao Ministério Público da União, para fins de 
ajuizamento de ações civeis e penais cabíveis, 
em razão de dano ao erano.

em comissão ou função de confiança no âm-
bito da Administração Pública Federal de 17 
responsáveis por irregularidades.

-
presas para participar de licitação no âmbito 
da Administração Pública Federal.

-
sentações.

Deve-se relevar o desempenho do Tribunal para 
a melhoria da Administração Pública de maneira geral, 
que não se limita à sua atuação punitiva. São ações 
que se revertem na preservação dos recursos públicos 
escassos em face de potenciais maus usos. De acordo 
com o documento em tela, levando em conta apenas as 
decisões passíveis de quantificação, o benefício finan-
ceiro potencial, no trimestre, superou R$223 bilhões, 
o que permite inferir que para cada real alocado ao 
TCU, no terceiro trimestre de 2007, o retorno ao País 
foi superior a 6,99 reais.

Além disso, por meio da aprovação de relatórios 
de auditorias de natureza operacional, a Corte avalia 
o desempenho de órgãos, entidades e programas de 
governo, bem como afere o andamento das Políticas 
Públicas e a qualidade de bens ofertados e serviços 
prestados. Em sede dessas fiscalizações, o Tribunal 
presta relevantes serviços ao dar orientações e fazer 
recomendações aos gestores públicos, com o fim de 
evitar desperdícios, melhorar a gestão e disseminar 
as melhores práticas observadas na Administração 
Pública Federal.

III – Voto

Diante do exposto, entendemos que cabe a esta 
Comissão, em face do conhecimento das informações 
contidas no Relatório de Atividades do Tribunal de Con-
tas da União, referente ao 4º trimestre do exercício de 
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2007, deliberar pelo arquivamento da matéria, com a 
devida comunicação à Mesa, nos termos do art. 143 
do Regimento Interno.

Sala da Comissão, Senador Augusto Botelho, 
Relator.

PARECER Nº 789, DE 2009

Da Comissão de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
Contas da União, que encaminha cópia do 
Acórdão nº 180-TCU-Plenário, de 2009, que 
trata do monitoramento do atendimento às 
recomendações e à determinação contidas 
nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.894/2006-
TCU-Plenário.

Relator ad hoc: Senador Jefferson Praia

I – Relatório

Vem à apreciação desta Comissão de Meio Am-
biente, Defesa do Çonsumidor e Fiscalizaçãp e Controle 
(CMA) o Aviso nº 6, de 2009, do Presidente do Tribunal 
de Contas da União (TCU), que encaminha cópia do 
Acórdão nº l80-TCU-Plenário, de 2009, bem como do 
Relatório e do Voto que o fundamentaram. A decisão 
em comento foi proferida pelo Plenário daquela Corte 
de Contas, na Sessão Ordinária de 11 de fevereiro de 
2009, nos autos do processo nº TC 001.296/2008-2.

O referido processo trata do monitoramento do 
atendimento das recomendações e determinação con-
tidas nos itens 9.1 e 9.2. do Acórdão 1.894/2006-TCU-
Plenário. Com essa decisão, o Tribunal recomendou, 
resumidamente, a adoção das seguintes medidas: “(a) 
o estabelecimento de metas realísticas, exequíveis 
e desafiadoras para os indicadores de captação de 
vagas, de aproveitamento de vagas e de colocação 
de trabalhadores; (b) a elaboração, em conjunto com 
executores com baixo desempenho, de plano de ação 
objetivando combater as causas do baixo desempenho; 
(c) a implementação de programa de capacitação es-
pecífico para os funcionários que atuam na captação 
de vagas; (d) a implementação de centrais de capta-
ção de vagas em localidades atendidas por mais de 
um posto do [Sistema Nacional de Emprego – SINE]; 
(e) alterações nos critérios de distribuição dos recursos 
do [Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT], de modo 
a considerar o desempenho recente dos executores 
na colocação de trabalhadores no mercado de traba-
lho e o sucesso na colocação dos grupos vulneráveis; 
(f) a adoção de soluções tecnológicas para reduzir os 
custos de implementaÇão e operação do Sistema In-
tegrado de Gestão das Ações de Emprego – SIGAE]; 
(g) a realização de supervisão em cada um dos execu-
tores da ação durante a vigência dos convênios; (h) a 

elaboração de um roteiro mínimo de supervisão a ser 
implementado pelos executores da ação”.

II – Análise

A análise de avisos, inclusive aqueles relativos 
a monitoramento da  observância de recomendações 
e determinações anteriores do Tribunal de Contas da 
União encaminhadas à nossa apreciação, enquadra-se 
nas competências de controle do Congresso Nacional 
sobre as entidades integrantes da administração pú-
blica, de que trata o art. 70 da Constituição Federal, 
exercida com o auxilio do TCU, conforme o art. 71 da 
Carta Magna.

No âmbito do Senado Federal, incumbe a esta 
Comissão, nos termos do art. 102-A, I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, exercer, sem prejuízo das 
atribuições dos demais órgãos e comissões da Casa, 
a fiscalização dos atos do Poder Executivo.

A proposta de deliberação submetida ao Cole-
giado do TCU esclarece que, “conforme relatado pela 
5ª Secretaria de Controle Externo, as informações 
prestadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE no âmbito deste processo de monitoramento dão 
conta de que aquele órgão e o Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador vêm adotando 
medidas com vistas a aperfeiçoar a atuação do Sine, 
nos termos sugeridos por esta Casa”.

Além disso, parte das recomendações teria sido 
atendida com a Resolução nº 560, de 28/11/2007, do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador – CODEFAT, que estabeleceu normas para a 
execução das ações integradas do Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sine.

Também, com resultados positivos para o aten-
dimento das recomendações, foi publicado o “Manual 
de Orientações para Execução do Convênio Pluria-
nual Único”, com o objetivo de esclarecer dúvidas e 
fornecer informações para a correta aplicação dos 
recursos do FAT.

Por outro lado, está previsto o “Levantamento 
de Auditoria” no Ministério do Trabalho e Emprego, 
ainda para este primeiro semestre, a fim de que a 5ª 
Secretaria de Controle Externo promova nova ava-
liação das questões tratadas no monitoramento aqui 
analisado, inclusive no que se refere aos efeitos de-
correntes da instituição do Plano Plurianual Estadual 
do Sistema Público de Emprogo, Trabalho e Renda e 
do Convênio Único no Sistema Público de Emprego, 
Trabalho e Renda.

O relator do processo submeteu os autos à apre-
ciação superior, propondo que fossem consideradas 
parcialmente atendidas as recomendações constantes 
dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão nº 1.894/2006 – Plená-

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1182



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26165 

rio. Propôs, também, o arquivamento dos autos. Em 
relação aos itens 9.1.1.7, 9.1.1.8, 9.1.1.13, 9.1.2.1 e 
9.2 da referida decisão, registrou que a matéria já tinha 
sido objeto de análise em instrução anterior.

As conclusões relativas ao monitoramento efetu-
ado pelo TCU na Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego, do Ministério do Trabalho e Emprego – SSPE/
MTE, relativas à observância das recomendações e da 
determinação contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 
nº 1.894/2006-Plenário, são as seguintes:

1. as ações empreendidas pelo MTE e 
pelo Codefat encontram-se alinhadas com as 
recomendações deste Tribunal exaradas no 
Acórdão nº 1.894/2006 – Plenário;

2. observou-se que a implementação de 
algumas recomendações não foi concluída em 
razão da deficiência de pessoal do MTE e dos 
problemas técnicos apresentados pelo Data-
mec na migração da base tecnológica atual 
para uma base web, cujo prazo de entrega foi 
adiado para junho de 2009;

3. os efeitos decorrentes da instituição 
do Plano Plurianual Estadual do Sistema Pú-
blico de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR) 
e do Convênio Único no Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda continuarão a 

ser verificados por ocasião do Levantamento 
de Auditoria a ser realizado no MTE em 2009 
(Acórdão nº 2.271/2008-Plenário);

4. nesse sentido, tendo em vista as pro-
vidências já adotadas pelos gestores e consi-
derando que alguns aspectos das recomen-
dações serão aprofundadas por meio de fisca-
lização no MTE, entende-se que as medidas 
até o momento empreendidas e as propostas 
em andamento são suficientes para que se 
encerre o monitoramento.

Após a análise da documentação que acompa-
nha o Aviso nº 6, de 2009, concluímos que o monito-
ramento afetado pelos técnicos do TCU aponta para a 
observancia das recomendações anteriores daquele 
órgão. Trata-se no caso, de medidas administrativas 
que não exigem, em nosso entendimento, a adoção de 
outras  providências legislativas.

III – Voto

Pelo exposto, manifestamo-nos, no sentido de  
que esta Comissão tome conhecimento do Aviso nº 6, 
de 2009, e, em seguida, determine seu arquivamento, 
nos termos do art. 133, III, do Regimento Interno do 
Senado Federal.

Sala da Comissao, 4 de junho de 2009.
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PARECER Nº 790, DE 2009

Da Comissão de Serviços de Infraes-
trutura, sobre o Ofício “S” nº 9, de 2009 (nº 

17/2009, na origem), da Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão do Estado de Pernam-
buco, que encaminha ao Senado Federal, 
em atendimento ao § 1º do art. 28 da Lei nº 
11.079, de 2004,  informações referentes 
à contratação de parceria público-privada 
para exploração, mediante concessão ad-
ministrativa, do Centro Integrado de Res-
socialização de Itaquitinga.

Relator: Senador Jayme Campos
Relator ad hoc: Senador Paulo Duque

I – Relatório

Encontra-se em exame nesta Comissão o Ofício 
“S” nº 9, de 2009 (Ofício CGPE nº 17, de 12 de março 
de 2009, na origem), do Comitê Gestor do Programa de 
Parcerias Público-Privadas do Estado de Pernambuco, 
em cumprimento ao § 1º do art. 28 da Lei nº 11.079, de 
30 de dezembro de 2004, a qual institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada 
(PPP) no âmbito da administração pública.

O ofício trata do processo de contratação de PPP, 
na modalidade de concessão administrativa, para a 
exploração do Centro Integrado de Ressocialização 
de Itaquitinga. O seu objetivo é demonstrar que os li-
mites e parâmetros contidos na Lei das PPPs estão 
sendo cumpridos pelo governo pernambucano. Por 
esse motivo, a documentação enviada também se 
refere às obrigações financeiras decorrentes da PPP 
destinada a explorar a ponte de acesso e do sistema 
viário do destino de turismo e lazer “Praia do Paiva”, 
objeto do Ofício “S” nº 2, de 2007.

O CGPE informa que o adjudicatário da conces-
são em tela será, em razão da exigência de menor 
contraprestação básica da parte do setor público, o 
consórcio “Reintegra Brasil”, formado pelas empresas 
Yumutã Empreendimentos e Serviços de Manutenção 
Ltda. e Advance Construções e Participações Ltda.

A concessão apresenta as seguintes caracte-
rísticas:

a) os pagamentos preestabelecidos estão 
relacionados à efetiva prestação dos serviços 
contratados;

b) o risco, de demanda assumido pelo 
governo estadual é inferior a 40%;

c) o risco de construção e de disponibili-
dade serão integralmente administrados pelo 
parceiro privado.

Portanto, conforme a Portaria da Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN) nº 614, de 21 
de agosto de 2006, a contraprestação básica 
devida pelo governo estadual configura-se 
simples despesa de caráter continuado.

Combinando-se as contraprestações devidas 
pela exploração da ponte de acesso e do sistema vi-
ário do destino de turismo e lazer “Praia do Paiva”, e 
do Centro Integrado de Ressocialização de Itaquitinga, 
o comprometimento da receita corrente líquida esti-
mada para o período de 2009 a 2040 será, segundo 
tabela anexada ao oficio do CGPE, sistematicamente 
inferior a 1% – máximo de 0,75%, em 2012, e mínimo 
de 0,02%, no final do prazo indicado.

II – Análise

Na forma do art.  104, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, compete à Comissão de 
Serviços de Infraestrutura (CI) opinar sobre matérias 
pertinentes a PPPs. Essa modalidade de contratação, 
instituída pela Lei nº 11.079, de 2004, tem como elemen-
tos diferenciadores o compartilhamento de riscos entre 
o ente público e o parceiro privado e a contraprestação 
pecuniária do primeiro em prol do último.

O compartilhamento almejado não encontra cor-
respondência nas modalidades tradicionais de contra-
tação de obras e serviços pelo setor público, discipli-
nadas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou 
nos regimes de concessão e permissão de serviços 
públicos, regulamentados pela Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995. Na primeira situação, os riscos do 
empreendimento são assumidos pela própria adminis-
tração pública; na segunda, esses riscos são transfe-
ridos ao concessionário e aos usuários.

Do ponto de vista orçamentário, a contrapres-
tação devida constitui despesa obrigatória de caráter 
continuado, a qual é definida, pelo art. 17 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal), como despesa corrente 
derivada de lei medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixe para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a dois exercí-
cios. O controle de suas repercussões sobre as finan-
ças públicas estaduais e municipais não compete ao 
Senado Federal, mas sim ao Poder Legislativo local, 
por meio dos respectivos planos plurianuais, leis de 
diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. 
Adicionalmente, conforme o § 3º do art. 10 da Lei das 
PPP, sempre que o setor público for responsável por 
mais de 70% da remuneração do parceiro privado será 
preciso obter autorização legislativa específica.

Logo, para esta Casa, as PPP dos entes subnacio-
nais não diferem do ato de recrutar pessoal permanen-
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te ou de expandir os serviços prestados, diretamente, 
pelo setor público. Em outras palavras, constituídas 
as novas despesas, caberá aos tesouros dos gover-
nos envolvidos prover, nos exercícios subseqüentes, 
a adequada cobertura orçamentária.

Assim, entendemos que não cabe a esta Casa 
aprovar ou desaprovar as contratações de PPP pelos 
entes subnacionais. As informações recebidas prestam-
se tão somente a subsidiar eventuais análises pelos 
órgãos competentes da capacidade dos governos en-
volvidos para ampliar o seu nível de endividamento ou 
para receber transferências voluntárias. Dessa forma, 
o presente parecer limitar-se-á a opinar pelo conheci-
mento da matéria e seu subseqüente arquivamento, 
com o envio de cópia da deliberação correspondente 
à STN.

Evidentemente, qualquer empreendimento es-
tadual ou municipal que requeira a contratação de 
operação de crédito pela administração pública direta, 
autarquias, fundações ou empresas estatais depen-
dentes precisará observar os limites e as condições 
fixadas por esta Casa no exercício de suas compe-
tências constitucionais (Constituição Federal, art. 52, 
incisos V a IX), consubstanciadas nas Resoluções do 
Senado Federal nos 40 e 43, ambas de 2001, e 48, de 
2007. No entanto, como são os parceiros privados que 
devem obter os empréstimos requeridos pelas PPP, 
tem-se que essa modalidade de contratação não está 
sujeita aos controles prévios definidos pelas normas 
senatoriais.

O mesmo ocorre com as regras de contingencia-
mento do volume de crédito das instituições financei-
ras em favor do setor público, contidas na Resolução 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 2.827, de 
2001, e alterações subsequentes. Por conseguinte, as 
PPP permitem significativa expansão da capacidade 
de investimento dos entes subnacionais à revelia dos 
limites de endividamento fixados pelas autoridades 
competentes.

Justamente pela capacidade que as PPP têm de 
elidir o monitoramento tanto do CMN como da STN e 
do Senado Federal, a Lei nº 11.079, de 2004, no art. 
28, fixou limites prudenciais de comprometimento da 
Receita Corrente Líquida (RCL) com as despesas de 
caráter continuado derivadas do conjunto de PPP con-
tratadas. Tendo como base o exercício em que forem 
apurados os limites em questão, são eles:

a) 1% da RCL observada no exercício 
anterior;

b) 1% da RCL estimada para os dez 
exercícios subseqüentes.

Trata-se de coibir eventuais excessos pelos atu-
ais gestores públicos, em prejuízo da gestão orçamen-
tária dos futuros governos estaduais e municipais. O 
ente que não observe os limites citados estará sujeito 
às seguintes sanções no seu relacionamento com a 
União:

a) não receber garantias para realizar 
operações de crédito;

b) não receber transferências voluntá-
rias.

Para que as sanções fixadas possam ser apli-
cadas, os entes subnacionais deverão encaminhar ao 
Senado Federal e à STN, previamente à contratação, 
informações sobre as PPP que pretendam implemen-
tar. Este foi o caso dos Ofícios “S” nos 17, de 2006, 2 
e 53, ambos de 2007, 18, de 2008, e 13, de 2009. O 
primeiro tratou da construção e operação da Linha 4 
do metropolitano paulistano; o segundo, mencionado 
anteriormente, da exploração da ponte de acesso e do 
sistema viário do destino de turismo e lazer “Praia do 
Paiva”; o terceiro, da Prefeitura de Rio das Ostras, da 
complementação do sistema municipal de esgotamento 
sanitário; o quarto do tratamento de água no âmbito 
do Sistema Produtor do Alto Tietê; o quinto de PPP a 
ser realizada pelo Distrito Federal. Os dois primeiros 
foram apreciados pela Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), o que resultou nos Pareceres nos 249 e 
358, de 2007. O terceiro foi objeto do Parecer nº 460, 
de 2008, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle. O quarto será 
apreciado pela CAE e pela CI. O quinto e último foi re-
centemente distribuído para esta Comissão.

O Ofício “S” nº 9, de 2009, ora analisado, também 
cumpre a exigência de informar esta Casa acerca da 
contratação, pelo governo pernambucano, de PPP para 
explorar o Centro Integrado de Ressocialização de Ita-
quitinga, cabendo frisar que o limite fixado para as des-
pesas de caráter continuado continuará sendo observado 
pelo ente em questão. Conseqüentemente, em relação 
ao que dispõe a Lei das PPP, o Estado de Pernambuco 
permanece habilitado tanto a obter garantias da União 
para realizar operações de crédito como a receber recur-
sos federais a título de transferências voluntárias.

III – Voto

Em face do exposto, voto para que esta Comissão 
de Serviços de Infraestrutura tome conhecimento do 
Oficio “S” nº 9, de 2009, e proceda ao seu arquivamen-
to, com o envio da presente deliberação ao Ministério 
da Fazenda, para, na forma do § 1º do art. 28 da Lei nº 

11.079, de 2004, dar ciência ao órgão competente.
Sala da Comissão,
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com relação aos Pareceres nºs 785, 788 e 789, de 
2009, referentes aos Avisos nºs 14, de 1999; 10, de 
2008; e 6, de 2009, das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, a Presidência, 
em observância às suas conclusões, encaminha as 
matérias ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com relação aos Pareceres nºs 786, 787 e 790, de 
2009, das Comissões de Educação, Cultura e Esporte 
e de Serviços de Infra-Estrutura, sobre a Petição no 8, 
de 2004, e o Ofício “S” nº 9, de 2009, a Presidência 
tomará as providências necessárias a fim de atender 
às recomendações contidas em suas conclusões. 

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com a palavra a Senadora Fátima Cleide, pela or-
dem.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
como primeira a chegar, peço a minha inscrição para 
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª foi a primeira a chegar?

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Fui. 
Depois foi o Senador Tião Viana e o Senador Paulo 
Paim.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Solicito que a Secretária da Mesa faça as inscrições 
pela ordem de chegada.

Com a palavra o Senador Tião Viana, pela or-
dem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma 
forma, solicito a minha inscrição para uma breve co-
municação, no tempo oportuno.

Sr. Presidente, aproveito, ainda, para registrar a 
visita do nosso campeão olímpico Bernard, da Sele-
ção Brasileira de Vôlei, que se encontra aqui com os 
companheiros da vida olímpica brasileira, afirmando o 
“Dia Olímpico do Esporte”. Também se encontra pre-
sente a Hortência – que eu não tinha visto – e todo o 
patrimônio do esporte brasileiro.

Peço que V. Exª acolha a subida deles à Mesa 
para cumprimentos à Presidência, que neste momento 
é ocupada por V. Exª, e para o registro deste bom mo-
mento da vida do Senado, que é receber os campeões 
olímpicos, afirmando o “Dia Olímpico do Esporte”.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vamos abraçá-los, porque nós representamos o povo 
brasileiro e eles são o encanto do povo brasileiro. Que 
o Senado da República esteja subindo como os saques 
do Bernard, que vão aos céus.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Paulo 
Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a minha 
inscrição em terceiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Terceiro.

Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 

Peço que V. Exª me inscreva como o quarto.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC) – Segunda suplência.

(A Presidência recebe os atletas olím-
picos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Este é o exemplo. Cícero, do Senado Romano, disse: 
mens sana in corpore sano. Faço minhas as palavras 
de Cícero, “mens sana in corpore sano”. Ninguém... 
Hortência, mulher encantadora. Você só perde aqui 
para a Hortência, mas merece todos os aplausos e 
homenagens. Aqui estão os Senadores para abraçá-
los em nome do povo do Brasil. 

Professora Fátima, V. Exª, quando for Governado-
ra, saiba que vale mais fazer uma quadra esportiva do 
que uma sala de aula, porque o esporte educa.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mão Santa, por gentileza. Tenho 
certeza absoluta de que V. Exª concordará – e todos 
aqui também – que essa turma merece uma salva de 
palmas de todos nós.

(Palmas.)
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sena-

dor Mão Santa, apenas para informar a V. Exª e aos nossos 
ilustres visitantes que, antes mesmo de ser Governadora, 
mas agora, como Senadora, apresentei um projeto de lei, 
em trâmite na Comissão de Educação, que estabelece 
que se deve colocar uma quadra, um espaço coberto, 
em cada escola, para que nenhuma escola brasileira seja 
projetada sem que haja nela a previsão do espaço coberto 
para recreação, lazer e a prática desportiva.

Nossa compreensão é no sentido de que, se 
a prática do esporte não começar na escola, nunca 
conseguiremos ter campeões olímpicos do porte de 
Hortência, Bernardinho e todos os outros que estão 
aí em cima.

Assim, precisamos que a Casa se manifeste 
a favor desse projeto o mais rapidamente possível, 
tendo em vista que já estamos muito atrasados na 
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corrida olímpica, Sr. Presidente, com a formação dos 
nossos atletas.

Era só para fazer esse registro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Os nossos cumprimentos, pois o esporte educa. Com o 
esporte, ganhamos e perdemos, é como na vida, mas 
também se aprende que é preciso união, trabalho e esfor-
ço para se chegar a uma vitória. E no esporte há regras, 
há juízes, como na sociedade. Então, é a grande fonte de 
educação. Ninguém representaria tão bem a grandeza 
do esporte como o nosso Bernard, famoso por seu sa-
que “Jornada nas Estrelas”, e a encantadora Hortência, 
que com tanta beleza, galhardia e força, encanta-nos e 
representa a beleza da mulher brasileira.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Flávio Arns, pela ordem.

O SR. FLÁVIO ARNS (Bloco/PT – PR. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Como Presidente da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, gostaria de 
saudar a todos que estão aqui representando o esporte 
olímpico brasileiro, o Comitê Olímpico (COB), e dizer 
que há uma exposição que será inaugurada no espa-
ço do Senado Federal, na Chapelaria. Às 15h30min, 
haverá um evento no Auditório Petrônio Portela.

Mas também quero dizer que, principalmente, na 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte e no Sena-
do Federal, possamos, por intermédio dos exemplos 
olímpicos, fazer com que muitas pessoas se dediquem 
ao esporte, seja por recreação, seja por lazer, por com-
petição, da maneira que for, pois isso vai engrandecer 
o Brasil, como os que estão aqui.

Parabéns a todos e a todas.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Então, Bernard e Hortência recebam os nossos cum-
primentos. Nós estamos na democracia, e este é o 
Poder representativo do povo. Cícero dizia: “o Senado 
e o povo de Roma”, e nós podemos dizer: o Senado e 
o povo do Brasil aplaudem os atletas que V. Sªs aqui 
representam.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR) – 
Senador Mão Santa, gostaria de um minutinho só para 
citar o nome de nossos atletas que estão aí.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Augusto Botelho, pela ordem.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ao lado dos 
nossos ídolos Bernard e Hortência, temos a Tayane 
Mantovaneli, da Ginástica Rítmica; Hugo Hoyama, 
do Tênis de Mesa; o Denílson Lourenço, do Judô; e a 
Renata, do Vôlei de Praia. São os quatro atletas que 

estão aqui, fora os dois catedráticos, decanos do nos-
so esporte.

(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Nossos aplausos e a admiração do povo brasileiro 
que representamos.

Felicidades!
Há oradores inscritos.
Neste Período de Expediente, regimentalmente, o 

orador tem dez minutos, e já está lotada, com reserva, 
a inscrição para comunicação inadiável.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mão Santa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, Senador Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estou 
solicitando aqui a vaga do Senador Marco Maciel, que 
está inscrito...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está inscrito em primeiro lugar.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Eu estou aguardando retorno. Peço a V. Exª que 
conceda a palavra ao primeiro orador inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A nossa eficiente Secretária-Executiva disse que já 
veio a aquiescência. Ele permuta com V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª, então, é o primeiro inscrito.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Faça-me um favor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
E o Antonio Carlos Valadares passa a ser o segundo. 
A não ser que haja um entendimento.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Faça uma gentileza.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O Senador Papaléo Paes é o segundo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado, 
Sr. Presidente. Só para confirmar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Está inscrito hoje V. Exª no lugar... Está vendo, Geraldo 
Mesquita Júnior, V. Exª é o primeiro, permutando com o 
Senador Marco Maciel; segundo, é o Senador Papaléo 
Paes e o terceiro é o Senador Antonio Carlos Valada-
res. Mas, como é de praxe, nós vamos alternar.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Sr. Presidente, eu queria que V. Exª permitisse... 
A Senadora Fátima está inscrita para uma comunicação 
inadiável. Ela falaria e, em seguida, eu falaria, porque 
preciso me colocar a par de um documento aqui.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Mas, primeiro, é o orador inscrito. Mas, V. Exª cede à 
professora Fátima.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Ela fala, depois eu falo, por gentileza. Quero 
só me colocar a par de um documento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os cavalheiros cederam à professora Fátima. Está 
vendo, Senadora Fátima Cleide, V. Exª goza de muito 
prestígio.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita 
Júnior e Senador Papaléo Paes. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna na tarde de hoje para fazer um registro 
muito importante. No dia de sexta-feira passada, no 
Estado de Rondônia, tivemos a presença forte, firme 
e determinada da Ministra Dilma Rousseff, para lançar 
o Programa Terra Legal e o Mutirão do Programa Arco 
Verde, que é um programa que visa realizar aquelas 
ações positivas que há muitos anos nós, da Amazônia, 
clamamos ao Governo Federal em função das ações 
negativas por conta do desmatamento.

Então, os Municípios que mais desmataram co-
meçam agora a receber as ações positivas do Governo 
Federal. E a primeira delas é o programa Terra Legal, 
que vai tratar da regularização fundiária das terras na 
Amazônia.

Sr. Presidente, a Ministra Dilma esteve também 
em Rondônia para entregar o título de terras para o 
Prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, cumprin-
do, assim, o compromisso feito pelo Presidente Lula 
quando esteve em Rondônia, no dia 12 de março. Sua 
Excelência prometeu ajudar o Prefeito Roberto Sobri-
nho nesse que é o maior programa de regularização 
fundiária urbana, realizado no Município de Porto Ve-
lho, capital do Estado de Rondônia.

Mas, Sr. Presidente, a visita da Ministra Dilma 
Rousseff no dia de hoje, infelizmente, foi ofuscada por 
uma série de manifestações que estão ocorrendo no 
Estado. Chama-se manifesto “Respeite o meu voto”. 
Várias pessoas me ligaram indignadas. E eu fiz questão 
de vir à tribuna, nesta tarde, para fazer um comunica-
do ao povo do meu Estado de Rondônia, ao Senado 
da República, ao Congresso brasileiro. Nós estamos 
vivendo, no meu Estado, dias de incerteza por conta 
de decisões da Justiça Eleitoral. Porém, nada disso, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, justifica o que está sendo 
feito em Rondônia por parte do Governador Ivo Cas-
sol. As manifestações estão sendo feitas por meio de 
pressão junto aos servidores comissionados.

Até aí, tudo bem! Eu poderia até, Senador Paim, na 
última das hipóteses, admitir, uma vez que comissionado 
é aquele pessoal que já é vinculado a ele. Infelizmente, 

no Estado de Rondônia, as comissões não existem para 
garantir a efetividade do serviço público, para garantir 
a efetividade do atendimento do serviço ao público, ao 
Estado, à população. Os servidores comissionados em 
Rondônia são todos amigos do Governador de plantão.

Mas o problema que eu vejo, na realização das 
manifestações hoje – venho a esta tribuna mais por 
isto –, é a pressão que está sendo feita, utilizando-se 
da máquina estatal, em cima de empresários do nosso 
Estado, tanto do setor do comércio, quanto do setor 
da indústria. Há também uma propaganda terrorista, 
nessa manifestação, que se utiliza de aparelho do Esta-
do, que se utiliza, inclusive, Senador Paim, dos ônibus 
do transporte escolar. Municípios, hoje, paralisaram o 
atendimento na prefeitura, fecharam a BR, utilizando 
ônibus do transporte escolar, inviabilizando o funcio-
namento das escolas e as aulas das nossas crianças. 
Tudo isso foi feito com muita pressão e com o discurso 
terrorista de que, caso o Governador seja cassado, o 
Estado irá parar e irão parar as obras do PAC.

Eu queria, neste momento, dizer aos Senadores 
da República, às Senadoras, ao Brasil e, principalmente, 
ao povo do meu Estado de Rondônia que nada disso é 
verdade. Não existe nenhuma decisão da Justiça Elei-
toral. E, quando houver, nós não sabemos qual será. 

Com certeza, eu, que confio na Justiça, que confio 
no Estado democrático de direito, penso que não será 
uma decisão para inviabilizar o Estado, até porque, 
Sr. Presidente, caso o Estado se inviabilize por conta 
da ausência de um Governador, que é o que está no 
plantão neste momento, por efeito de cassação, por 
efeito de uma decisão judicial, poderemos dizer em 
Rondônia que o nosso Estado já tem data limite, já tem 
prazo para acabar, porque lá todo mundo sabe que o 
Governador já está em plena campanha eleitoral para 
o Senado, eleição que ocorrerá no ano que vem. 

Portanto, para ser candidato ao Senado, ele terá 
que se afastar no dia 30 de abril. Então, nós poderemos 
assim dizer que o Estado acabará no dia 30 de abril, 
porque o atual Governador se afastará para concorrer. 
Isso é um absurdo, um absurdo por completo.

Quero aqui apenas tranquilizar a população do 
Estado e solidarizar-me principalmente com as pessoas 
que produzem, que fazem com que o Estado cresça e 
seja hoje uma das economias mais fortes do Brasil. 

Aproveito para dizer a todos os nossos empresários, 
principalmente aos do setor do comércio e do setor da 
indústria, aos nossos pequenos produtores, aos funcio-
nários públicos da Emater e do Idaron, que estão sendo 
pressionados a ir de lote em lote, de unidade em unidade 
de produção do Estado para forçar nossos produtores 
a assinarem manifestos e abaixo-assinado, que não se 
preocupem. Nada disso, desse terrorismo que está sendo 
plantado pelo Governo do Estado, acontecerá.
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Eu acredito em dias de paz e acredito no que têm 
me dito as pessoas quando ando pelo Estado, como fiz 
neste final de semana, Senador Mão Santa. As pesso-
as estão muito convictas do novo tempo de esperança 
que brilha para o Estado de Rondônia. 

Meu muito obrigada, Senador Mão Santa. E gosta-
ria de dar como lido o Manifesto Pró Respeito à Justiça e 
ao Povo de Rondônia, que está sendo veiculado no Es-
tado de Rondônia pela Central Única dos Trabalhadores 
e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação.

Gostaria também, Sr. Presidente, de registrar, 
aqui entre nós, a presença de uma representação de 

funcionários de escolas, de trabalhadores em educação 
do Brasil, que estão aqui aguardando que o Senado 
Federal aprove, nesta semana, o PL nº 507, que trata 
dos profissionais da educação e da inclusão dos fun-
cionários de escola como profissionais da educação.

Muito obrigada, Senador Mão Santa, Presidente 
em exercício.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Acabamos de ouvir a Senadora Fátima Cleide, fazendo 
uma análise da política do seu Estado, Rondônia.

Convidamos para usar da palavra, por permu-
ta com o Senador Marco Maciel, o Senador Geraldo 
Mesquita Júnior. 

Peço permissão para uma comunicação. 
De ordem do Presidente Sarney, comunico aos 

Membros da Mesa Diretora que a reunião prevista para 
as 17 horas será antecipada para as 15h30, por solici-
tação do Senador Heráclito Fortes. Então, convocamos 
o Senador Marconi Perillo, a Senadora Serys Slhes-
sarenko, os Senadores João Vicente Claudino, Mão 
Santa, Patrícia Saboya e os Suplentes, César Borges, 
Aldemir Santana, Cícero Lucena e Gerson Camata, 
para estarem, às 15h30, na sala da Presidência.

Com a palavra, o Senador Geraldo Mesquita. 
Ele é do PMDB do grandioso Estado, de brava gente, 
o Acre.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Brava gente acreana! Senador Mão Santa, 
boa tarde! Quero cumprimentar os demais Senadores 
e Senadoras presentes, os nossos visitantes, aqueles 
que nos ouvem, como diz o Senador Mão Santa, pela 
TV Senado, pela Rádio Senado. 

Senador Mão Santa, hoje eu abro os jornais e me 
surpreendo aqui com a citação do meu nome, numa 
ordem de 35 Senadores. A manchete do jornal O Es-
tado de S. Paulo é a seguinte: “Atos secretos envolve-
ram 35 Senadores dos principais partidos”. E aí tenho 
aqui: “Lista. Senadores envolvidos com atos secretos”. 
Usados para criar cargos e nomear parentes de polí-
ticos, entre outros. 

Senador Papaléo, é um negócio de doido. Agora, 
diariamente, a gente tem vindo ao Senado – o Senado 
está virando uma delegacia de polícia – prestar esclare-
cimentos. E eu presto estes esclarecimentos, Senador, 
em homenagem e em respeito aos meus eleitores, ao 
povo do Acre, ao povo brasileiro. 

É um negócio inacreditável! Eu pedi a minha as-
sessoria, eu estava ali há pouco com a subchefe do 
meu gabinete, a Drª Olímpia, muito diligente. Pedi pri-
meiro à 1ª Secretaria, que me enviasse a relação dos 
tais atos secretos. E a Olímpia e os demais servidores 
do meu gabinete, hoje de manhã, fizeram um cotejo do 
que tinha ali e do que se relacionava a meu respeito. 

Senador Mão Santa, acredite se quiser, a leitura 
que as pessoas fazem, Senador Antonio Carlos Vala-
dares, quando abrem uma página de jornal dessa, a 
leitura é a seguinte: “Ato secreto, bandalheira!”. Aí vem 
aqui: “Senador Geraldo Mesquita, bandido!”. É essa a 
leitura que as pessoas fazem, entende?

Pois mandei verificar do que se tratava.
Primeira ocorrência: diz respeito a uma servido-

ra que, logo no início do meu mandato, eu requisitei 
da Universidade Federal do Acre, Professora Rejane 
Marcelina Ribeiro Pascoal. Senador Mão Santa, olhe 
que coisa inacreditável: ato secreto! Estou aqui com 
o Boletim: Ato do Diretor-Geral nº 2368, “que resolve 
nomear, na forma do disposto no inciso [...] Rejane 
Marcelino Ribeiro Pascoal...”.

Tenho aqui, protocolado pelo Senado – como faz 
o Senador Mão Santa: foco aqui, companheiro; close, 
como se fosse da Senadora Ideli, close: “Solicito a V. 
Sª [...]”. Aqui já é a exoneração. Deixe-me ver mais. 

Senador Mão Santa, a Adriana, hoje, do jornal 
O Globo, Senador Paim, me ligou: “Senador, esse ne-
gócio dos atos secretos?”. Eu digo: “Adriana, estou 
com toda a documentação para lhe entregar”. Agora, 
eu queria o seguinte: a imprensa divulga: “tal ato se-
creto, Senador Geraldo Mesquita”. Quem dera que eu 
tivesse o privilégio, Senador Paulo Paim, de amanhã 
a imprensa dizer: “Olha, os atos secretos que dizem 
que se relacionam com o Senado Geraldo Mesquita, 
o Senador demonstrou documentalmente que não têm 
nada de secreto”! 

Estão aqui: a requisição que fiz, através da Pre-
sidência do Senado, para o Reitor à época, Jonas 
Pereira de Souza Filho; o processo que tramitou no 
Departamento de Pessoal do Senado, de Recursos 
Humanos; a cessão da funcionária; o exercício dela no 
meu gabinete; o ato de exoneração. Tudo protocolado! 
Que diabo de ato secreto é esse? E a gente passa por 
bandido! Porque, olhem, eu juro, Senador Valadares, 
quando a pessoa abre o jornal e lê: “ato secreto en-
volve 35 Senadores”. Aí ela vê aqui: “Senador Geraldo 
Mesquita Júnior”. Bandido! Safado! É essa a leitura que 
as pessoas estão fazendo. 

Olhem, vou dizer uma coisa aqui: eu achava que a 
coisa era grave. Estou achando que é muito mais grave, 
porque, quando se trata de má-fé, Senador Mão San-
ta, de servidor ou de Senador, cabem duas soluções: 
a cassação do mandato do Senador ou a demissão 
do servidor. Agora, estou achando que isso aqui, pelo 
menos no que diz respeito a mim, Senador Papaléo, é 
incompetência e desorganização! Não é possível um 
negócio desse! Então, a coisa é muito grave, porque, 
quando se trata de má-fé, cabem punições. E, agora, 
o que é que nós vamos fazer nessa coisa doida que 
se transformou isso aqui?

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Excelência, 
V. Exª me permite, até para colaborar com V. Exª?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Com o maior prazer, companheiro.
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O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – V. Exª é jurista, 
mas eu quero fazer um esclarecimento aqui. Quando 
fala alguém que é conhecido em todo o Brasil, claro 
que a imprensa presta muita atenção. Não tem jeito. 
Mas, quando fala um Papaléo, que é lá do Amapá, do 
baixo clero, poucos prestam atenção. Eu estou, desde 
o início das minhas falações, quando não estou defen-
dendo ninguém da Mesa, estou defendendo a institui-
ção, falando para virem explicar o que estão chamando, 
maldosamente, de ato secreto. Eu quero lhe dizer o 
que estão chamando de ato secreto. Mas não adianta, 
já pegou o apelido, é ato secreto, e acabou-se. Estão 
falando exatamente... Todo processo é começado da 
seguinte maneira. Vamos supor, o Senador quer nome-
ar uma pessoa. O cargo existe, ele pede a nomeação 
dessa pessoa, a Diretoria executa o que tem de exe-
cutar no Recursos Humanos, ela faz exame médico, 
apresenta documentos, é admitida. Isso aí é cantado 
no Boletim Administrativo da Casa, certo? Toda a Casa 
sabe. Se toda a Casa sabe, para mim, não é secreto. 
Para mim, não é. É para V. Exª?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador....

O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Agora, es-
cute, sabe por que chamam secreto? Porque alguns 
desses atos não foram para a Internet. É isso que é 
o secreto. Eu acho que faltou completar ou é falta de 
transparência para o público externo, tudo bem! Mas 
condenar essas pessoas! Olhem, isso é muito triste. 
Só sente quem está aqui, nesta relação. Eu peço a 
todos os meus colegas aqui presentes que, quando 
forem fazer uso da palavra, como V. Exª, não façam 
uso só para se defender. Vamos defender a instituição. 
Esta instituição, é obrigação nossa defender, para que 
façamos este País continuar democrático, Excelência, 
porque esta situação que o Senado enfrenta hoje aca-
bou com a CPI da Petrobras. Acabou com a CPI da 
Petrobras! Muito obrigado.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Eu ia entrar nesse assunto, Senador Papaléo. 

Senador Papaléo, mais uma vez, aqui, olhe o 
protocolo no Senado! 

Rapaz, eu queria pedir só um favor especial aos 
companheiros da imprensa, essas jovens, esses jovens 
que se empenham aqui, 24 horas por dia, no Senado, 
cobrindo a atividade do Senado. Não custaria nada, 
Senador Paim. Olhe, se eu for culpado de alguma coisa, 
de alguma bandalheira, metam o sarrafo no Senador 
Geraldo! Proponham a cassação, proponham o enforca-
mento dele. Agora, deem o benefício da dúvida. Como 
diz o Senador Papaléo, deem o benefício da dúvida. 
Apurem a fundo. Está aqui, à disposição, no meu gabi-
nete. Vão lá, revistem as gavetas por completo. Todos 

os documentos que eu tenho estão à disposição da 
imprensa brasileira que cobre o Senado. Tudo, de cabo 
a rabo, do centavo que eu gastei desde que cheguei 
aqui até ontem. Está tudo à disposição da imprensa 
brasileira: nomeação de servidores, exoneração, os 
atos chamados secretos, como diz o Senador Papa-
léo, que ser relacionam comigo. 

Aqui tem mais: a nomeação e a exoneração de 
uma outra servidora, lá do Município de Marechal 
Thaumaturgo, que me serviu com muito denodo. E eu 
tive muito prazer em ter a participação dela no meu 
gabinete. Foi nomeada, foi exonerada. Tudo protoco-
lado aqui, junto ao Senado, os boletins publicados. Eu 
não estou... 

Outro, Senador: o Xirlians. Ele me serve desde o 
início do meu mandato. Resolveu ser candidato a ve-
reador, foi exonerado, como manda a lei. Participou da 
campanha, chegou pertinho de se eleger, não se ele-
geu. Depois da campanha, como manda a lei, retornei 
o Xirlians ao meu gabinete, e ele está lá, em Cruzeiro 
do Sul, prestando um relevante serviço a mim. 

O que tem de secreto nisso aqui? Eu queria sa-
ber. O que tem de desonesto, o que tem de improbi-
dade nisso aqui? 

Pelo amor de Deus, eu queria pedir à imprensa 
brasileira... É bom, rapaz, é bom a gente vender jornal 
publicando um negócio desse aqui. É uma delícia! Eu 
sei que é, porque a população brasileira...

(Interrupção do som.)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – ... já está aguardando esse tipo de coisa. Nós 
viramos a Geni, o Senado é a Geni hoje. Então, está 
todo mundo – e não tiro a razão das pessoas –, está 
todo mundo esperando o cacete que vai cair no dia 
seguinte! É um mar de rosas isso, é uma beleza, é 
notícia, é venda de jornal! Agora, pelo amor de Deus, 
acho que imprensa sem consciência... E aqui estou 
cobrando a consciência da imprensa nacional. A im-
prensa tem que ter consciência. Se for para pedir o 
enforcamento do Senador Geraldo, ou do Papaléo, 
do Valadares, que seja, peçam, documentadamente 
e comprovadamente, mas concedam a eles o benefí-
cio da dúvida. Vão lá, nos gabinetes, e fucem. As mi-
nhas gavetas estão à disposição, Senador Valadares. 
Podem se plantar no meu gabinete 24 horas. Estou 
aqui dizendo para o pessoal do meu gabinete: eles 
têm ordem para receber qualquer jornalista que queira 
vasculhar os meus documentos. Estão lá, à completa 
disposição da imprensa. 

Agora, não façam isto, não! Isto aqui é uma per-
versidade, um negócio desse! Ou, se fizerem, retifi-
quem no dia seguinte: olhe, foi publicado, e o Senador 
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Geraldo Mesquita provou documentalmente – cacete! 
– que não tem nada de secreto, que não tem nada de 
indigno, que...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Geraldo...

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Pois não.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – V. Exª tem razão, como todos nós, de estarmos 
indignados com um noticiário tão equivocado, para não 
dizer exagerado, contra 35 senadores que, segundo 
a reportagem, estavam recebendo benefícios e privi-
légios. Eu, se assinei algum ato – e devo ter assinado 
como suplente, nesses últimos dois anos anteriores 
à atual gestão –, assinei na certeza de que esse ato 
seria publicado, porque eu nada tenho a esconder na 
minha vida. Sempre agi com transparência, sempre 
agi dentro dos limites da legalidade. Já fui governador 
do Estado e todos os atos do governo saíam no Diário 
Oficial. Por que eu, como suplente, iria exigir um ato 
secreto porque estava ali minha assinatura? Em pri-
meiro lugar, vários Senadores assinam ato da Mesa. 
Não é um suplente que vai interferir... 

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB 
– SE) – Todos participam do ato da Mesa. Então, eu 
quero dizer a V. Exª que, tanto V. Exª como o Senador 
Tião, o Senador Papaléo, o Senador Paulo Paim e 
eu, que fomos citados aí nessa reportagem, estamos 
realmente indignados e praticamente indefesos, por-
que, depois que sai uma história dessas... Lá no meu 
Sergipe já saiu, num site: “Senadores de Sergipe en-
volvidos em ato secreto”.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – O senhor não imagina como isso sai lá no 
Acre, Senador!

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Quer dizer, a Senadora Maria do Carmo, coita-
da, doente, passando por uma situação – todo mundo 
conhece a Senadora Maria do Carmo –, e um site lá 
de Sergipe coloca: “Senadores envolvidos...”, não sei o 
quê. Como se tivéssemos chamado alguém responsá-
vel pela publicação e disséssemos: “Olha, não é para 
publicar isso”. Isso não existe! Quer dizer, pessoas 
responsáveis como nós, quando assinamos um ato, a 
nossa assinatura é para valer. Não é apenas a palavra 
não, é o documento que tem a nossa assinatura, que 
é assinatura pública. Então, todo ato de gestão tem 
de merecer aquilo que é incontornável: a publicidade. 
Quando eu, quando V. Exª, o Paulo Paim e os demais 
assinamos os atos, nós assinamos na certeza de que 
seriam publicados. E eu tenho certeza de que o que 
eu assinei, assinei e assinaria de novo, porque eu não 

assino nenhum ato ilegal. Eu só assino aquilo que é 
bom para a população, que é bom para a instituição.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Valadares, a questão não é só assi-
nar não, a questão não se restringe só a assinaturas. 
Veja...

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – É a publicidade. E a publicidade é a condição 
sine qua non. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Eu falo por mim e acho que posso até falar pelos 
demais. O problema não é só assinatura.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Claro!

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – O que estou exibindo aqui, Senador Valada-
res, é o protocolo do Senado nos documentos que tra-
mitaram no setor de Recursos Humanos do Senado 
pedindo a requisição de uma funcionária, pedindo a 
sua nomeação, pedindo a sua exoneração. Está tudo 
documentado, cacete! Tudo documentado. 

É isso que estou pedindo! É isso que estou pedin-
do! Se há algo que a gente possa pedir aqui à impren-
sa brasileira: Por favor, se eu merecer ser enforcado 
aqui na frente, que a imprensa prove que eu mereço 
ser enforcado e mande me enforcar. 

Agora, está lá. O que estou falando aqui vou re-
produzir daqui a pouquinho lá no meu gabinete. Vou 
juntar os meus servidores: “O jornalista que vier aqui 
pode abrir as gavetas. Mostrem tudo que eles queiram 
ver, absolutamente tudo”, Senador Paim. E, depois 
disso, se julgarem que eu mereço uma matéria como 
esta que saiu aqui no Estadão... A matéria é um rela-
to. A matéria, na verdade, não tem nada de... Agora, 
a matéria, por si só, rapaz, é uma condenação, por-
que – repito, pela terceira vez – é essa a leitura que o 
povo brasileiro hoje faz. O povo brasileiro hoje dorme 
pensando, quando acordar no dia seguinte, o que vai 
ler no jornal sobre o Senado Federal. E aí ele lê: “Ato 
secreto envolve 35 Senadores dos principais parti-
dos”. Aí vem lá: Paulo Paim. “Safado!”. Paim, é essa a 
leitura que se faz. 

Rapaz, um pé-rapado como o Paim... Quem é 
que pode levantar suspeita...

(Interrupção do som)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – ...sobre a integridade de um homem desses? 
Aí é demais, Senador Mão Santa! Onde é que nós 
vamos parar? Onde é que nós vamos parar, rapaz, 
com isso?

Então, Senador Mão Santa, com toda a indig-
nação, que tenho o direito aqui de expor, queria dizer 
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que isso é algo que está fora de qualquer esquadro, 
de qualquer padrão. Isso aqui é um massacre e não é 
devido, é indevido. Porque, quando o massacre é me-
recedor, que metam o sarrafo! Que metam o sarrafo, 
entende? Mas é imerecido um negócio desses. É uma 
injustiça um troço desses.

Lá no Acre, Paim, eu queria que V. Exª imaginasse 
como isso repercute lá: “Olha, aquele bandido, aquele 
safado do Senador Geraldo Mesquita está lá, tem um 
ato secreto em nome dele”. Rapaz! É assim como a 
coisa repercute, Senador Mão Santa.

Olhe, indecência. Nós fomos chegando hoje no 
Senado e o Senador Mão Santa estava lendo a relação 
de valores pagos a altos membros deste Governo. A 
título de quê, Senador Mão Santa?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª me permite mais isso? Apenas queria – e o 
Senado é para isto – esclarecer. Deus me permitiu 
ter sido prefeitinho e governador do Estado. Não exis-
te esse negócio de secreto. Está ali o Garibaldi. Eu, 
no meu governo, tinha um órgão, como tem a Data-
prev, a Dataprev do Piauí, Prodep. Faz-se um cheque 
no órgão – tem um secretário de administração, que 
manda, um secretário do governo –, vai pra fazenda 
e vai para o banco.

Todo mundo que recebe dinheiro recebe no ban-
co. Não é secreto não, o nome está lá na lista, não tem 
nada de secreto. Que há distorções, há muitas, salá-
rios exagerados, há muitos. Ninguém está aqui... nós 
somos a cara do povo do Brasil. Mas isso é como o 
Padre Antônio Vieira dizia:” O exemplo arrasta”. Então, 
tem mau exemplo, como acaba de citar Geraldo Mes-
quita. Por isso é que não querem a CPI da Petrobras. 
Um Conselheiro da Petrobras ganha por mês – está 
aqui o Diário Oficial – R$76.542,59. Por mês! 

São R$76.542,59 por mês, o grupo, o time, como 
o Arthur disse. Time de quê? O Arthur, ontem, andou... 
uns times violentos, não é? Sim, novecentos e dezoito 
mil, quinhentos e onze... por ano, oito milhões, duzentos 
e sessenta mil e seiscentos... O time de conselheiros 
da Petrobras. Não é secreto porque está aqui, eles me 
mandaram. Atentai bem, primeiro nome: R$76.542,59 
por mês, professoras do meu Brasil, médicos. Sou apo-
sentado como médico cirurgião, 40 anos, é dois mil e 
pouco. Atentai bem: conselheira, primeiro, Dilma Vânia 
Roussef, é Dilma Real o nome agora. Isso é dinheiro 
muito, Tião. Defenda o médico. 

Segundo, Guido Mantega, é, conselheiro: 
R$76.542,59; Silas Rondeau Cavalcante Silva, aquele 
que saiu do Ministério de Minas e Energia; José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo; Francisco Roberto de Albuquer-
que; Luciano Galvão Coutinho; Sergio Franklin Quintella; 
Fábio Colletti Barbosa; Jorge Gerdau Johannpeter. Não 

tem nenhum parente, aqui, de Senador, não. Aquelas 
frases violentas do Arthur... Está aqui, Diário Oficial.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Não precisa nem continuar a lista. A gente, 
cruzando os fatos, cruzando os assuntos, percebe 
que tem alguma coisa aí, tem carne debaixo desse 
angu, não é? 

A CPI da Petrobras que não se instala por isso 
ou por aquilo... As chamadas oposições não querem 
destruir a Petrobras. Pelo contrário, elas querem um 
processo de investigação para tirar as ratazanas que 
estão lá dentro da Petrobras. É só isso, Senador Ex-
pedito, o que as oposições querem. A Petrobras é a 
jóia da coroa brasileira, é a empresa mais importante 
brasileira, e nós precisamos saber exatamente o que 
está acontecendo ali dentro. 

Esse tumulto todo aqui, no Senado Federal, quem 
é que me diz que não tem alguma coisa a ver com 
isso, Senador Paulo Paim? Eu acho que tem! Isso aí é 
cortina de fumaça. Por que a imprensa não se empe-
nha em pressionar o Senado, já que o pressiona para 
publicar os tais atos secretos, por que não pressiona 
para que o Senado instale a CPI da Petrobras? Isso é 
papel da imprensa brasileira também, rapaz! 

A imprensa investigativa... Vamos instalar a CPI 
da Petrobras, vamos investigar o que está ali aconte-
cendo. Se estiver tudo tranquilo, tudo normal, a gente 
dá para o Presidente Lula uma certidão negativa. Ele 
vai exibir, inclusive, na campanha: “Petrobras, a em-
presa mais cristalina do mundo!” Agora, se não estiver, 
também, se houver maracutaia, como eu suspeito que 
há muitas... O Senador Jefferson Praia, um dia desses, 
aqui, leu quatro processos de investigação – TCU, Mi-
nistério Público e não sei mais quem –, em cima da 
Petrobras. Ora, para uma empresa atrair quatro inves-
tigações diferentes é porque está acontecendo alguma 
coisa ali dentro. É porque está acontecendo alguma 
coisa ali dentro.

Portanto, eu acho, Senador Paim, que com o 
mesmo empenho, com o mesmo denodo com que a 
imprensa brasileira pressiona o Senado para que as 
coisas se resolvam da melhor forma possível aqui – e 
ela está certíssima nisso –, ela tem de ser justa. Quan-
do detectar que publicou algo que era indevido, tem 
de fazer a devida correção, a devida retificação, mas 
tem de pressionar o Senado Federal do mesmo jeito 
para que ele, enfim, instale a CPI da Petrobras e os fa-
tos sejam apurados, para que o povo brasileiro durma 
tranquilo com relação a essa grande empresa.

Senador Mão Santa...
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Se-

nador Geraldo.
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O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador, com muito prazer.

O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Eu 
gostaria de pedir um aparte a V. Exª porque eu estou 
apresentando, em relação a essa matéria publicada 
hoje, que surpreende a todos nós, Senadores... Jamais 
solicitei, concordei ou tive conhecimento de atos secre-
tos – por definição, nulos. Grande foi minha surpresa 
ao saber, pela imprensa, que sou beneficiário de tais 
medidas, e agora exijo ter acesso a essas informações, 
que jamais deveriam ter sido ocultadas. O Senado da 
República deve ter a grandeza de esclarecer os Sena-
dores e, mais importante ainda, a opinião pública, que 
neste momento clama por transparência e por correção 
dos seus representantes. Os agentes promotores de 
tal ilegalidade devem ser responsabilizados não só ad-
ministrativamente, como também criminalmente. Nes-
ses termos, eu requeiro à Mesa Diretora – nos termos 
regimentais – que sejam divulgados imediatamente os 
“atos secretos” a que se refere a matéria publicada em 
23/06, hoje, pelo O Estado de S.Paulo, com o título: 
“Atos secretos envolvem 37 Senadores”. Convido V. 
Exª para assinar este requerimento também, comigo, 
para a gente poder... 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Agradeço, Senador Augusto Botelho.

Eu ia esquecendo, Senador Mão Santa, eu ia 
esquecendo do seguinte: leio no jornal hoje, também, 
para o meu estarrecimento, que a imprensa está sur-
presa porque o valor da verba de ressarcimento atri-
buída aos Senadores passou de 12 para 15. Rapaz! 
Me perdoe! Isso aí...Olhe, se você abrir o jornal de 
dois anos atrás... 

(Interrupção do som)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Estou acabando, Senador. 

Se a gente abrir os jornais de dois anos atrás, 
está lá, quando a imprensa se refere a esse assunto: 
“Quanto ganha um Senador?” Ganha “x” de salário, 
15 mil de verba de ressarcimento e não sei quanto de 
não sei o que, não sei quanto de telefone... Está lá, 
rapaz, 15 mil há dois anos atrás! A imprensa já sabia 
disso e, agora, mostra surpresa porque essa verba 
foi alterada não se sabe como. Como é que não se 
sabe como?! Todo mundo sabe como! Isso foi feito às 
claras! A imprensa vem publicando, há muitos meses, 
que essa verba, hoje, é de R$15 mil. Ameaça, inclu-
sive, sugere, inclusive, que os Senadores tenham de 
devolver essa diferença. 

Rapaz, me perdoe! Isso aí é uma coisa lastimá-
vel. Isso aí é uma coisa lastimável. A imprensa tinha 

conhecimento claríssimo do reajuste que foi feito na 
droga dessa verba...

(Interrupção do som)

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – ... e vem dizer, agora, que não sabia, que não 
conhecia, Senador Mão Santa.

Olha, é demais. É demais! A gente precisa parar 
com isso. Não sei quem foi que sugeriu uma sessão, 
aqui no plenário. Vamos reunir Senadores, imprensa, 
trazer a documentação toda para cá, vamos passar 
essa história a limpo. Vamos passar essa história a 
limpo. Tudo isso tem de ser devidamente esclarecido, 
para que a gente possa, enfim, se dedicar a investigar 
o que está acontecendo na Petrobras.

Senador Mão Santa, desculpe o desabafo.
Muito obrigado pela oportunidade. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Após contundente pronunciamento de Geraldo Mes-
quita, que representa o PMDB do Acre, vamos passar 
para uma comunicação inadiável. Convidamos...

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

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pela ordem. 

Tião Viana é o inscrito; pela ordem, a Líder.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente, também.
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Fá-

tima, só me empreste a documentação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Pela ordem, Senadora Ideli Salvatti. 
A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em 
primeiro lugar, eu queria solicitar que, de uma vez por 
todas, V. Exª não fizesse manifestação no exercício da 
Presidência, porque isso, em termos regimentais, não 
é adequado nem é correto.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
É adequado e é correto.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – To-
dos os Parlamentares, quando desejam fazer um pro-
nunciamento, comunicar algo, apresentar qualquer 
questionamento, o fazem sempre da tribuna ou do mi-
crofone de apartes.

Mas o que eu gostaria apenas de colocar... Eu 
peguei apenas o finalzinho da fala de V. Exª e fui bus-
car o documento aí na Mesa. V. Exª me entregou um 
documento que reproduz a ata da Assembleia Geral 
Ordinária da Petrobras, realizada em 8 de abril de 
2009. E também V. Exª me entregou a cópia de um e-
mail que, com base nos dados da tal da ata, faz uma 
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interpretação a respeito dos tais quase R$80 mil que 
receberiam os conselheiros da Petrobras. 

Então, eu quero aqui que fique muito claro, por-
que o e-mail faz a seguinte conta: pega o valor de 
R$ 8.266.600,00 e divide pelos nove conselheiros da 
Petrobras. Dessa conta resultam R$ 918.511,00 para 
cada conselheiro, o que daria um valor mensal de R$ 
76.542,00, que, segundo V. Exª disse, aí da cadeira de 
Presidente, é o que recebem a Ministra Dilma, o Minis-
tro Mantega, Franklin Martins, o General de Exército 
Albuquerque e vários outros conselheiros. 

Acontece que basta uma leitura muito simples 
da ata para confirmar que esse e-mail comete um erro 
grosseiro, elementar, de aritmética e de interpretação 
de texto, porque essa ata da Petrobras diz o seguinte 
que pelo voto da maioria dos acionistas presentes, em 
conformidade com o voto da representante da União, foi 
aprovada a fixação da remuneração global a ser paga 
aos administradores da Petrobras em R$ 8.266.600,00 
– aos administradores da Petrobras. 

Mais embaixo, diz o seguinte: “Foram também 
fixados os honorários mensais dos membros do Con-
selho da Administração e dos titulares do Conselho 
Fiscal em um décimo do que, em média mensal, per-
ceberem os membros da Diretoria Executiva”.

Portanto, essa conta está absolutamente errada. 
Estes R$ 8 milhões não podem ser divididos pelos nove 
Conselheiros da Petrobras, porque estes R$ 8 milhões 
são remunerações de todo o ano dos administradores 
da empresa. A conta está errada, a interpretação da 
Ata está equivocadíssima, e mais ainda está V. Exª da 
cadeira da Presidência do Senado ficar levantando e 
apresentando dados sem ter o mínimo cuidado para 
fazer uma leitura e uma conta exata, como qualquer 
pessoa que leia com um pouco de paciência e não 
com má intenção de querer criar uma situação de 
constrangimento para alguém que exerce com tanta 
capacidade e denodo o trabalho, como é o caso da 
Ministra Dilma.

Quero deixar aqui consignado, Senador Mão San-
ta, que esse tipo de situação não pode mais se repetir 
aqui no Senado, porque já temos coisas demais para 
explicar sendo inexplicáveis. Agora, não ter condição 
de ler uma ata, saber o que está escrito e fazer uma 
continha de dividir com um erro grosseiro desse, V. 
Exª me desculpe!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Eu queria dizer que estamos na Presidência e não 
com o voto de V. Exª. Quando meu nome foi submetido 
a estar na Mesa Diretora, havia 74 Srs. Senadores, e 
eu tive três votos contra, um foi o de V. Exª. Então, re-
presento com grandeza este Senado, que foi tão bem 
representado quando o presidiu Tião Viana. 

Nisso aí está a dúvida do País. Por isso que o 
Senado pede uma CPI para esclarecimento. Onde há 
fumaça, há fogo!

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Para 
esclarecer esse tipo de coisa, Senador Mão Santa, 
basta apenas ter um pouquinho de leitura atenta, sem 
desvirtuar, e fazer uma boa continha. É só disso que 
se precisa. Infelizmente, nenhuma das duas coisas 
foram feitas nesse momento com esses documentos. 
Nenhuma das duas coisas: nem a leitura atenta do que 
estava escrito e nem a conta correta.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Isso foi publicado no jornal Valor; o jornal hoje mais 
sério em economia.

A SRA. IDELI SALVATTI (Bloco/PT – SC) – Foi 
publicado no jornal Valor, e eu fiz a leitura do que foi 
publicado; e a leitura do que foi publicado é exata-
mente esta: foi aprovado o valor da remuneração dos 
administradores da Petrobras e foi também aprovada 
a remuneração dos conselheiros. Pegaram, em um 
e-mail, o valor da remuneração dos administradores 
e a dividiram pelo número de conselheiros. Qualquer 
pessoa... Eu não precisei de mais do que um minuto 
aqui lendo, um minuto eu gastei para ler e ter a inter-
pretação correta do que está escrito no Valor. Agora, 
o que acontece, Senador Mão Santa, é que tem tanta 
gente com vontade, com desejo, com má intenção de 
criar confusão onde não precisa – como é o caso da 
situação da Petrobras – que infelizmente nem se dá 
ao trabalho de ler com atenção e fica reproduzindo 
erros grosseiros de interpretação de português e de 
aritmética.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nós aguardaremos...

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não. Está na tribuna...

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – É 
rapidinho, Sr. Presidente, com a permissão do Senador. 
Eu só gostaria de verificar...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª já está inscrito. Chegou V. Exª. Está inscrito 
como Líder do seu partido.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Está certo. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Então, está pacientemente Tião Viana, que é do Par-
tido dos Trabalhadores, representa o Acre e foi Vice-
Presidente desta Casa, Presidente, o que exerceu com 
muita grandeza.

V. Exª terá a mesma, vamos dizer, aquiescência 
do tempo necessário.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
inicialmente, solicito a V. Exª que possa inserir nos Anais 
da Casa este maravilhoso livro sobre história infantil no 
Brasil, intitulado A História de Chiquinho, um memo-
rial sobre a vida de Chico Mendes, numa linguagem 
para as crianças brasileiras. É um livro que se reporta 
a Chico Mendes, dizendo, entre outras coisas:

Chiquinho e seus amigos fizeram uma 
reunião e decidiram que precisavam correr 
mais rápido, contar para todo mundo que os 
bichos falavam; que as árvores choravam e 
que isso não era coisa de menino. E Chiqui-
nho dizia:

– A floresta é a própria casa da gente. 
A comida, a cama, o passeio, a fé. Se acaba-
rem com a floresta, onde a gente vai morar? 
A floresta tem gente. Não pode acabar. Nós 
vamos lutar’ [dizia o Chiquinho, numa referên-
cia a Chico Mendes].

Esse material foi conduzido e coordenado pelo 
nosso fantástico cartunista Ziraldo, que, juntamente 
com sua equipe técnica, desenvolveu esse trabalho 
a partir de uma solicitação da jovem Elenira Mendes, 
filha de Chico Mendes. Ele foi conduzido também por 
Miguel Mendes, Vanderlei Soares e teve o trabalho de 
Walquíria Raizer e Charlene Carvalho, e as ilustrações 
de Ferreth e Vanderlei Soares.

Então, é o pedido que faço antes de entrar no 
assunto que propriamente me traz à tribuna, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– V. Exª será atendido de acordo com o Regimento 
da Casa.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço a V. Exª.

Veja V. Exª: hoje, às seis da manhã – tenho o 
hábito de acordar cedo –, ouvia um dos nossos mais 
admiráveis, queridos e espirituosos jornalistas brasilei-
ros, Heródoto Barbeiro, na CBN, dizer: “Descoberta a 
turma de 37 Senadores envolvida nos chamados atos 
secretos”, e lá estava o meu nome, no meio da turma 
dos 37 que foram beneficiados – alguns membros da 
Mesa –, Sr. Presidente. E lá estava eu, ao lado do meu 
querido e fraterno irmão Paulo Paim, querido e fraterno 
irmão Eduardo Suplicy. 

Procurei ouvir bem aquela matéria, procurei refletir 
e tentar compreender o trabalho dos companheiros do 
jornal O Estado de S.Paulo, que desenvolveram uma 
matéria jornalística naquilo que era a sua responsabi-
lidade e a sua atribuição, ou seja, informar sobre essa 

vinculação entre ato secreto, beneficiário e alguém que 
possa ter sido omisso nas suas responsabilidade.

Quero deixar claro que sou inteiramente respon-
sável pelas minhas assinaturas em todos os atos em 
que fui membro da Mesa Diretora. Nenhum ato que eu 
assinei nesta Casa, Senador Paulo Paim, eu pedi para 
não ser publicado, eu fui conivente para que não fosse 
publicado. Todos os atos que eu assinei, na condição 
de membro da Mesa Diretora, durante os quatro anos 
em que tive a honra dela pertencer, designado e elei-
to pelos meus colegas, foi com a inteira consciência e 
responsabilidade do que estava assinando. Se errei, 
posso ser condenado por ter errado ao assinar até por 
alguém que não concorde comigo, mas sou responsável 
pelos atos que assinei e a eles teria de ter sido dado 
publicidade. Foi assim que eu despachei tudo com a 
Secretária-Geral da Mesa, no que era atribuição dela, 
Drª Cláudia Lyra,...

O Sr. Arthur Virgílio (PMDB – AM) – Senador 
Tião Viana,...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Foi assim 
que assinei tudo com o Dr. Agaciel, que era Diretor da 
Casa então. Não pedi para esconderem nada. Não fui 
conivente com nada, Senador Arthur Virgílio. Então, 
sou responsável. No entanto, se algum criminoso não 
levou adiante a sua responsabilidade de publicar, de 
dar publicidade, como manda o art. 37 da Constituição 
Federal, princípio da publicidade e da legalidade, não 
é culpa minha. Porque quando olhamos aqui, Senador 
Arthur Virgílio, é impressionante como as coisas têm 
funcionado nesta Casa. Está aqui. É por isso que a Casa 
está passando pela agonia que está passando. 

Já darei a palavra ao Senador Cafeteira.
Projeto de Resolução nº 1, de 2005, cria, no Se-

nado Federal, a Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária, altera a denominação e atribuições das Co-
missões Permanentes e dá outras providências. Aí, 
o que ocorre aqui? No art. 3º, surge uma emenda de 
plenário – eu estava, numa outra matéria, presidindo 
e o Senador Sérgio Zambiasi pediu uma emenda de 
plenário. O que disse esta aqui? 

Art. 3º. Ficam convalidados os atos e 
decisões da Mesa e da Comissão Diretora do 
Senado Federal praticados no período compre-
endido pela 1ª, 2ª e 3ª Sessões Legislativas 
Ordinárias, inclusive as Extraordinárias, da 
52ª Legislatura até a data da realização da 1ª 
Sessão Deliberativa da 3ª Sessão Legislativa 
Ordinária da mencionada Legislatura. 

Era isso que entrava no meio de um projeto de 
resolução sobre um assunto como esse, que está vin-
culado ao Ministério da Agricultura e era aprovado aqui, 
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em plenário, pelos 81 Srªs e Srs. Senadores, Senador 
Mão Santa. Então, não dá para dizerem que tinha uma 
lista de 35, ou 37. Isso foi votado pelos 81 Senadores 
desta Casa, convalidando os atos. Eu assumo inteira 
responsabilidade pelos atos que assumi. 

Olha aqui, em 2007, a mesma coisa: um projeto 
de resolução que cria, no Senado, a Comissão de Ci-
ência, Tecnologia e Inovação. O que ocorre? Eu esta-
va presidindo a sessão nesse dia, lendo o projeto de 
resolução sobre educação, ciência e tecnologia. Meu 
querido amigo Senador Sérgio Zambiasi foi incitado por 
alguém que pediu a ele para apresentar uma emenda 
de plenário à minha matéria. Eu leio: “Emenda de ple-
nário, autoria do Senador Sérgio Zambiasi. Em votação 
a emenda de plenário, que se tornou o art. 3º, dizendo 
o seguinte: ‘Fica convalidada a decisão da Comissão 
Diretora do Senado Federal’”, naquela mesma lingua-
gem complicada que ninguém entende.

Agora, eu pergunto: o Senador Zambiasi sabia o 
que estava escrito nessa emenda dele? Possivelmente 
não. Foi um ato de alguém da burocracia, que pediu 
para ele fazer a leitura da emenda. Aí, a Mesa leu a 
emenda e pôs em votação, votada pelos 81 Senado-
res. Então, é preciso esclarecer isso.

Se nós vamos ser honestos, reportemo-nos ao 
Poder Executivo. Quantas medidas provisórias são 
votadas aqui, Senador Valadares, tratando do assun-
to como, por exemplo, Ministério de Minas e Energia? 
Aí vem lá um assunto falando de crédito do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento com efeito retro-
ativo. Então, é o mesmo processo que ocorreu tantas 
vezes no Poder Executivo em todos os governos por 
que nós passamos.

Portanto, é preciso separar essas coisas, senão 
dá a impressão de que as pessoas que não têm qual-
quer compromisso com o erro de ninguém passam a 
ter imputadas a elas responsabilidades. 

Acho que os meus queridos amigos da Folha de 
S.Paulo que hoje falaram sobre o item do aumento da 
verba indenizatória têm que fazer esse esclarecimen-
to também, como os do Estadão, porque o aumento 
da verba indenizatória saiu em todos os jornais, foi 
votado na Câmara e decidido por todo o Colegiado. 
Todos os meios de comunicação colocaram, a ela foi 
dada publicidade. 

Quando eu assumi, foi colocado aqui que eu que-
ria o princípio da transparência, que fosse publicado 
tudo na Internet. Como pode dar a impressão de que eu 
estaria vinculado a algum colega que tenha seriedade, 
como tantos aqui, a querer acobertar verba indenizató-
ria? Então, alguém é culpado, e que achemos quem é 
culpado nessa história. Não dá para generalizar, porque 

esse é um princípio muito perigoso. Esses itens têm 
que ser tratados com a devida transparência.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
permite um aparte, Senador Tião Viana? 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo 
já, Senador Suplicy. Primeiro, o Senador Cafeteira, pela 
idade, aí depois eu vou conceder aos Senadores Arthur 
Virgílio, Valadares, Suplicy e Mercadante.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – V. 
Exª está falando para uma comunicação inadiável. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – O assun-
to tem uma relevância tal que eu agradeceria muito 
a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O plenário quer que libere os apartes? (Pausa.) É 
soberano o plenário. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, 
Senador Mão Santa. 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela liderança, não é? 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Não, eu inscrevo todos pela liderança; pela ordem, 
não vai.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Manifesta-
ção fora do microfone.) Senador, agradeço só essas 
manifestações e já encerro.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Pode ser.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – V. Exª pro-
meteu um tempo mais generoso. Senador Cafeteira, 
por gentileza.

O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Eu me 
lembro quando o Estadão, o Estado de S.Paulo, 
publicava Os Lusíadas, na época da ditadura, e eu 
imaginei que esse seria o último órgão de imprensa 
que chegaria ao ponto que chegou: de repente uma 
lista de 28 Senadores beneficiados de atos secretos. 
Agora, não diz quais os atos que beneficiaram os 28 
Senadores. Eu acho que o Estadão, para ser hones-
to, tem que dizer quais os atos que beneficiaram os 
Senadores. Eu, por exemplo, não ia fiscalizar as exo-
nerações, porque isso, para mim, é coisa liquidada; 
eu fiscalizava as nomeações, para dar posse. Então, 
acredito que houve um tremendo erro do Estadão, 
uma injustiça ao citar 28 Senadores ou beneficiados 
de atos secretos, inclusive o nome de V. Exª. Vinte e 
oito Senadores foram apontados. Acho que devemos 
ter uma reparação: dizer o Estado de S.Paulo que atos 
sigilosos nos beneficiaram, porque até hoje não tive 
nenhum benefício diferente dos demais Senadores.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço V. Exª.

Senador Arthur Virgílio.
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O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Tião Viana, ontem, aliás, cheguei a abordar, daquela 
tribuna, essa questão dos tais atos secretos e de como 
eles poderiam repercutir sobre o Senado. A propósito, 
recebo aqui um e-mail do Sr. Maciel Rodrigues do 
Nascimento, dizendo assim: “Gostaria muito que esse 
e-mail fosse lido pelo Sr. Arthur Virgílio. Bom dia, Sr. 
Arthur! Fico feliz que seu nome não está nessa lista, 
o que reforça minha admiração por V. Exª”. Enfim, veja, 
uma pessoa de boa-fé como o Sr. Maciel, a essa altu-
ra, está condenado todos os Senadores cujos nomes 
estão na lista. Eu havia dito que a maioria esmagado-
ra, se não a totalidade – não sei se a totalidade, mas 
a maioria esmagadora –, dos Senadores está na lista 
absolutamente de boa-fé. A má-fé é do esquema de 
chantagem que se montou nesta Casa. Quando o su-
plente da Mesa assina um ato, ele supõe, obviamente, 
que este ato vá à publicação. Não tem ele de ficar ban-
cando o amanuense, o bedel, e ficar atrás do ato, para 
saber se ele foi publicado ou não. O Senador Fulano, 
por qualquer razão – exoneração ou nomeação –, su-
pôs, quando fez seu requerimento, que ao seu ato 
seria dada publicidade. Dou aqui um exemplo bem 
grosseiro, para mostrar a má-fé dessa gente. Hoje, 
para o Presidente Sarney, é um dia D. Não dá mais 
para dizer que fez aquilo, fez mais aquilo, fez mais 
aquilo, e continuar tudo igual amanhã. Aí vem São 
João. Não vem São João, Presidente Sarney! Não vem 
São Pedro! Não vem recesso! Não vamos empurrar 
com a barriga uma crise que tem de ser resolvida para 
valer, com dureza, com firmeza, com liderança, com 
presidencialismo, inclusive! Mas lhe vou dar o exemplo 
do Senador João Tenório, do meu Partido. Houve um 
cidadão que trabalhou no gabinete do Senador Teotô-
nio Vilela e que foi preso – espero até que por razões 
injustas, mas não estou aqui para discutir isso – numa 
dessas operações da Polícia Federal. Ele estava no 
gabinete do Senador João Tenório, que pediu sua no-
meação; ele se havia deslocado do Governo de Ala-
goas para o gabinete do Senador Tenório. Assim que 
houve a prisão dele, o Senador João Tenório imedia-
tamente o demitiu. Não o prejulgou, não o inculpou, 
mas tomou aquela posição impessoal de demitir quem 
estaria sub judice naquele momento. Aí, vazam para 
a imprensa a parte que interessava, vazam que João 
Tenório nomeou o Sr. Fulano de tal para seu gabinete, 
mas se esqueceram de vazar o fato de que, ato con-
tínuo, ele o demitiu, quando soube da prisão. Ele de-
mitiu o mesmo servidor, sem prejulgamentos, mas o 
demitiu. Ou seja, há má-fé ou não há má-fé nisso? Em 
outras palavras, o que eu disse ao Presidente Sarney 
continua valendo hoje. O Presidente Sarney não tem 
três escolhas, só tem duas: ou mostra que não tem 

ligação com essa camarilha – é uma camarilha mes-
mo! – e começa a tomar todas as medidas duras, de-
mitindo funcionário de mausoléo... S. Exª não tem de 
ter absolutamente qualquer dúvida pesando sobre S. 
Exª pessoalmente. E aí S. Exª demite, imediatamente, 
o Sr. Gazineo, demite todos os diretores desta Casa, 
deixa todo mundo com o cargo à disposição. Ou apres-
samos aqui a aprovação do projeto de resolução, para 
que haja um nome que venha crivado pelo apoio des-
ta Casa, que seja referendado pelo plenário da Casa, 
ou essa crise vai se esticar cada vez mais e vai tornar 
a figura do Presidente Sarney menor, menor e menor. 
Tornando a figura do Presidente Sarney menor, menor 
e menor, S. Exª vai terminar perdendo as condições 
de governar esta Casa, porque não há outra escolha: 
ou rompe com essa gente ou cai com essa gente. Está 
ficando irrespirável, insuportável, este ar aqui. Temos, 
Sr. Senador Tião Viana, de registrar aqui a indignação. 
E, para o Sr. Maciel, meu nome não está na lista; até 
poderia estar, se eu tivesse nomeado ou demitido al-
guém; se isso tivesse sido transformado em ato secre-
to à minha revelia, eu poderia aqui estar. E o prejuízo 
que cada Senador citado nessa tal lista sofre na sua 
base é enorme: os jornais adversários, os inimigos, 
todo mundo faz um carnaval em cima de algo em que 
há a inocência não sei se de todos, mas da maioria 
esmagadora dos Senadores; minoritariamente, talvez, 
haja a culpa de alguns. Mas, sobretudo, há o ato de 
alguém que criou força nesta Casa, que criou tentá-
culos, que é o Sr. Agaciel Maia. E criou tentáculos 
apoiado por um grupo de Senadores. E, depois, tornou-
se tão forte ou mais forte do que esses Senadores, 
tornou-se mais longevo no poder do que todo mundo. 
Cito um exemplo que minha mulher lembrou hoje: cer-
ta vez, ela quis mandar uma encomenda para Manaus, 
urgentemente, encomenda que pedi, mas ela não con-
seguiu que, na tal diretoria de check-in do aeroporto, 
alguém a colocasse no avião, porque estavam todos 
num receptivo para vips que vinham para a formatura 
de uma filha do Diretor-Geral do Senado. Essa é a 
prova de como esse homem estava poderoso, de como 
ele era um super Senador. Era um Senador que não 
precisava se eleger. Alguém diz: tem alguma coisa 
contra? De jeito algum! Não posso ser a favor de uma 
pessoa que se porta desse jeito, mas nada tenho de 
pessoal contra ele. Não tinha por que ser a favor nem 
por que ser contra ele. Chegava até nós com um en-
velope – e deve ter se dirigido a V. Exªs também – e, 
com uma cara de quem está fazendo um grande favor, 
dizia assim: “Esta é a ajuda de custo”. E o entregava 
nas suas mãos. E dizia: ”É a ajuda de custo, e esta é 
isenta de Imposto de Renda”. E aí digo: “O que é que 
eu faço? Eu me ajoelho e agradeço? O que é que eu 
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faço?”. Eu pegava o pacote, dizia “muito obrigado”, 
jogava-o na minha mesa, e, para mim, encerrava por 
ali aquela conversa curta. Veja: isso não pode perdurar 
mais esta semana, isso não pode mais perdurar. Esta 
Casa não pode ficar mais acéfala, não pode mais ficar 
sem liderança. Esta Casa não pode permanecer dis-
cutindo esse tema medíocre, esse tema cretino, esse 
tema nojento. Não podemos ficar aqui às voltas com 
uma quadrilha que não quer perder o poder e que, por 
não querer perder o poder, montou todo esse arsenal 
de perseguição a Senadores, tentando calar, intimidar 
Senadores. Graças a Deus, a gente tanto bateu em 
água mole, batendo em pedra dura, que estamos ven-
do a boca dos Senadores se destravarem, e, com a 
boca dos Senadores se destravando, vai ser imposta 
a soberania do plenário desta Casa, ou seja, o plená-
rio vai recuperar sua soberania e vai dizer que rumo 
quer dar a esta Casa. Então, a esta altura, quero que 
fique bem claro: o Senador Simon se adiantou, dizen-
do que quer a retirada do Senador Sarney; o Senador 
Cristovam disse a mesma coisa; meu Partido não está 
dizendo isso. Represento um Partido em que há treze 
Senadores, contando comigo, e não temos essa deli-
beração, mas tenho uma certeza: o Senador Sarney, 
a esta altura, precisa ganhar o direito de ficar nessa 
cadeira, precisa ganhar o direito de sentar nessa ca-
deira, precisa recuperar o direito de sentar nessa ca-
deira. Não basta ganhar eleição. E não venha com 
mediocridade de que é terceiro turno, quinto turno, 
porque não há turno algum! É presidencialista, é uma 
decisão que tem de ser tomada. Se há gente compro-
metida com mandato, que rode, literalmente rode! Se 
há gente dessa máquina que está aí apodrecida, se 
há gente que apodreceu com a máquina, que rode 
também! Isso vai ressalvar a maioria esmagadora dos 
bons funcionários desta Casa, das pessoas sérias que 
trabalham nesta Casa, que não podem continuar a 
serem humilhadas nas ruas, porque virou deboche 
alguém dizer que trabalha no Senado. Isso virou de-
boche. As pessoas, hoje, estão com vergonha de dizer 
que são Senadores; as pessoas, hoje, estão com ver-
gonha de dizer que são funcionários da Casa. Minha 
assessora de imprensa dizia: “Quando digo numa roda 
social que trabalho no Senado, começa imediatamen-
te ou o deboche ou a recriminação”. Isso não pode 
continuar. Então, o dia de hoje deve ser um dia não de 
panos quentes. A hora da reunião já foi infeliz, cinco 
horas da tarde. É uma reunião anônima. É uma reunião 
para quê? Para driblar os jornais da noite? É uma reu-
nião anônima. Hora de reunião é às 10 horas, é assim 
que sempre vi...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Arthur, o Senador Heráclito antecipou a reu-

nião para as 15h30, e já convoquei até o nosso Romeu 
Tuma para presidi-la.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Maravilha! 
Isso já a torna algo mais realista. Em outras palavras, 
atitudes como essa são bem-vindas.

(Interrupção do som.)

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Só quero 
concluir, Sr. Presidente.

Atitudes como essa são bem-vindas, porque 
são realistas. Não queremos atitudes como as eva-
sivas, em que se diz que a reunião será às 17 horas 
ou, quem sabe, com um pouco mais de boa vontade, 
à meia-noite, às duas horas da manhã, que a reunião 
será secreta! Isto aqui não é a respeitável Maçonaria. 
Nada há de secreto aqui. Aqui, tem de ser tudo público. 
Então, hoje, deve haver respostas claras do Presidente 
Sarney, respostas claras. S. Exª é homem vivido, expe-
riente, o mais preparado de todos nós para lidar com 
fenômenos da política. S. Exª não pode imaginar que 
vamos passar São João e São Pedro nessa agonia, 
porque não vamos. Nós não vamos fazer isso! Está 
se avolumando um vendaval, uma tempestade nesta 
Casa, e a Casa não pode ser tratada desse jeito, em 
banho-maria. A Casa tem de ser tratada com respos-
tas muito claras e muito duras. Então, expresso minha 
solidariedade a todos os Senadores que foram vítimas 
dessa chantagem, do chantagista que mandava nesta 
Casa e que, pelo visto, mandava em Senadores, em 
Senadores até com mando nesta Casa. Portanto, que 
V. Exª receba, igualmente, o meu gesto de solidarie-
dade, Sr. Presidente! Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, Senador Arthur Virgílio, e concordo in-
tegralmente com as palavras emitidas por V. Exª, que 
são a favor da instituição Senado.

O que há de se destacar de mais importante agora 
é que essa crise não é como as outras, não é uma crise 
de desgaste de imagem pessoal. Não é um ou outro 
Senador atingido. É a estrutura do Senado Federal que 
está devidamente cambaleante, que está devidamen-
te destroçada por quadrilhas que atuavam aqui e que 
agora começam a ser expostas e querem espalhar a 
contaminação para todos os 81 Senadores.

É preciso que algo seja feito, e a minha sugestão 
também ao Presidente José Sarney é a de que use 
deste momento de hoje como momento de anúncio 
de uma força-tarefa, chamando um Senador de cada 
partido, uma comissão especial de servidores da Casa 
e os membros da Mesa Diretora, para enfrentar, com 
absoluta transparência e com firmeza, este momento 
grave do Senado.
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Concedo apartes ao Senador Mercadante e ao 
Senador Valadares.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Senador Tião, primeiro, quero parabenizar V. Exª por 
vir à tribuna e se manifestar, de forma incisiva e defi-
nitiva, a respeito do envolvimento indevido de alguns 
Senadores que cumpriram o papel de representação 
junto à Mesa nesses episódios inaceitáveis e, do meu 
ponto de vista, juridicamente nulos, de publicação de 
atos secretos ou de não publicação de atos adminis-
trativos da Mesa. Queria ler a nota da nossa Bancada 
para V. Exª: “A Bancada do PT no Senado hipoteca ‘ir-
restrita solidariedade’ aos Senadores da Bancada que 
participaram da Mesa Diretora do Senado Federal ao 
longo dos últimos anos, com a segurança de que estes 
jamais assinaram ou compactuaram com os chamados 
‘atos secretos’. Esta Bancada considera inaceitável 
que atos administrativos da Mesa Diretora não tenham 
respeitado o princípio constitucional da publicidade, 
previsto no art. 37 da Constituição. Exigimos rigorosa 
apuração, identificação dos responsáveis e punição dos 
envolvidos nesses atos”. Quero dizer, com isso, que o 
fato de um membro da Mesa assinar um ato adminis-
trativo, decidido colegiadamente, democraticamente, 
não constitui ilegalidade alguma. Ele não pode ser 
indevidamente responsabilizado pela publicação que 
não era responsabilidade direta dele. É evidente que, 
nesta não publicação de atos, havia coisas muito gra-
ves e outras coisas absolutamente rotineiras. Mas, ao 
que me parece, tentam confundir uma coisa com outra. 
Hoje, vi, por exemplo, o Senador Pedro Simon e lhe 
perguntei: “Por que seu nome está naquela lista?”. E 
S. Exª falou: “Porque fui indicado para uma Comissão 
para organizar o aniversário do Senado”. Acho que era 
a comemoração...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Era a co-
memoração dos 180 anos da Casa.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Dos 
180 anos. S. Exª não tem a menor noção por que foi 
listado ali. E vi outras explicações que serão dadas 
com transparência, mostrando que temos de ter cuida-
do neste momento. É muito importante que o Senado 
seja cobrado, porque esse padrão administrativo não 
pode continuar. Temos de mudar o paradigma, temos 
de mudar a gestão, temos de fazer uma reforma pro-
funda nesta Casa. Temos de identificar todos os res-
ponsáveis, seja quem for, e puni-los, mas não podemos 
aceitar algumas acusações que não são procedentes. 
No reino animal, há um animal que tem uma tática 
de sobrevivência, que é o gambá. Qual é a tática do 
gambá? Ele solta o mau cheiro, para ver se escapa; 
essa é a forma com que ele tenta sobreviver. Então, 
não podemos aceitar que isso se imponha ao Senado 

Federal. Aqueles que são responsáveis pela irrespon-
sabilidade administrativa desta Casa, pela ilegalidade 
de procedimentos, pelo desrespeito à Constituição, 
ao plenário, ao povo brasileiro, terão de assumir suas 
responsabilidades e ser identificados. Espero, Senador 
Tião Viana, que, hoje, na reunião da Mesa, às 15h30, 
a gente possa tomar medidas, afastando diretores, no-
meando uma comissão, para poder fazer essa investi-
gação, para acompanhar todos esses procedimentos 
com bastante rigor, para que tudo venha a ser escla-
recido. Por último, quero apenas chamar a atenção da 
imprensa a respeito do problema da verba indenizatória. 
Perguntei, hoje, à minha chefe de gabinete: “A verba 
indenizatória não está na Internet?”. Ela verificou que 
a verba está na Internet, foi publicada no boletim do 
Senado, mas me disseram que ela foi inserida tardia-
mente. Pode ser que isso tenha acontecido, precisamos 
apurar. Mas me lembro de que esse debate foi público. 
Inclusive, V. Exª, quando assumiu a Presidência interina 
do Senado, colocou-a na Internet. Minha verba inde-
nizatória está na Internet há quase um ano. Estamos 
lá prestando contas há mais de um ano, no meu caso, 
porque eu me antecipei. Então, isso já era transparente. 
Havia debates de que tínhamos de incorporar a verba 
indenizatória no salário ou não. Então, não é verdade 
que está sendo feito agora. Há transparência nesse 
fato. Mas até sobre isto hoje tenho dúvida: sobre qual 
foi o comportamento dos irresponsáveis que estiveram 
à frente da responsabilidade de publicar os atos admi-
nistrativos da Mesa. Então, temos de identificar isso, 
saber exatamente o que aconteceu. Não tenho dúvida, 
Senador Tião Viana, por exemplo, sobre as denúncias 
pelas quais já indiciaram o Sr. Zoghbi. Houve fraude 
no crédito consignado, e, talvez, esse tipo de atitude 
fosse uma forma de esconder o crime.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – São qua-
drilhas.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Tal-
vez, essa fosse uma forma de esconder o crime, que 
estava expropriando funcionários desta Casa. E nós 
queremos ir a fundo. Vimos, por exemplo, a publicação 
do salário de funcionário em quatro contracheques, 
para ocultar o desrespeito ao teto constitucional. Isso 
vai ter de ser identificado do ponto de vista funcional. 
Isso não pode ser tratado dessa forma. Se havia algum 
problema jurídico, técnico, se os funcionários estavam 
acima do teto, isso tinha de ser discutido com transpa-
rência, para se encontrar uma solução jurídica, não com 
um mecanismo como esse, de acobertamento. Então, 
temos de apurar com rigor tudo que aconteceu. Mas 
tenho certeza de que há atos que tentam envolver Se-
nadores para acobertar o ilícito, para acobertar o crime, 
para acobertar a apropriação de recursos públicos. E 
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queremos que tudo isso seja feito com todo rigor, com 
toda seriedade. Tenho certeza de que a investigação 
só vai fortalecer e consolidar a nota que estamos ex-
pressando hoje, de irrestrita solidariedade aos nossos 
membros da Mesa e a outros membros da Mesa que, 
tenho certeza, não compactuaram com esse episó-
dio. E, se algum Senador, porque provavelmente há, 
compactou, ordenou, orientou, esse tem de assumir 
a responsabilidade. E aí vamos apurar na instância 
competente, no caso de mandato parlamentar. Mas 
temos de investigar tudo isso e dar esclarecimento ao 
povo brasileiro. Queria aqui, em nome da Bancada, 
solidarizar-me com V. Exª e com os companheiros da 
Bancada que estão na Mesa.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço a V. Exª.

Concedo apartes ao Senador Valadares, ao Se-
nador Garibaldi, ao Senador Osmar Dias e ao Senador 
Casagrande também.

O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB – 
SE) – Senador Tião Viana, é lamentável que, por duas 
sessões consecutivas, esse assunto, que enfraquece 
o Senado, esteja sendo objeto de debate nesta Casa. 
Infelizmente, não estou avistando V. Exª; agora, sim, 
já estou conseguindo ver sua fisionomia. Esse pro-
cesso de desgaste que enfraquece a imagem do Se-
nado Federal, uma instituição republicana centenária, 
para não dizer já quase bicentenária, não pode ficar, 
a toda hora, a todo instante, sendo vidraça daqueles 
que querem o enfraquecimento, a fragilização do Po-
der Legislativo. São pessoas que vivem, diariamente, 
procurando factóides, para desmoralizar Senadores e 
Senadoras. Infelizmente, isso está acontecendo agora, 
com mais vigor, diante dos fatos já denunciados. V. Exª 
e todos nós que compomos esta Casa jamais iríamos 
assinar um ato que, em primeiro lugar, não estivesse 
acobertado pelo princípio da moralidade, pelo princípio 
da publicidade, que são instrumentos indispensáveis 
e intransponíveis à validade dos atos administrativos. 
Por que a publicidade é necessária? A publicidade é 
necessária, para que os administrados saibam o que 
os administradores estão fazendo com o dinheiro da 
sociedade. Ora, temos isso em nossa cabeça, V. Exª, 
ao longo de sua carreira política, e eu, como ex-Go-
vernador. Ocupei cargos dos mais importantes: Secre-
tário da Educação, Presidente da Assembleia Legisla-
tiva, Governador do Estado, Senador por duas vezes, 
Prefeito de meu Município. Eu tinha isto inculcado em 
minha consciência: que nenhum ato poderia ser con-
siderado válido ou obter o respeito da sociedade se 
fosse secreto. Então, como é que me incluem em uma 
lista como essa? Isso é uma baboseira! Isso não me 
atinge! Atinge, sim, a instituição. Aqui, há Senadores 

sérios. Até prova em contrário, todos são sérios! Até 
prova em contrário, todos são sérios! Quem pode di-
zer se um Senador cometeu um crime é a nossa Jus-
tiça, que, no caso, é o Conselho de Ética. Senadores 
como, por exemplo, Paulo Paim e Pedro Simon estão 
nessa lista. Quer dizer, resolveram fazer aquilo que se 
chama “colocar no ventilador”. É mais ou menos isto: 
resolveram jogar aquilo que não presta na cara de todo 
mundo, como se esta Casa fosse refúgio de bandidos, 
refúgio de assaltantes, refúgio de irresponsáveis. Não 
aceito esse tipo de imprensa que generaliza tudo, que 
dá notícias jogando suspeitas e que não dá uma linha 
sequer de defesa daqueles cujos nomes são citados. 
Ato secreto! V. Exª não assinou nenhum ato secreto; 
eu não assinei nenhum ato secreto; Paulo Paim não o 
assinou. Pedro Simon não foi beneficiado com nada. 
Todo mundo sabe quem é Pedro Simon aqui. Jamais 
pediria algo para S. Exª. Pois S. Exª saiu numa lista de 
privilegiados! Então, isso desmoraliza a imprensa. Isso 
não enfraquece só o Poder Legislativo, desmoraliza 
também a imprensa. Não é por que estou com uma 
proposta de emenda à Constituição em defesa dos 
jornalistas brasileiros que não vou continuar colhendo 
assinaturas para que o debate do diploma do jornalista 
seja reencetado nesta Casa. Não é por causa disso 
que deixo de respeitar os jornalistas, porque há muita 
gente séria no jornalismo brasileiro. Mas esse tipo de 
reportagem não engrandece o jornal O Estado de S. 
Paulo, que é um jornal combativo, que respeito muito. 
Leio-o diariamente, sempre que posso, e enalteço a 
independência do jornal. Mas aí o jornal fez uma in-
justiça tremenda, colocando todo mundo no mesmo 
caldeirão, sem apresentar as provas suficientes para 
acusar Senadores de todos os Partidos – foram 35 
Senadores. Agradeço a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Garibaldi Alves; 
a seguir, eu a concederei ao Senador Osmar Dias, 
ao Senador Renato Casagrande, ao Senador Jarbas 
Vasconcelos, ao Senador Pedro Simon, ao Senador 
Flávio Arns e ao Senador Jefferson Praia.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – 
Senador Tião Viana, estou acreditando que, dentro 
de pouco tempo – dentro de uma hora, no máximo –, 
vamos ter o esclarecimento da verdade. A reunião da 
Executiva está marcada para as 15h30.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Garibaldi, pedindo permissão para me ausen-
tar, passo a Presidência da Mesa ao Senador Romeu 
Tuma, porque, a convite do Senador José Sarney e do 
Senador Heráclito Fortes, vou à reunião da Mesa.
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O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Romeu Tuma.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Logo 
mais, haverá o esclarecimento da verdade, sobre como 
se processaram esses atos secretos, sobre como isso 
aconteceu. Porque ninguém sabe explicar como uma 
Mesa reunida discute medidas e essas medidas não 
são publicadas, são consideradas secretas. Então, ou a 
Mesa não discutiu ou esses atos não foram discutidos 
pela Mesa. O que é certo, Senador Tião Viana, é que 
ninguém conseguiu ainda dizer no que se constituem 
esses atos secretos. Enquanto isso, ouço aqui nomes 
de Senadores que ou são relacionados como tendo 
assinado esses atos, ou como tendo sido beneficiá-
rios deles. Senadores que, como eu, são acusados de 
tê-los assinado, mostram-se indignados. Então, nada 
se impõe mais do que o esclarecimento, de uma vez 
por todas, de tudo isso. Uma vez esclarecido, que se 
puna efetivamente quem esteja por trás dessa que é 
uma manobra pérfida, dessa que é uma manobra que 
não tem classificação e que visa desmoralizar o nos-
so Senado Federal, o nosso Poder Legislativo. Então, 
faço um apelo ao Presidente Sarney e à Mesa Direto-
ra, ao Senador Heráclito, com quem já falei, para que 
se divulguem esses atos, tintim por tintim, ponto por 
ponto, vírgula por vírgula, porque secretos, se eles são, 
certamente, não serão mais; mas também não podem 
ser duvidosos. Não pode haver dúvida, não pode ha-
ver nem segredo nem dúvida. O que pode haver, meu 
caro Senador Tião Viana, é apenas a verdade, que é o 
que nós esperamos, e estamos aqui aguardando que 
prevaleça nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço a 
V. Exª. que, como eu, quer que o sujeito oculto se trans-
forme em sujeito simples, Senador Garibaldi Alves.

Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Tião 

Viana, também falo aqui em nome da Senadora Pa-
trícia, que me pediu que fizesse a manifestação em 
nome da Bancada inclusive. Primeiro, quero dizer a V. 
Exª que uma das atitudes tomadas por V. Exª, quando 
no exercício da Presidência, foi uma atitude de abso-
luta transparência e que detonou, inclusive, uma crise 
contra V. Exª de parte de muitos que ficaram insatisfei-
tos com aquele ato de tornar pública a prestação de 
contas da verba indenizatória. V. Exª foi quem decidiu 
que a verba indenizatória tinha que ser colocada na 
Internet. Muita gente reclamou. Hoje nós vemos que 
aquele gesto de V. Exª deveria ter sido acompanhado 
de outras medidas administrativas, que resultariam 
num ambiente diferente do que nós estamos vivendo 
hoje. V. Exª foi transparente, sério, ético ao colocar a 

prestação de contas na Internet. Outros atos de V. Exª 
também foram nessa direção. A V. Exª ninguém pode 
atribuir nada secreto, nada que não tenha sido de 
absoluto respeito à função que exerceu durante um 
período, que o credenciou, inclusive, a se candidatar 
a Presidente da Casa. E digo mais: a postura séria e 
firme que V. Exª assumiu na Presidência da Casa ti-
rou votos de V. Exª – não o meu, mas tirou votos de V. 
Exª. Então, se alguém colocar qualquer ato secreto ou 
de descumprimento ao Regimento, à Constituição na 
conta de V. Exª. está cometendo uma grande injusti-
ça. V. Exª sempre agiu com absoluto rigor, seriedade 
e obediência ao Regimento e à Constituição. Por isso, 
mereceu a nossa confiança quando foi candidato a 
Presidente desta Casa, com uma proposta clara: de 
transparência. É injusto que se coloquem quaisquer 
desses débitos na conta de V. Exª. Mas também acho 
injusta essa generalização que está sendo feita, uma 
generalização que inclui nomes. Eu duvido, por exemplo, 
que o Senador Pedro Simon saiba o que foi colocado 
na conta dele como ato secreto. Está aqui no jornal o 
nome dele. Eu duvido que alguém tenha coragem de 
chegar para o Senador Pedro Simon e dar a ele algu-
ma coisa que não seja correta, séria, honesta, ética, 
porque, primeiro, ele não vai aceitar; segundo, ele vai 
dar um corridão em quem oferecer. E ninguém vai ter 
coragem de pedir a ele qualquer coisa que não seja 
também absolutamente correta. E, quando se fala em 
Pedro Simon no meu Estado, eu sempre o referencio 
como exemplo de correção, de honestidade que, inclu-
sive, procuro seguir. E outros nomes que estão aqui, 
tantos nomes. Eu duvido que a maioria tenha conheci-
mento do que foi feito como ato secreto para colocá-lo 
nessa situação. Eu vou citar alguém do meu Partido: 
o Senador Cristovam Buarque. Será que alguém vai 
duvidar que o Senador Cristovam Buarque, ao pedir a 
transferência da sua esposa da Câmara dos   Deputados 
para o Senado, estava pensando ele que estava come-
tendo alguma coisa que não pudesse ser divulgada? 
O Senador Cristovam Buarque tem a sua esposa tra-
balhando desde 1983 na Câmara dos   Deputados; ela 
foi transferida de uma Casa do Legislativo para outra. 
Ele não pediu ato secreto nenhum; ela pediu a transfe-
rência, não foi nem ele. Aí o Senador Jefferson Péres, 
que aqui recebeu todas as homenagens da imprensa, 
inclusive, nacional, em função da sua postura sempre 
ética e correta, ele nomeou a Srª Gladys – que é a es-
posa do Senador Cristovam Buarque – na Liderança do 
PDT. E isso está divulgado como se fosse uma coisa 
errada. Não, não foi coisa errada; ela é funcionária da 
Câmara desde 1983. E ela foi nomeada pelo Senador 
Jefferson Péres e não pelo Senador Cristovam, que 
não pediu. Simplesmente, ela prestou serviços porque 
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é competente, eficiente e agora voltou à sua função 
na Câmara dos   Deputados. Então, é preciso separar 
as coisas. Tem coisa errada? Tem que ser perseguida, 
investigada, chegar aos responsáveis, punir, mas tem 
que colocar claramente aqueles que não têm nada a 
ver com a sujeira. Quem tem vida limpa não pode ser 
misturado nisso. Senador Tião Viana, não só a minha 
solidariedade, mas a cobrança, minha, da Casa e de 
V. Exª, para que todas essas medidas que foram ado-
tadas, se irregulares, que sejam colocadas a público, 
porque a Constituição assim o exige: transparência e, 
sobretudo, publicidade doa atos. E é isso que nós es-
tamos cobrando neste momento. Mas, pedindo, pelo 
amor de Deus: não vamos misturar aqueles que têm 
a sua vida correta, íntegra neste lamaçal, porque, daí 
não vale a pena, não vale a pena mesmo a gente con-
tinuar nessa vida. Mas eu confio que este Senado vai 
limpar tudo isso, para que a sociedade brasileira não 
nos cobre mais, no avião, nas ruas, o que está aconte-
cendo no Senado, para que a gente possa, isto sim, dar 
conta do que está sendo aprovado no Senado, como 
projetos importantes para o País que nós queremos 
aprovar. Enquanto nós estamos debatendo isso aqui, 
não está acontecendo nada de bom para o País.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª., que é uma referência para todos os 
Senadores e uma das melhores referências de vida 
pública neste País.

Senador Renato Casagrande, Senador Jarbas 
Vasconcelos e Senador Pedro Simon.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Muito obrigado, Senador Tião Viana. Eu também quero 
manifestar aqui a minha confiança e a minha certeza de 
que V. Exª, como Presidente em exercício desta Casa, 
bem como outros membros da Mesa, como o Senador 
Valadares, que é do meu Partido, se assinaram esses 
atos, fizeram-no de boa-fé. O que se investiga, efetiva-
mente, aqui no Senado, é a publicidade desses atos. 
Por que alguns desses atos não foram publicados nos 
meios devidos e adequados, para que nós pudéssemos 
ter, de forma completa, todo o trâmite que valida um 
ato jurídico até a sua publicidade? De fato, se um ato 
não tem publicidade, ele perde a sua validade, perde 
a sua vigência, ele se torna nulo, ele é anulável. Acho 
que esse é o grande questionamento que se faz, Se-
nador Tião Viana, com relação à suspeição que existe 
quanto à publicidade desses atos. Com relação à as-
sinatura de nomeação, a Mesa Diretora assina quase 
automaticamente, porque é nomeação de alguém que 
tem cargo para ser nomeado. O equívoco, o erro, o ato 
ilícito, caso tenha acontecido, é a não publicidade des-
ses atos. Mas, Senador Tião Viana, acho fundamental 
e importante o dia de hoje. Esta semana é importan-

te. Nós já estamos debatendo a crise do Senado há 
alguns meses. Nas últimas duas semanas, a crise se 
aprofundou com os atos ditos secretos e com outras 
notícias que aparecem e que pipocam a todo instante, 
demonstrando claramente que a gestão do Senado é 
arcaica, opaca, que não representa nem o anseio da 
sociedade brasileira, nem capta e aproveita os meios 
tecnológicos disponíveis para todos nós. Então, esse 
modelo e essa forma arcaica de gerenciar uma insti-
tuição como o Senado estão hoje sendo colocados 
em xeque, porque a burocracia, de fato, ganhou muito 
poder. Se alguém, se algum Senador, nesses últimos 
anos, teve responsabilidade, isso terá que efetivamen-
te aparecer, para que o Senado tome as providências. 
O Presidente Sarney tem a oportunidade de tomar as 
medidas nesta semana. Ele tem, nos últimos dias, per-
dido a energia. Se tomar medidas de enfrentamento 
dessa crise, ele pode recompor a sua energia. Então, 
está muito nas mãos de alguns, mas especialmente 
nas mãos do Presidente. O sistema é presidencialis-
ta. Achei adequadas as medidas tomadas na sema-
na passada com relação à comissão de sindicância, 
com relação ao Portal Transparência, que é o projeto 
que eu apresentei há alguns meses aqui, para que 
nós tenhamos transparência nos atos do Senado, na 
execução orçamentária, na contratação de serviços, 
nos contratos feitos, na contratação de pessoal. Acho 
que a transparência é o melhor antídoto nosso contra 
a forma arcaica de gerenciar esta instituição. Achei as 
duas medidas adequadas. Agora a Mesa se reúne. Es-
pero que tome medidas também intensas no sentido 
de fazer o enfrentamento. Hoje, a Comissão de Fis-
calização e Controle aprovou requerimento de minha 
autoria pedindo uma auditoria do Tribunal de Contas 
da União nos contratos feitos pelo Senado. Tem uma 
auditoria interna que é insuficiente para fazer toda a 
auditoria. Então, o Tribunal de Contas da União pode 
auxiliar, pode fazer essas auditorias. É o momento de 
fazermos uma varredura nesta instituição. Então, a 
minha expectativa é essa, para que possamos fazer 
com que renasça um novo Senado, diferente deste 
que se construiu até agora, porque este está, de fato, 
sendo questionado pela opinião pública. Então, meu 
apoio e minha palavra, neste momento, de que nós 
estamos na expectativa dessas medidas mais fortes. 
Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, que está sempre disposto a colaborar 
para fortalecer o Senado nessa hora tão difícil. 

A Sra. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Inscrevo-
me também.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador 
Jarbas Vasconcelos e Senador Pedro Simon, a seguir. 
Depois, Senador Flávio Arns. 

A Sra. Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Sena-
dor Tião. 

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 
revisão do orador.) – Meu caro Senador Tião Viana, V. 
Exª teve uma passagem em um momento muito crítico 
à frente dos destinos desta Casa há pouco menos de 
dois anos. E o que marcou a sua passagem pela Pre-
sidência como 1º Vice-Presidente e Presidente Interino 
do Senado, foi a sua seriedade, a sua responsabilida-
de e competência. Isso ficou evidenciado não apenas 
pra mim, acredito, mas para todos que integram este 
Plenário. Já foi dito aqui e reiterado por quase todos os 
senadores, que a crise do Senado é séria, profunda e 
a maior da sua história. Só que a gente não pode ficar 
repetindo isso todos os dias. A Mesa se reúne agora 
ou daqui a pouco e é preciso que se tome providências 
definitivas, porque não dá mais, Senador Tião Viana, 
para continuar com esse quadro. Essa situação inclusive 
mexe com o relacionamento das pessoas aqui dentro e 
fora do Plenário. O Presidente da Casa, senador José 
Sarney, tem sido bastante infeliz nas suas declarações. 
Semana passada, batendo no peito, disse que a crise 
era do Senado e não dele; ele é o centro da crise. A 
crise gira em torno dele. 

Sarney ontem reafirmou o que vem dizendo já há 
algum tempo, que quer responder pela parte política da 
Casa; pela parte administrativa, responde o Primeiro 
Secretário. E disse que não foi eleito para cuidar nem 
da despensa nem das lixeiras do Senado. Com certeza 
quem vai cuidar da despensa e das lixeiras da Casa é 
o nobre e correto Senador Heráclito Fortes, que é o Pri-
meiro Secretário da Casa. Não dá Senador Tião Viana, 
para a gente ficar com reiteradas denúncias da mídia. 
Tudo isso culminou com a questão de atos secretos, 
que o Presidente também disse, desta tribuna, que nin-
guém aqui no Senado sabia o que era ato secreto. O 
Senador Garibaldi Alves, que me antecedeu no apar-
te, fez um apelo, pediu que essa Mesa Diretora tome 
providências e deve tomar providências de imediato. 
Não dá para amanhecer amanhã, quarta-feira, dentro 
desse mesmo quadro: o Senado sem tomar providên-
cias, sem demitir ninguém, sem convocar o Ministério 
Público, sem que a Polícia Federal esteja presente nas 
investigações. A crise do Senado é tão contundente e 
de tal dimensão, que já era para estar aqui há muito 
tempo o Ministério Público, a Polícia Federal, a Corre-
gedoria do Senado, adotando providências. Era isso 
o que eu queria transmitir a V. Exª e é desnecessário 
dizer da minha solidariedade e sobretudo do meu res-
peito e minha admiração por V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
especialmente a V. Exª, que é um dos maiores exem-
plos de cidadão brasileiro, um democrata pleno, com 
uma história política das mais bonitas na vida brasi-
leira, e alguém que serve como referência para o que 
esta Casa merece ser. 

E já passo a palavra a outra figura do mesmo 
tamanho, ou do tamanho do Brasil, que é o nosso Se-
nador Pedro Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Assisto com 
muita preocupação ao pronunciamento de V. Exª. Eu 
votei em V. Exª para Presidente da Casa. Eu achei que 
o comportamento de V. Exª na Presidência interina foi 
muito competente e eu achei que seria importante a 
modificação. E disse que votei a favor do Presiden-
te Sarney, que não merecia essas coisas que estão 
acontecendo. Aliás, com toda a sinceridade, eu acho 
que o Presidente Sarney devia se licenciar. Não uma 
licença no sentido de imposição, mas uma licença 
para ele importante. Eu acho que ele devia se afastar 
desse quadro. Ele tem todo o direito de fazer isso. É 
a terceira vez que ele é Presidente, há cinco anos ele 
está na Presidência. Não é fácil. Eu acho que é a pri-
meira vez na história que um Senador foi reconduzido 
três vezes à Presidência. Mas a situação se agravou 
de tal forma, que não pode continuar como está. Não 
me lembro de ver o Senado tão no chão como está 
atualmente. Eu não me lembro! Os olhares que diri-
gem a nós! Vou ser até sincero, sem falsa modéstia. 
Eu tenho respeito, credibilidade e carinho das pessoas 
que me conhecem, mas elas me perguntam: “O que 
o senhor está fazendo lá, Senador? Eu sinto, com a 
minha experiência de 50, 60 anos, é que tem muita 
gente jogando no que é tradicional: “Vamos aguardar! 
Essa crise vai passar!” E continua tudo igual. Não é 
isso que vai acontecer. Essa crise, por circunstâncias 
as mais variadas, veio atingir-nos no topo de uma re-
alidade dura e cruel, em que todos nós fomos levando, 
levando, e chegamos hoje a esta situação. É preciso ter 
coragem de tomar medidas radicais. Há notícias que 
saem que são casos de polícia, casos de gente que 
tem que ir para a cadeia. Quando se fala de envolvi-
mento em banco – as retiradas do Banco do Brasil e 
para outros bancos, assim como os percentuais que 
teriam ganho –, cá entre nós, é assunto sério demais! 
É assunto sério demais! Essas notícias que são dadas 
em pílulas – primeiro, o cidadão em Barcelona, depois 
o cidadão em Washington, depois o cidadão no Ma-
ranhão, depois o cidadão em Campo Grande – não 
podem continuar, não podem continuar. Tivemos uma 
reunião hoje com os funcionários... O Senador Suplicy 
com um projeto dele, que eu acho muito importante, 
que determina que os vencimentos dos funcionários 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1206



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26189 

sejam publicados, como os nossos, dos Senadores. 
Alguns acham que não, que fere os direitos. Eu acho 
que sim. Eu acho que devem ser publicados: os nos-
sos e os deles. Mas o que eu sinto é que ainda não há 
a consciência de que a crise é muito grave e que nós 
temos que fazer alguma coisa. A reunião da Mesa... E 
eu quero ver se me deixam entrar, porque sou persona 
non grata ao PMDB. Mas ontem vários companheiros 
disseram que todo mundo pode chegar lá e entrar. Eu 
vou chegar lá e entrar. Se não pedirem para eu sair, 
eu vou ficar. O que eu quero dizer lá, eu acho que eu 
posso dizer aqui: nós temos que tomar providências 
enérgicas e imediatas. Há momentos da vida, e nisso 
eu discordei do Presidente Lula, inclusive na época, 
quando ele disse: mas eu não posso mexer no Minis-
tro. Eu não posso tocar nele, porque existe denúncia, 
mas ele não foi condenado em caráter definitivo, ele 
não é réu. Eu disse dessa tribuna que V. Exª está: ele 
não é réu, nós não podemos condená-lo em caráter 
definitivo. Vossa Excelência tem razão, mas Vossa 
Excelência deve tirá-lo do Ministério. Pelo que se fala 
dele, ele não tem credibilidade para ser Ministro. Foi o 
que aconteceu nos Estados Unidos, onde pessoas que 
foram indicadas pelo Presidente da República foram 
rejeitadas pelo Senado e não chegaram ao ministério. 
Algumas providências o Presidente Sarney já devia ter 
tomado. Já devia ter demitido em alguns casos. Com 
todo carinho que eu tenho com a Polícia do Senado, 
mas não é caso de Polícia do Senado. É caso de Polí-
cia Federal e da Procuradoria. Deveríamos convocar a 
Polícia Federal e a Procuradoria e dizer as coisas aber-
tas. Os atos secretos, não-secretos, seja lá o que for, 
mas desde a primeira hora deviam estar à disposição 
de todo mundo. Deviam estar, tem que estar à disposi-
ção de todo mundo. E O Estadão vai ver, com relação 
a mim, os dois casos que eu sei que o meu nome está 
envolvido. Um é sobre uma funcionária, Dona Helena, 
do meu gabinete, que saiu e eu mandei um ofício para 
a Mesa dizendo: a Srª Helena saiu do meu gabinete e 
está à disposição. Foi para outro gabinete. Se não me 
engano, foi o do Presidente Garibaldi Alves Filho, na 
época. Outro ato secreto é aquele em que eu teria sido 
indicado, com mais outros Senadores, para ser membro 
da Comissão dos 180 anos do Senado. Então, eu fui 
indicado para os 180 anos do Senado. Esses são os 
atos secretos que envolvem o Senador Pedro Simon. 
Agora, eu não critico, com todo respeito, a imprensa. 
Eu critico a nós, porque, se esses atos estivessem 
amplamente disponíveis, seria diferente. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador 
Pedro Simon, quando eu estava presidindo interina-
mente a Casa, acabei com oito comissões. Até a co-
missão que foi criada para comemorar os 180 anos de 

existência do Senado permanecia, apesar de o Senado 
já ter completado 183 anos.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Exatamente 
isso. Então, esta Casa tem que ser uma casa aberta. 
Esses atos estão acontecendo... O cidadão está há dois 
anos nos Estados Unidos recebendo pelo Senado! O 
cidadão está em Barcelona recebendo pelo Senado! 
Não pode acontecer! Não pode acontecer! O túnel V. 
Exª mandou suspender... O anexo que V. Exª mandou 
suspender na Presidência, mas V. Exª não soube me 
dizer quem é que mandou construir, nem V. Exª nem 
o Presidente anterior a V. Exª, nem a Mesa, nem o 
Diretor-Geral, ninguém sabia quem colocou no orça-
mento a construção do anexo. V. Exª suspendeu, mas 
quem botou ninguém sabe. Um túnel ligando o Senado 
ao Palácio do Planalto. Ninguém sabe, V. Exª mandou 
suspender, mas quem mandou fazer ninguém sabe. 
Essas coisas não podem acontecer. Eu falo com toda 
a sinceridade. Os 81 Senadores têm que chamar a si 
a responsabilidade. Quando o Suplicy leu a votação 
da Ata da Mesa do dia tal que nós votamos, pergunto 
o que tinha na Ata do dia tal? Ninguém sabia. Então, 
quando o Diretor-Geral diz que os Senadores sabiam 
de tudo, na verdade sabiam de uma Ata que ninguém 
leu, sabiam de uma reunião da Mesa que nem os mem-
bros da Mesa foram, simplesmente assinaram. É uma 
credibilidade que, vamos ser sinceros, está encerrada. 
Agora é ler a ata, é reler a ata, é estar presente todos 
os 81 Senadores para decidirem. O Pedro Simon quer 
viajar para a Europa? Os 81 Senadores devem votar se 
posso ou não posso. Quando voltar, vou prestar contas. 
Vai ser nomeado alguém? Os 81 Senadores vão decidir. 
Acho que temos que caminhar para isso. E, com toda 
sinceridade, o meu querido e bom amigo Presidente 
Sarney tem direito a se afastar. Ele não vai se afastar 
no sentido de que nós estamos impondo, ele não vai 
se afastar no sentido de que ele não tem credibilida-
de, não tem confiança. Mas vai se afastar no sentido 
de que ele deve se afastar para que as coisas sejam 
conduzidas ao natural, por uma pessoa que seja mais 
isenta, mais tranquila, com mais disposição do que ele. 
As frases dele não têm sido felizes quando ele diz, por 
exemplo: “A crise não é minha; a crise é do Senado”. 
Qualquer crise do Senado é crise do Presidente em 
primeiro lugar. É crise de nós todos, 81 senadores. É 
crise do Senado, é crise de nós todos, mas, de modo 
especial, do Presidente. Quando ele diz que foi eleito 
para presidir politicamente e não para limpar o lixo, pois, 
se tem lixo no Senado, a primeira pessoa que tem que 
olhar é o Presidente do Senado, e não o lixeiro. Se tem 
lixo, quem tem que olhar e ver onde está o lixo e tomar 
as providências é o Presidente do Senado. De irmão 
para irmão, a melhor coisa que o Presidente Sarney 
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tem que fazer é se afastar, se afastar. Ele até pode, 
antes de se afastar, demitir alguns cargos. Pode. Ele 
até pode, antes de se afastar, entre hoje e amanhã, 
tomar alguma providência como chamar a Polícia Fe-
deral ou, pelo menos, a Procuradoria-Geral da Repú-
blica e o Tribunal de Contas. Ele pode fazer isso. Deve 
fazer isso. O povo não aceita mais essa situação do 
Senado. Nós estamos caindo no ridículo. Olha, não é 
fácil, Senador Tião Viana, o cara estava lá e eu acho 
que nós não sabíamos; ia ser construído um anexo e 
nós não sabíamos; 800 atos secretos e nós não sabí-
amos. O povo não acredita e não entende como pode 
ser isso! Tu não consegues explicar para o povo como 
essas coisas podem acontecer! Tu não podes explicar 
para o povo! Eu digo aos funcionários hoje: eu acho 
que Senado e funcionários devem se preocupar com 
isso. Eles estão muito preocupados com o plano de 
carreira, que é muito importante, mas eu digo: não é 
nessa hora, funcionários, não é nessa hora que va-
mos discutir o plano de carreira! Essa hora nós vamos 
discutir onde nós podemos tirar o que é mais grave, 
o que está mais explodindo de errado, para entrar no 
caminho certo. Eu felicito V. Exª...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Eu agra-
deço.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ...pela sua 
integridade, pela sua seriedade. Eu disse da tribuna 
que não entendia como é que o Presidente Lula pre-
feriu o Presidente Sarney a V. Exª na questão da con-
fiança. Eu não entendi. Mas eu acho que... Eu não me 
arrependo do voto que dei a V. Exª...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço muito...

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – ...por V. Exª 
e, com todo carinho, porque, se eu tivesse sido ou-
vido, o Presidente Sarney não estaria passando por 
isso, que ele não merece, mas que, infelizmente, está 
acontecendo. Meu carinho a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, que é uma lenda da política brasileira 
e, sem dúvida alguma, um grande conselheiro da Re-
pública e do Poder Legislativo.

Concedo um aparte ao Senador Jefferson Praia. 
Em seguida, Senador Augusto Botelho, Senador Paim, 
Senadora Ideli e Senador Tasso Jereissati.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Tião, é o Tuma. Eu poderia dar uma expli-
caçãozinha sobre a Polícia...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – V. Exª é 
quem está presidindo Senador... 

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Só peço desculpas...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Depois de 
V. Exª é o Senador Flávio Arns.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Peço desculpas, sem interromper o tempo de V. Exª, 
mas como o Senador Jarbas Vasconcelos e o Senador 
Pedro Simon aqui, com muita correção, chamaram a 
necessidade do Ministério Público e da Polícia, quero 
me confortar com V. Exª pela lisura com que sempre 
tem se conduzido aqui. Senadores, imediatamente, 
quando houve a denúncia de crime, não de falta de 
ética, mas de crime, procurei o Procurador-Geral da 
República, pedi a designação de um promotor, pedi à 
Polícia Federal que acompanhasse o processo, pedi 
ao Banco Central que fossem designados dois peritos 
para acompanhar toda a movimentação financeira, que 
foram quebrados os 30% de cessão de crédito. Estou 
acompanhando de perto. Eu estava tendo dificuldades 
em conseguir a documentação que a Polícia Federal 
pediu. Fui pessoalmente, peguei a documentação e 
levei-as em mãos ao delegado. O corpo de delito está 
aí agora, depois do levantamento feito pela comissão 
especial designada pelo 1º Secretário. Então, o corpo 
de delito está aí agora, e vai ser visto se houve crime 
ou não, porque tem que analisar cada um dos procedi-
mentos. Agora já há um crime, em tese, contra a Cons-
tituição, que foi a falta de lisura na publicação. Ninguém 
da Mesa pede para não publicar ato. Assina e tem con-
fiança. Quem praticou o delito de não publicar tem que 
ser responsabilizado criminalmente, não eticamente. 
Então, só estou explicando pelo respeito que tenho a 
V. Exªs, Senador Jarbas Vasconcelos e Senador Pedro 
Simon, e àqueles que também se manifestaram pelo 
mesmo desejo. E peço desculpas a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço a V. Exª.

Senador Flávio Arns.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tam-

bém gostaria de me inscrever para um aparte.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Se-

nador, só um minuto. V. Exª me permite?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sim.
O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE. Com 

revisão do orador.) – Senador Romeu Tuma, a crise 
do Senado é tão grande, é tão forte, é tão profunda e 
não dá para a Presidência da Casa adotar dois pesos 
e duas medidas. O presidente Sarney tem dito à im-
prensa e dito aqui para os seus Pares que não quer a 
Polícia Federal se imiscuindo em assuntos do Senado 
Federal. Não é verdade. V. Exª como corregedor da 
Casa tem conhecimento do que vou falar. Eu denunciei 
aqui do Plenário, numa quinta-feira, há pouco mais de 
90 dias, que um araponga havia me procurado no meu 
estado, Pernambuco, para me dizer que uma empre-
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sa teria tentado contratá-lo para me espionar. Quando 
aqui cheguei, na segunda-feira da semana seguinte, o 
presidente da Casa, em função de eu ser um desafeto 
seu, já tinha encaminhado ofício à Polícia Federal, a 
V. Exª e à Procuradoria-Geral da República, pedindo 
para apurar minha denúncia, sem sequer falar comigo. 
Indago: porque não tomar providências idênticas para 
apurar coisas muito mais graves, muito mais danosas, 
muito mais perniciosas, que envolve inclusive briga 
de duas quadrilhas aqui dentro do Senado? Quem é 
apropriado para averiguar isso, Senador, é a Polícia 
Federal. Eu fui para a Polícia Federal em Pernambuco 
e prestei depoimento para que se verificasse a vida do 
araponga que me procurou. Quer dizer, eu vou para a 
Polícia Federal e os ladrões ficam soltos aqui dentro. 
As quadrilhas ficam brigando aqui dentro e a própria 
Polícia do Senado apurando. Não dá. É por isso que 
as coisas se agravam aqui. Estou apenas relatando e 
sei que V. Exª não tem nada haver com isso, não foi 
quem tomou as providências que citei.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Mas, pedi à Polícia Federal, fui pessoalmente lá, mais 
de uma vez. E, agora, o que faltava? O corpo de delito, 
que é a prática através dos atos.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Mas 
quem encaminhou foi o Presidente da Casa. V. Exª 
sabe.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Ele se re-
fere ao outro episódio.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– O caso do senhor. Estou falando de um outro caso. 
Com relação ao seu caso, sei que o senhor teve até a 
gentileza de me trazer uma cópia do depoimento, que 
está comigo aguardando mais informações para poder 
dirigir-me a V. Exª.

O Sr. Jarbas Vasconcelos (PMDB – PE) – Pres-
tei depoimento na Polícia Federal de Pernambuco e 
trouxe uma cópia para V. Exª. Diante deste episódio o 
Presidente Sarney me mandou para a Polícia Federal. 
Agora, para apurar briga de quadrilha dentro do Sena-
do não vem a Polícia Federal.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Ela veio, tanto é que o inquérito está com ela.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador 
Flávio Arns. Em seguida, Senador Jefferson Praia.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Até por sugestão do Demóstenes.

O Sr. Flávio Arns (Bloco/PT – PR) – Senador 
Tião Viana, em primeiro lugar, quero cumprimentá-
lo pela exposição dos fatos que V. Exª vem fazendo. 
Quero lembrar que, quando da sua candidatura no ano 
passado, o fato de haver a candidatura foi amplamente 
discutido dentro do nosso Partido e com outros partidos 

também. A partir desse diálogo, desse debate, chegou-
se à conclusão sobre coisas importantes que deveriam 
ser concretizadas dentro do Congresso Nacional: mu-
danças, princípios diferentes, relações diferentes, no 
sentido justamente daquilo que é fundamental na vida 
política, que a população perceba a importância da re-
presentação. E, dentro da proposta de V. Exª, estavam 
todos esses aspectos que agora estamos discutindo: 
reorganização, oxigenação, transparência, participa-
ção, diálogo com a sociedade. Então, quero dizer que 
isso foi debatido. Nós, na época, já percebíamos essa 
necessidade. Enaltecemos, na época, o trabalho do 
Senador Garibaldi Alves, que completou um período 
na Presidência, e apontávamos – todos nós – para a 
necessidade de haver mudanças radicais. Então, eu 
quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento, pelo 
posicionamento, pelo enfrentamento naquela hora 
de uma eleição, de um confronto eleitoral que foi im-
portante para esse debate. Agora, na sequência, os 
problemas começaram a surgir. Quer dizer, começa-
ram, na verdade, a aflorar, não a surgir. Os problemas 
já existem, infelizmente, há muito tempo. Ás vezes, 
quando perguntam para mim, eu digo: “Olha, por um 
lado, é uma pena que esteja acontecendo, porque a 
gente tem de preservar as instituições, fortalecê-las, 
para a sociedade ver a importância da política, de se 
ter esses canais”. Agora, eu também digo: “Olha, por 
outro lado, é bom que esse choque, esse conflito, esse 
confronto esteja acontecendo, porque não haveria outra 
forma de buscarmos um caminho melhor, desde que 
saibamos encontrar esse caminho”. O próprio Partido 
dos Trabalhadores – e nós estávamos incluídos nesses 
encaminhamentos e nessas sugestões – apresentou 
uma sugestão há um mês ou dois meses: “Olha, o Di-
retor-Geral da Casa precisa de ter um mandato menor, 
o Diretor-Geral da Casa precisa ter uma rotatividade, 
precisa haver uma indicação mais segura. E o que a 
gente observa é que nada aconteceu. De dois meses, 
quando foi falado isso, até hoje, nada aconteceu. O 
Presidente Sarney fez um discurso, pediu sugestões. 
Muitos Senadores se debruçaram sobre sugestões e, 
ao mesmo tempo, apresentaram-nas para a Mesa. Po-
rém, de resultado concreto, não aconteceu nada. Ab-
solutamente nada. Duas, três semanas atrás, quando 
essa notícia de atos secretos começou a ser veiculada 
pelos meios de comunicação, o nosso Líder, Aloizio 
Mercadante, em nome do partido, já naquela ocasião, 
aqui, no plenário, manifestou-se, dizendo: “Olhe, esses 
atos têm que ser anulados, se for o caso, ou conva-
lidados, se for o caso”. Exatamente como o Senador 
Pedro Simon colocou, quer dizer, ao se dispensar um 
funcionário, comunica-se para o órgão competente da 
Casa, e deveria ter sido publicado. Não vai o Senador 
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Pedro Simon verificar se isso foi publicado ou não. E 
a mesma coisa aconteceu com o Senador Augusto 
Botelho. Ou seja, nada está acontecendo. É isso que 
angustia. E me angustia, inclusive, o que aconteceu 
semana passada, Senador Tião Viana, quando foram 
propostas sugestões, encaminhamentos, alterações, 
e a Mesa anunciou que hoje, terça-feira, uma sema-
na depois, aquelas sugestões, os encaminhamentos 
seriam apreciados pela Mesa. Eu digo: é impossível 
desse jeito! Porque, num momento de crise como este, 
a Mesa tem que se reunir diariamente. Diariamente. 
Hoje, amanhã, sexta, quarta, quinta, sexta, segunda, 
terça, todos os dias a Mesa tem que se reunir, sob a 
Presidência do Presidente do Senado, do Congresso 
Nacional, que tem toda a responsabilidade sobre cada 
milímetro de coisa certa ou errada que aconteça aqui 
dentro. Mas eu percebo, Senador Tião Viana, que, 
talvez, não seja suficiente só a Mesa, inclusive com o 
Senador Heráclito Fortes, que é o 1º Secretário, reu-
nir-se para achar essas soluções. Eu até acho que os 
líderes dos partidos deveriam estar junto com a Mesa, 
todo dia, se reunindo, discutindo isto ou aquilo, porque 
nada está acontecendo, não aparece nada para a po-
pulação. A população vê os problemas, os problemas 
são levantados – e eu penso de maneira que devem 
ser levantados, é o papel dos meios de comunicação 
fazer isso –, mas eu sempre olho para dentro da nos-
sa própria instituição: o que nós, dentro do Senado, 
estamos fazendo diante desses fatos? Então, Senador 
Tião Viana, eu penso que nós deveríamos levar para a 
Mesa este fato, dizer “Olhe, vamos nos reunir, a Mesa, 
todo dia, diariamente, vamos chamar os líderes. Va-
mos conversar e discutir, vamos achar, em conjunto, as 
soluções, achar um diretor que, realmente, possa ser 
uma boa pessoa, competente e transparente, mesmo 
que venha – e acho que isto poderia ser feito – de fora 
do Senado e coordene esse processo neste momento 
aí, de complicação, pelo qual uma instituição que tem 
que ser séria está passando. Então, quero enaltecer 
V. Exª e dizer que tantas sugestões foram feitas, por 
escrito, verbalmente, individualmente, pela Liderança; 
mas que possamos, daqui a pouco, com o Presiden-
te Sarney, verificar, naturalmente – porque há uma 
reunião neste momento, pelo que foi relatado em ou-
tras falas –, o que aconteceu, o que foi deliberado na 
reunião, mas dizer que queremos reuniões diárias da 
Mesa, chamando os líderes e apresentando, a cada 
dia, soluções para aqueles problemas que vêm sendo 
colocados, de uma maneira geral, pelo Brasil. É uma 
vergonha! É uma vergonha! É caso de polícia! Tanta 
coisa que aconteceu aqui dentro, como já foi colocado, 
que é caso de polícia! Não há a menor condição de se 
conviver com coisas dessa natureza. Penso que vamos 

aguardar para ver o que foi encaminhado, mas vamos 
fazer esse encaminhamento de ruptura imediata. Não 
dá mais para dizer: “na semana que vem, a Mesa vai 
se reunir”. Não. A Mesa vai se reunir hoje, amanhã, 
quinta, sexta, junto com os líderes, achando soluções 
de imediato, para que uma instituição que tem tanto 
serventia para o Brasil possa, realmente, fazer seu 
trabalho com dignidade.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, Senador Flávio Arns, que confirma o 
testemunho de responsabilidade e boa intenção de um 
conjunto de Senadores para com o Poder Legislativo. 
Muito obrigado pelas palavras.

Senador Jefferson Praia, Senador Augusto Bote-
lho, Senador Paim, Senadora Ideli, Senador Tasso.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Tião, eu pediria que fosse um pouco mais 
rápida a exposição.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Uma 
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pois não.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Quero evo-
car o Regimento da Casa, não querendo interromper, 
de forma nenhuma, aqueles que já estão inscritos: que 
V. Exª, devido ao tempo ter expirado, listasse os que já 
pediram a palavra para que fosse concluído o pronun-
ciamento do Senador Tião Viana, porque os demais 
Senadores terão oportunidade de se manifestar sobre 
o tema, que será repetido, principalmente por mim.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª é primeiro inscrito. Depois do Senador Tião 
Viana é V. Exª.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Eu vou ser 
objetivo, Senador Tião Viana. Acredito que todos aque-
les que cometeram crimes aqui, no Senado, estão, 
neste momento... Não digo que estão se divertindo 
tanto, mas estão se divertindo, porque percebem que a 
estratégia utilizada, no sentido de fazer com que cada 
um aqui cometesse algum tipo de deslize, consciente 
ou inconsciente, pelo que me parece, nos atos ditos 
secretos – muitos até inconscientes –, essas pessoas, 
que são pessoas que pensam estrategicamente para 
cometerem o que cometeram, devem estar dizendo: 
“Puxa, nossa estratégia está dando certíssimo, porque 
o foco são todos”. Só que o foco, Senador Tião Viana, V. 
Exª sabe, e todos nós aqui, o Senador Jarbas Vascon-
celos já colocou, o foco é em cima de um orçamento 
que só este ano é de R$2,7 bilhões! O foco é em cima 
desse orçamento. Quanto é que era o orçamento do 
ano passado? O foco não é um ato de alguém que es-
tava à Mesa, ali, assinou e não percebeu. O foco não é 
esse, não. O foco é nos contratos milionários que esta 
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Casa realizou e que precisam ser apurados, Senador 
Tião Viana. O foco é esse, porque nós vamos ficar 
aqui... No início, eram as passagens: “Porque fulano 
deu passagem, porque não sei o quê e tal”. Hoje, nós 
percebemos aqui muitos Senadores: “Não, porque eu 
não vou mais usar o meu telefone celular”, outro não 
vai usar o carro... Ei, o foco não é esse, não! O foco 
é no que está aí, escondido, de que ninguém está 
tratando e que precisamos, urgentemente, levantar. 
Deslizes foram cometidos. Eu divido essas questões, 
como ontem falei, em dois tipos de ações: a primeira 
ação é aquela em que, em algum momento, você se 
descuida, comete um erro administrativo; a segunda 
– esta sim, que nós temos que estar em cima dela – 
são as ações com o objetivo de retirar, de cometer atos 
de corrupção, de fazer com que o dinheiro público vá 
para uma direção que não seja aquela para a qual ele 
foi destinado. Portanto, é importante que nós perceba-
mos isso aqui. E as ações, que, na minha avaliação, 
deveriam estar muito mais ágeis, precisam – não tem 
mais jeito, Senador Tião Viana, colocamos isso ontem 
ao Presidente – ser compartilhadas, Senador Demós-
tenes. Compartilhar. São as lideranças, a Mesa, todos. 
Se pudermos sentar todos os 81 aqui, no plenário ou 
em algum lugar... Precisamos tomar as decisões e 
cada um deve começar a agir nos seus mais diversos 
campos de atuação para que possamos corrigir o que 
não está certo nesta Casa. Outra coisa, alguns falam: 
“Não, porque querem manchar a instituição”. Quem 
quer manchar a instituição? É a imprensa? Não, não é 
a imprensa não, porque ela faz o trabalho dela. Quem 
quer manchar a instituição são aqueles que comete-
ram atos de corrupção e querem dizer o seguinte para 
a sociedade: “Olhem aí os 81 que vocês têm! Como 
eles falham, como eles erraram, como eles também 
são culpados!”. Mas só que não é essa a percepção, 
porque os 81 que estão aqui... Como eu vi hoje a rela-
ção, eu mesmo poderia ter assinado um ato qualquer 
desses. Quantos documentos já não assinamos ali na 
mesa sem ler, Senador Romeu Tuma? Quantos já não 
fizemos isso? Poderíamos ter feito alguma assinatura. 
E V. Exª vai dizer: “Puxa, mas você está ali na mesa...”. 
Sim, são dezenas de documentos. São, às vezes, meia 
dúzia de documentos que estão chegando e com os 
quais você tem que lidar para fazer o plenário funcionar. 
Então, o foco não é esse não, o foco é outro. Precisa-
mos perceber o que está acontecendo, precisamos não 
temer as consequências e precisamos apurar e tomar 
as decisões. Agora, compartilhar. Eu acredito que a úni-
ca falha que percebo neste momento é não estarmos 
sendo ágeis; segundo, não compartilhar as decisões, 
porque, no momento em que você compartilha... Ainda 
agora, eu coloquei para o Senador Heráclito Fortes: 

“Vamos compartilhar, porque o senhor também tira um 
pouco dos seus ombros essa responsabilidade; Vamos 
chamar as lideranças para atuarem nas decisões”. Eu 
faria isso se estivesse na posição dele. Se estivesse 
na Presidência, eu chamava todo mundo: vai sentar 
todo mundo aqui. É isso aqui que nós temos que re-
solver. Isso é assim. Como é que vai ser? E vamos 
discutir. E a investigação pode ser feita pelo próprio 
Senado. Nós não fazemos CPI aqui? Nós queremos 
investigar a Petrobras, mas ninguém sabe investigar 
a gente. Nós não sabemos investigar o Senado. Quer 
dizer, com que autoridade eu posso investigar alguma 
coisa, Senador Demóstenes Torres, se eu não investi-
go o Senado? Então, está na hora de se chamar todo 
mundo para discutir, para fazer as orientações, para 
estabelecer as metas, para estabelecer todos os obje-
tivos a que queremos chegar. Não tem jeito. Senador 
Demóstenes Torres, essa crise é uma oportunidade, 
porque esse problema já vinha se dando há muito 
tempo. E em toda crise, até nos momentos pessoais, 
nós já ouvimos falar isto: devemos transformar essa 
crise numa oportunidade, que é aquela, Senador Ro-
meu Tuma, de transformar esta Casa num lugar que 
realmente represente o que o povo brasileiro quer, por-
que daqui é o primeiro passo. Vejam bem: daqui nós 
vamos ter assembléias legislativas, daqui nós vamos 
ter câmaras municipais, daqui nós vamos ter outras 
instituições. Está na hora da lavagem neste País, que 
é um País que, muitas vezes, faz de conta das coisas. 
Existe o formal e o informal. O País tem 50% da sua 
economia informal. Só por aí você percebe. Então, está 
na hora de começar a verificar os erros em todos os 
locais, em todas as instituições. E devemos começar 
por aqui, porque não dá para fazermos como alguns 
dizem: façam o que eu digo e não façam o que eu faço. 
Então, neste momento, a responsabilidade em relação 
à crise do Senado está nas nossas mãos, está aqui 
conosco. E não dá para cobrarmos outras instituições 
se nós não conseguirmos corrigir a nossa. Muito obri-
gado, Senador Tião Viana.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Senador Tião, eu pediria licença a V. Exª para dar dois 
minutos para cada um dos aparteantes...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
a V. Exª. É o tempo regimental.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Sem discriminação aos demais. Estávamos dando 
cinco, dez minutos. Assim, não haverá reclamação de 
outros Senadores que querem usar da palavra. V. Exª 
pode continuar dando os apartes, e eu pediria que se-
jam por dois minutos.
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim. O 
Senador Augusto Botelho me informou a permuta en-
tre os dois. Com muita honra, Senador Paim, irmão e 
honroso companheiro de Mesa do Senado Federal, 
juntamente, como eu fui.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador 
Tião Viana, primeiro, a minha solidariedade pela sua 
postura, pela conduta. Digo a V. Exª que, enquanto 
os Senadores faziam os apartes, eu olhava lá para a 
Mesa. Até o momento, presidiram a sessão o Senador 
Mão Santa e o Senador Romeu Tuma, que, no mínimo, 
assinaram ali – e eu vi daqui – mais de vinte ou trinta 
atos secretos, porque eles não leram. Eu vi daqui que 
assinaram mais de vinte ou trinta, e eles não leram. E 
agora? E se não publicar? Vão prender os dois? Vão 
dizer, amanhã, nos seus Estados que os senhores dois 
cometeram um crime porque assinaram hoje vinte ou 
trinta documentos? Eu assisti aqui e a televisão filmou. 
Senador Tião Viana, me perguntaram se eu ia olhar o 
CD. Fui olhar CD coisa nenhuma! Por que eu vou olhar 
CD? Eu não assinei ato secreto nenhum. Se nós as-
sinamos pelo dever do nosso mandato e a burocracia 
não publicou, resolvam lá. E se a burocracia, que é o 
servidor, legitimamente tem o direito de dizer quem 
não mandou publicar, ele que diga quem não mandou 
publicar. Mas não dá para aceitar. Eu quero aqui di-
zer, Senador Tião Viana, que eu estou muito tranquilo. 
As reuniões da Mesa nunca foram secretas. Eu sou 
contra até o voto secreto. Na PEC 50, que apresentei 
aqui, Senador Valadares, eu gostaria de acabar com 
o voto secreto aqui no plenário, para todos os casos. 
O Senador Tião Viana apresentou antes de mim e foi 
derrotado. A reunião da Mesa não é secreta. Participa 
quem quiser. Todos podem participar. Nunca houve 
uma reunião secreta da Mesa. Todos os atos são en-
caminhados à Mesa e ao Plenário e vão à publicação. 
Se não publicam, penalizem quem não publicou, meu 
Deus! Onde nós estamos? Eu digo mais: agora todo 
mundo tem que ter uma fórmula. Se não falar numa 
forma de melhorar: “olha, mas não falou como é que 
tinha que melhorar.” Primeiro, vou me negar a assinar 
qualquer coisa aqui. Deem-me um tempo antes. Eu 
presido muito a sessão. Não assino nada. Não assi-
no. Pode estar ali no meio, como dizem, o jabuti. E aí? 
Como é que explica depois? Segundo, acho que a mo-
ral, a seriedade de um homem público está acima dos 
bens materiais. Querem tirar o carro? Tirem o carro. 
Querem tirar os apartamentos? Tirem os apartamentos. 
Querem tirar o auxílio aluguel? Tirem. Querem tirar a 
passagem? Tirem. O que não dá é fazer o que estão 
fazendo. É a moral da instituição que está em jogo, 

Sr. Presidente. Então, façam as mudanças que têm 
que fazer. Se tem que ter uma postura radical, façam. 
Querem diminuir o número de telefones? Diminuam. 
Querem proibir que a gente edite o nosso material na 
gráfica? Proíbam! O que não dá é todo dia sair uma 
lista de Senadores. Olha, esses são os que estão fe-
rindo a ética. Esses são os que não prestam. Ah, esse 
aqui é o que presta. Depois, no outro dia, sai aque-
le que não prestava também na lista. Senador Tasso 
Jereissati, V. Exª mesmo foi pra uma lista numa hora, 
porque usou a passagem do avião, eu diria, a quota 
da passagem. E aí? Só quando chegarem nos 81 é 
que a gente vai poder fazer alguma coisa? Como está 
não dá. Não dá mesmo. Olha, eu queria pelo menos 
cumprimentar a imprensa do meu Estado, que ouviu 
os três Senadores. Nós colocamos a nossa versão, e 
eles publicaram com a maior transparência. Eu quero 
dar esse depoimento porque isso é bom. Pelo menos 
tivemos oportunidade de dizer o que nós pensamos. 
Senador Tião Viana, a minha solidariedade. Desculpe 
o tempo. Eu confesso que quis fazer um aparte. Estou 
inscrito nas parlamentares, mas nas parlamentares eu 
vou falar, sim, é do fim do fator, da questão dos apo-
sentados, da questão de outros projetos que estão 
em votação nas Comissões, que eu tenho interesse 
em defender. Não dá pra virmos todos os dias aqui 
e ter 20, 30, 40, 50 Senadores dando explicação de 
uma suposta ligação que fizeram, que poderiam ter 
interagido numa situação que poderia ter quebrado o 
decoro. Mas onde é que nós estamos? Sinceramente, 
acho que é a hora, efetivamente, de termos uma me-
dida firme, dura e clara em defesa da instituição. Meus 
cumprimentos a V. Exª. 

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, que é um veterano dessa luta parlamen-
tar por uma coerência entre a atividade legislativa e a 
sociedade brasileira. 

Senador Augusto Botelho. 
O Sr. Augusto Botelho (Bloco/PT – RR) – Sena-

dor Tião Viana, foi V. Exª que tornou públicos os gas-
tos com a verba indenizatória, foi na gestão de V. Exª, 
coisa com a qual, inclusive, eu concordo plenamente, 
pois cria transparência. Neste momento, elogio V. Exª 
pelas suas palavras, mas gostaria de deixar bem claro 
como estou me sentindo ofendido com essa lista de 
envolvidos em atos secretos usados para criar cargos 
e nomear parentes, publicada pela Folha de S. Paulo. 
Espero que, quando esses atos secretos se tornarem 
públicos, ela os publique também. Sei que estou ofen-
dido como também estão ofendidos muitos Senadores 
que saíram naquelas listas injustamente. Creio que o 
nosso nome foi envolvido para que aquele boletim se-
creto não ficasse só com aquela aparência de ter um 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1212



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26195 

caráter ilegal. Mas eu entrei com um requerimento no 
começo desta sessão pedindo que a Mesa publicasse, 
esclarecesse quais são os atos secretos, porque até há 
poucos minutos eu não sabia por que meu nome estava 
envolvido. Mas já surgiram alguns esclarecimentos. Fo-
ram duas dispensas de servidores da Casa que serviam 
no meu gabinete e três exonerações de cargos, tanto 
aqui como lá no meu Estado. Agora, tem um também, 
Senador, que é de causar espanto. Foi uma carta que 
eu fiz elogiando o relator que trabalhou durante sete 
meses comigo justamente na elaboração do seu pro-
jeto, o PLS nº 121, de 2007, que designa verba para 
a saúde, que fixa o teto para a saúde, projeto que até 
hoje está congelado lá na Câmara. Realmente, não era 
uma carta secreta, era uma carta pública, para elogiar 
o Luiz Fernando Melo, que trabalhou comigo durante 
sete meses. Então, eu gostaria de firmar aqui, com 
V. Exª, a minha ofensa em relação a isso. Eu sempre 
pautei a minha vida, de médico, de cidadão, com mi-
nha família, de político, dentro dos princípios éticos que 
recebi de meu pai e de minha mãe e, principalmente, 
dentro dos princípios de moral cristã. Orgulho-me de 
trabalhar assim e pretendo morrer sem nunca ter me 
afastado desses princípios, Senador. Por isso, estou 
muito ofendido com isso. Espero que a Folha, amanhã, 
esclareça esse fato, porque já recebi telefonemas de 
várias pessoas de Boa Vista e até de outros Estados, 
de amigos meus de Recife e do Espírito Santo. Muito 
obrigado, Senador Tião Viana. Fiz um aparte só para 
firmar que acredito em V. Exª como um homem público 
sério e para deixar bem patente aqui como me sinto 
ofendido por essa publicação de hoje.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade-
ço muito a V. Exª, Senador Augusto Botelho, de quem 
tenho a honra de ser amigo e de ser companheiro de 
Partido, pois V. Exª me passa a certeza de ser um ho-
mem honrado, digno, simples e que procura cumprir 
todas as responsabilidades que o mandato de Senador 
da República lhe tem outorgado. Tenho certeza da sua 
coerência e da sua responsabilidade como homem e 
como cidadão brasileiro.

Concedo a palavra à Senadora Ideli Salvatti.
A Srª Ideli Salvatti (Bloco/PT – SC) – Senador 

Tião, a Bancada do PT tirou uma nota pública repu-
diando totalmente essa situação que o Senado está 
vivendo, prestando total solidariedade a V. Exª e aos 
demais membros da Bancada que foram citados na 
tal da lista que apareceu – agora tem uma lista! Por-
tanto, entendemos que as medidas que iniciam hoje, 
com o afastamento, a retirada dos responsáveis pela 
administração da burocracia do Senado, são um co-
meço, ainda que tímido, do meu ponto de vista, mas 
um começo necessário para que a gente possa dar 

andamento e para que seja elucidado, apurado, e para 
que seja punido quem tiver que pagar por algum ato 
não adequadamente adotado durante suas atividades 
parlamentares ou administrativas na condução da Mesa 
do Senado. Eu entendo, Senador Tião Viana, que a 
coisa mais importante a ser feita neste momento, além 
do afastamento, é tornar públicas, de imediato, todas 
essas centenas de atos que estão sendo denominados 
de “atos secretos”, para que, de uma vez por todas, 
possamos fazer até uma triagem. Há questões, que 
são denominadas de “atos secretos”, como é o caso 
da verba indenizatória, que já está no site desde que 
V. Exª presidiu a Casa interinamente, e como é o caso 
da Comissão dos 180 anos, que realmente beiram o 
ridículo. É ridículo ficar imaginando que determinadas 
questões tivessem de ser mantidas de forma secreta. 
Acho muito importante que venham a público, que se 
faça a triagem, para que tenhamos uma apuração rá-
pida e eficiente de todos os atos e para que se punam 
os responsáveis. Agora, há atos públicos, Senador Tião 
Viana, que, volto a dizer, são inadmissíveis. E quando V. 
Exª subiu à tribuna para exercer o seu legítimo direito 
de abrir este debate, de receber tantos apartes como 
recebeu, tivemos um ato público do Senado que só 
posso lamentar. Pegou-se uma notícia deturpada, com 
uma interpretação ridiculamente distorcida de um texto, 
com uma continha elementar feita de forma errada, e 
se faz um escândalo da cadeira da Presidência. Este 
é um ato público, televisionado, Senador Tião Viana. 
Nós também não podemos mais admitir que alguém, 
sentado na cadeira do Presidente – e não era V. Exª, 
Senador Romeu Tuma, que estava na cadeira, mas o 
Senador Mão Santa –, pegue um e-mail com uma conta 
errada, com uma interpretação equivocada e faça um 
escândalo da cadeira da Presidência, de forma públi-
ca. Então, se nós não podemos mais conviver com os 
atos secretos, se eles têm que ser apurados, elimina-
dos, também determinados atos públicos, Senador 
Tião Viana, nós não podemos mais admitir, porque, 
senão, a moral, a imagem deste Senado da República 
não tem como ser consertada mais. Seja secreto, seja 
público, este Senado precisa estar à altura do que a 
população brasileira exige de cada um de nós. Então, 
fico até lamentando, porque, no mesmo horário em 
que estávamos aqui com alguém sentado na cadeira 
do Presidente do Senado, fazendo a transmissão de 
um erro crasso, grosseiro, tanto de interpretação de 
texto quanto de aritmética, para manchar, macular a 
imagem da Ministra Dilma, para macular a imagem 
da Petrobras, no mesmo momento a Petrobras estava 
recebendo, nos Estados Unidos, menções honrosas, 
prêmio de melhor programa de relações com inves-
tidores para acionistas individuais, menção honrosa 
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na categoria de website de relações institucionais, de 
melhor relatório anual, de melhor marca corporativa. 
Então, ou este Senado se impõe moral, se impõe uma 
conduta adequada – todas públicas e nenhuma secreta 
–, ou então não tem como sustentarmos o debate com 
a opinião pública. Era isto, Sr. Presidente.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, que é uma extraordinária Líder do Go-
verno no Congresso e uma Parlamentar com todos os 
quesitos para a atividade que exerce.

Senador João Pedro, para encerrar.
Sr. Presidente, ainda há o Senador Cafeteira.
O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Serei rápido, 

Senador Tião, meu companheiro de Partido, compa-
nheiro de que me orgulho como homem público lá da 
Amazônia e do Senado. Nesse tiroteio, Senador Tião, 
quero destacar duas questões de V. Exª. Primeiro, como 
Presidente do Senado, naqueles dias em que V. Exª 
assumiu. Falo da decisão da Mesa e de V. Exª, que 
se empenhou particularmente nisso, em publicizar os 
gastos com verba indenizatória. Foi um marco impor-
tante de transparência, de publicidade, de dar satisfa-
ção da aplicação do recurso público. Quero destacar 
essa questão na rápida gestão de V. Exª. Segundo, a 
postura de V. Exª ao reconhecer a derrota – e votei em 
V. Exª – e dizer: “Vamos tocar para frente. Presidente 
Sarney, V. Exª ganhou e é o meu Presidente”. Lembro-
me bem: V. Exª, em seguida, adotou essa postura de 
externar a compreensão de quem perdeu e de dese-
jar boa sorte a quem ganhou. Então, não tem isso. A 
crise do Senado não tem nenhum vínculo com o re-
sultado da eleição. Eu também perdi. Perdeu V. Exª e 
perderam vários Senadores que votaram em V. Exª e 
que tinham um projeto para o Senado. Mas não é a 
isso que a crise deve ser atribuída a este momento. 
Isso passou e temos de enfrentar os problemas da 
gestão, da administração do Senado para darmos um 
bom exemplo. Quero ser rápido, V. Exª é um homem 
digno, um homem público digno, que não assinou ne-
nhum ato secreto. O Senador Suplicy também não, o 
Senador Paim também não assinou. Agora, precisamos 
fazer com que a gestão do Senado seja compatível 
com a importância que o Senado tem na democracia 
brasileira, dando lições de gestão – e o caminho é a 
transparência. Estamos vivendo um momento mui-
to difícil, e todos os atos precisam da transparência, 
como transparente está sendo o discurso de V. Exª. 
Parabéns. Muito obrigado.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito obri-
gado a V. Exª. 

Senador Romeu Tuma, fiz um acordo com V. Exª 
de que os apartes seriam encerrados na fala do Sena-
dor João Pedro. Outros Senadores pedem a palavra. 

Ainda há o Senador Tasso, o Senador José Nery, o Se-
nador Cristovam e o Senador Cafeteira. Fica V. Exª com 
a decisão, porque foi o acordo que V. Exª solicitou.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu pediria ao Senador Papaléo, que, já por várias 
vezes está preocupado em falar...

O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Sr. Se-
nador Tião Viana...

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Mas acho que o assunto é muito importante.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Então, o 
Senador Tasso Jereissati tem a palavra.

V. Exª vai falar já, Senador Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Só pediria que fosse rápido.
O Sr. Epitácio Cafeteira (PTB – MA) – Sr. Se-

nador Tião Viana, eu não conheço, nunca vi alguém 
assinar um ato secreto. Nunca vi. Estamos também 
certos de uma coisa: o ato fica não publicado; porém, 
o erro não é não publicar, é mandar não publicar. Esse 
é que é o erro. E só pode ser feito por um funcionário 
do Senado Federal; não é feito por nenhum Senador. 
Alguém que tinha a obrigação de publicar manda um 
funcionário não publicar. É aí que nós temos que apu-
rar e punir, mas vamos parar com essa história de que 
Senador assinou ato secreto. Nenhum Senador assi-
nou nenhum ato secreto. Todos assinaram atos que 
seriam publicados, mas alguém mandou não publicar. 
Esse alguém que mandou não publicar é o criminoso. 
É isso que eu estou fazendo questão de dizer, porque 
nenhum Senador mandou não publicar um ato.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª.

Com a palavra o eminente Senador Tasso Je-
reissati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Senador 
Tião Viana, Senador Romeu Tuma...

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Está sem 
som.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Eu vou ser 
muito breve em respeito à solicitação do Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– O assunto é tão importante que cercear qualquer 
aparte, e o Senador Tião concedendo, eu acho que 
a Mesa não pode impedir, porque está trazendo mais 
clara esta postura de que ninguém pede para assinar 
ato secreto. Quer dizer, é tão absurdo que eu acho que 
V. Exª trouxe um ponto importantíssimo na hora certa, 
em que a especulação sobre isso cresceu demais. E 
V. Exª traz para esclarecimento não defesa; não é de-
fender nenhum daqueles que estão na lista, mas, sim, 
pelo comportamento de cada um, porque ninguém ia 
pedir para não publicar ato. Então, V. Exª...
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Senador 
Tasso Jereissati.

O Sr. Tasso Jereissati (PSDB – CE) – Eu apenas 
não gostaria de ficar ausente neste momento, Senador 
Tião Viana, porque, desafiando toda a lógica político-
partidária desta Casa e da composição político-parti-
dária desta Casa, nós apoiamos a candidatura de V. 
Exª à Presidência do Senado Federal por uma razão 
muito clara e que o deixa acima de qualquer suspeita. 
A sua candidatura foi a primeira que trouxe aqui uma 
proposta clara e objetiva de uma reforma estrutural 
profunda nesta Casa, que mudaria não só os hábitos, 
costumes, renovar, mas também as pessoas que há 
muito tempo se instalaram no poder e construíram 
verdadeiro gueto de poder pessoal aqui dentro. Dessa 
maneira, nós resolvemos apoiar a candidatura de V. 
Exª porque representava isso. Naquele momento, não 
era o Senador do PT do Acre, mas era a candidatura 
que representava esse rompimento. E diria o seguin-
te, ainda mais para tentar resumir o meu pensamento: 
foi essa candidatura que detonou todo este processo 
que existe aqui hoje. Se não fosse essa candidatura 
em que colocamos aqui, com toda a clareza, a nossa 
insatisfação, até porque nós todos sabíamos que nós 
tínhamos uma estrutura envelhecida, apodrecida... 
Não sabíamos dos detalhes nem da extensão, mas 
sabíamos que existia uma estrutura apodrecida e en-
velhecida aqui dentro, que iria gerar algum escândalo 
em algum momento, com razão, se nós não tomásse-
mos a iniciativa de adotar aqui a atitude de mudança. 
E essa candidatura que V. Exª nos apresentou queria 
dizer justamente esse momento. Por essa razão, que-
ria dizer que, ao assumir essa postura, V. Exª tomou 
uma atitude corajosa, ficou exposto, sabia que esta-
va exposto, como aqueles que o apoiaram também 
sabiam que estariam expostos, porque se construiu 
uma máquina de poder aqui. E, de uma maneira ou 
de outra, essa máquina de poder tinha a vida de todos 
os Senadores em suas mãos, de maneira a controlar 
essa máquina de poder cada vez mais. Representa, 
portanto, essa candidatura um marco na história. E, 
na verdade, quem trouxe à tona todo este mar de pro-
blemas que está aparecendo agora não foi a imprensa 
por si só, mas foi a sua candidatura que trouxe à tona 
para a imprensa que existia algo de muito podre no 
reino da Dinamarca que nós temos obrigação agora 
de corrigir, tomando nós mesmos essa iniciativa. Era 
isso que eu tinha a dizer.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, Senador Tasso Jereissati, um ícone da 
política brasileira. Se dependesse de mim, o Presidente 
da República teria em V. Exª um grande conselheiro na 
condição de expoente da oposição brasileira. Acho que 

o Brasil precisa de diálogo entre as partes da política e 
não de separatismo e não de um confronto, como nós 
temos vivido de maneira irracional e equivocada.

Então, muito agradecido pelo testemunho, e te-
nho a honra de tê-lo tido como grande colaborador a 
favor de um Senado voltado para as mudanças e para 
os tempos que a sociedade brasileira está a exigir de 
nós. E, mesmo sabendo que nós não fomos vitorio-
sos, a primeira atitude de V. Exª, de outros Senadores 
e minha foi desejar toda sorte ao Presidente Sarney, 
recém-eleito, e mostrar a nossa disposição em cola-
borar com o conjunto de Senadores pelos interesses 
da Instituição. A crise é estrutural, não é uma crise de 
pessoas. É uma crise de estrutura que foi construída 
durante muitas décadas no Senado da República.

Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Sr. Presi-

dente, uma questão de ordem. Permita-me, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 

– Pois não.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agora, en-
carecidamente, eu pediria a V. Exª que considerasse 
os dois Srs. Senadores agora inscritos para os últi-
mos apartes. 

São 37 Senadores relacionados como malfeito-
res! Eu sou um deles. Até agora só dois conseguiram 
falar. Eu quero ter o meu direito de falar, porque é o 
mesmo assunto, e aqueles que querem falar sobre o 
mesmo assunto terão o direito. Eu até abrirei mão do 
meu discurso, mas eu quero ter o direito de também 
usar da palavra, visto que já temos duas horas, com 
muita justiça, ao Senador Tião Viana, duas horas de 
tempo ao Senador Tião Viana.

Eu pediria a V. Exª rigor absoluto para deixar só 
os dois Srs. Senadores, porque daqui a pouco chega 
um, outro e mais outro. Aí o prejuízo será muito gran-
de para os outros.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– O Senador Tião Viana está concordando que a pa-
lavra será dada aos dois inscritos.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com a 
devida compreensão, agradeço a V. Exª, Senador Pa-
paléo.

Senador José Nery e Senador Cristovam Buarque. 
O Senador José Nery representa o nosso respeitável 
Partido Socialismo e Liberdade no Brasil.

O Sr. José Nery (PSOL – PA) – Senador Tião 
Viana, primeiro, quero cumprimentá-lo pelo pronuncia-
mento, pela denúncia forte e contundente que o se-
nhor faz, afirmando a forma injusta com que pessoas 
honradas têm sido enlameadas por qualquer um nesta 
Casa, por aqueles que não têm escrúpulos ao tratar dos 
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atos administrativos desta Casa. Segundo, para dizer 
da importância do fato. No bojo dessa crise que vive o 
Senado há várias semanas, que vem se arrastando e, 
a cada dia, ficando pior, parece algo impressionante a 
nossa incapacidade de iniciativa para responder à al-
tura os questionamentos que estão postos. Então, eu 
creio que a missão que temos neste momento é a de 
trabalharmos aqui por uma profunda investigação de 
todas as denúncias. Não me contento com o anúncio 
das medidas paliativas que vêm sendo seguidamente 
anunciadas para apenas cumprir um roteiro protelatório 
que não quer chegar, de fato, à apuração da verdade. 
Portanto, daqui a pouco, vou usar também a tribuna, 
Presidente Romeu Tuma, para fazer algumas conside-
rações. Eu me somei ao projeto encarnado por V. Exª 
para oferecer ao Senado Federal uma gestão respei-
tada, digna, ética, que procurasse colocar o dedo na 
ferida e resolver os problemas estruturais que estão 
aí. Infelizmente, no entanto, preferiu-se a conservação 
daquilo a que nós assistimos há muito tempo. Parabe-
nizo V. Exª! Convido V. Exª e todos os Srs. Senadores 
e Senadoras a, juntos, fortalecermos, aqui, neste mo-
mento histórico, uma grande corrente afirmativa pela 
apuração imediata de todas essas falcatruas e, final-
mente, pela identificação daqueles que têm culpa, para 
que recebam a devida punição. Sem dúvida, vamos 
pensar um novo roteiro para o Senado Federal que 
não seja esse a que estamos assistindo, nos últimos 
dias, tristemente. Parabéns a V. Exª, que sempre conta 
com o nosso apoio e com o nosso estímulo!

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado, 
querido Senador José Nery, Líder do PSOL.

Ouço o Senador Cristovam Buarque, para en-
cerrar esta generosa oportunidade que a Mesa me 
concedeu.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor, realmente, é para encerrar, até porque tenho uma 
sugestão de como evitar esse desgaste de alguns 

quererem falar. Quero voltar a trazer aqui e pedir sua 
opinião sobre a proposta que fiz ontem, Senador Tuma, 
de que façamos uma sessão – quando esta terminar, 
não hoje, mas amanhã ou depois – das oito horas em 
diante, tipo vigília, para discutirmos o Senado, como 
fizemos para a Amazônia, como fizemos para os apo-
sentados. Que façamos uma espécie de vigília, para 
discutir o Senado, com o máximo de Senadores que 
for possível! E digo mais: vamos abrir a tribuna para 
personalidades deste País que queiram vir nos dizer 
as angústias que eles vivem diante do quadro que o 
Senado atravessa. Só isso. Não dá tempo para discu-
tir o Senado aqui. Realmente, dá a impressão de que 
o senhor está monopolizando. E ainda está falando 
pouco, mas os outros querem falar também. Vamos 
fazer uma noite sem fim para debater esse assunto. 
O Senado merece isso.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço 
muito a V. Exª, grande Senador Cristovam Buarque, que 
tem sido determinado na defesa do Poder Legislativo e 
das reformas de que o Estado brasileiro precisa e na 
defesa da ética. Expresso minha inteira concordância 
com a sugestão dada por V. Exª.

Encerro, Senador Romeu Tuma, dizendo apenas 
“muito obrigado” ao Senado. Que o Presidente Sarney 
compreenda que somente uma força-tarefa determinada 
e composta por todos os partidos e por um conjunto de 
servidores da Casa, numa comissão, aliados à Mesa 
do Senado Federal, pode levar esta instituição a dar a 
resposta que a sociedade está a exigir de nós!

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SENADOR TIÃO VIANA EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Eu é que lhe agradeço e que o cumprimento.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Peço a 
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Mário 
Couto. Em seguida, falará V. Exª, Senador Demóste-
nes Torres.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu só queria 
uma orientação de V. Exª. Estou aqui já há tempo. Eu 
estava no meu gabinete, observando esse problema 
que hoje se instala – hoje, não, pois já vimos há muito 
tempo sofrendo com isso – neste Senado, e eu gosta-
ria de saber de V. Exª como é que ficamos. Há Ordem 
do Dia, ou esta sessão vai ser dedicada àqueles que 
apareceram na lista e que têm o direito, logicamente, 
de ir à tribuna, para dizer por que está na lista ou para 
falar do seu constrangimento em virtude dessa lista? 
Esta sessão está dedicada a isso, ou haverá Ordem do 
Dia? Eu gostaria que V. Exª pudesse nos orientar.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador, primeiro, eu queria cumprimentá-lo pelo 
casamento, ao qual infelizmente não pude ir, por algu-
mas razões, mas o coração e as orações foram pela 
sua felicidade.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Muito 
obrigado, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– A Mesa está reunida com vários Líderes. Então, acre-
dito eu que teremos de aguardar o resultado, para que 
haja votação. Há duas votações importantes, uma das 
quais a do Conselho de Justiça.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Por que, 
então, não se abre a Ordem do Dia? Por que não se 
colocam os projetos em discussão?

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Mas não haveria número para votação.

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Penso 
que, se a Mesa chamar os parlamentares, haverá 
quórum.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Penso que, à reunião da Mesa, os Parlamentares 
estão mais assíduos que aqui. Mas vou consultar em 
que tempo está aquela reunião e, em seguida...

O SR. MÁRIO COUTO (PSDB – PA) – Faça um 
teste: mande as campainhas tocarem! Tente colocar os 
Senadores aqui! Aí os Senadores ficarão livres. Seria 
uma Ordem do Dia rápida, e os Senadores ficariam 
livres para externar seus sentimentos em relação ao 
que está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Senador Mário Couto, V. Exª tem razão.

Concedo a palavra ao Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de 
requerer minha inscrição pela Liderança do DEM, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– V. Exª já está inscrito.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Mas eu gostaria de usar a palavra quando estivesse 
presidindo a sessão o Senador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Então, V. Exª, provavelmente, terá de aguardar o tér-
mino da reunião da Mesa.

Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes. 
Em seguida, falará o Senador Expedito, pela Lideran-
ça do seu Partido.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, o Senador Tião Viana usou da 
palavra aqui por duas horas – exatamente duas horas 
e um minuto. Não vou usá-la por tanto tempo, mas es-
pero poder fazer aqui alguns esclarecimentos que são 
muito importantes.

Antes de iniciar o meu pronunciamento, eu quero 
parabenizar o Senador Geraldo Mesquita – parabéns, 
Senador, pelo seu pronunciamento – e parabenizar a 
intervenção do Senador, nosso querido amigo, Paulo 
Paim – parabéns a V. Exª –, porque V. Exªs usaram do 
seu direito, primeiro, de discurso, de pronunciamento 
e, segundo, do direito não de defender a sua própria 
pele, mas de defender esta instituição, de defender 
pessoas que são eleitas para representar seus Es-
tados aqui e de defender, sim, um direito que temos 
de não sermos tratados com tanto desrespeito como 
estamos sendo tratados quando se relaciona nomes 
de pessoas de bem – até que me provem o contrário, 
aqui todos são de bem – numa lista condenatória por 
um determinado jornal. Realmente, este aqui eu tirei 
do blog do Josias; não sei qual foi o jornal que fez a 
maldade cruel com esses relacionados.

Mas, Sr. Presidente Senador Romeu Tuma, Srªs 
e Srs. Senadores, hoje cedo, pela manhã, eu fui acor-
dado bem cedo – eu acordo cedo, mas fui acordado 
mais cedo ainda – pelo celular, e era um radialista lá 
do meu Estado, Carlos Lobato, me dizendo o seguin-
te: “Senador Papaléo, pelo que nós conhecemos de V. 
Exª, pelo que nós lhe conhecemos, como administra-
dor público que foi da Prefeitura, nós lemos uma lista 
aqui, seu nome, o do Senador Gilvam e o do Senador 
Sarney estão incluídos, dentre 37 Senadores incluídos 
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na lista, mas estamos fazendo a sua defesa pelo seu 
passado e queríamos um esclarecimento.”

Eu disse: “Olha, Lobato, aguarde aí que eu vou 
tomar conhecimento da lista para depois telefonar para 
você para tentar fazer um esclarecimento.” Eu fiz uma 
citação pessoal, mas não vim aqui para defender minha 
pele, absolutamente. Eu não vim aqui para jogar para 
a platéia, absolutamente. Eu não vim aqui para falar 
sobre... Como se eu tivesse uma varinha de condão e 
pudesse resolver todos os problemas desta Casa. Mas 
quero – acho-me no direito – deixar bem claro a todos 
aqueles que nos estão assistindo que, em primeiro lu-
gar, quando li esta lista aqui e vi o nome de pessoas 
conhecidas do povo brasileiro, eu disse: “Realmente, 
temos que nos preocupar”. Não nos preocupar com 
nomes, Senador Romeu Tuma, mas nos preocupar 
com a instituição Senado Federal.

Eu não quero aqui também externar qualquer 
tipo de descontentamento pessoal contra funcionário, 
contra colega Senador, contra membro da Mesa, por-
que a situação mais fácil que existe, a mais cômoda 
para qualquer um, Senador Romeu Tuma, é chegar 
ao plenário e tacar o pau na Casa. O Senado Federal 
foi jogado para baixo diante da opinião pública, e essa 
opinião pública sabe julgar muito bem todos nós. Não 
pensem os oportunistas e os metidos a sabichões que 
a opinião pública não sabe identificar quem são esses 
oportunistas. 

Por isso, quando faço – a minha defesa não – o 
meu protesto e mostro minha indignação neste plenário 
contra a citação do meu nome nesta lista, estou falan-
do em nome da instituição Senado Federal.

Quando vi esta lista, minhas preocupações: em 
primeiro lugar, eu disse: “Ih, isso é golpe”. Foi o que 
pensei logo: “Querem acabar com o Senado”. Em 
segundo lugar, fiquei preocupado... Vou logo dizer o 
terceiro, porque o segundo eu não me lembro. Mas o 
terceiro é que fiquei preocupado comigo, porque é um 
desgaste pessoal que sentimos em nossos Estados. É 
um desgaste pessoal. E o segundo foi a indignação. É 
de indignar qualquer um.

Ainda há pouco, eu conversava com alguns jor-
nalistas, que conversam conosco como se não tivesse 
acontecido nada. Eu até disse para um ou dois: “Olha, 
só sente mesmo quem está aqui”. Porque não há di-
tadura maior, Senador Geraldo, do que você pegar o 
nome de um cidadão qualquer, seja eu, seja alguém 
que não tenha cargo, qualquer, e taxá-lo, incriminá-lo 
como incriminaram esses Senadores. Não há ditadura 
maior eu estar aqui na tribuna falando daquele cida-
dão que está ali, acusando-o do que quiser e ele não 
poder ter o direito de vir para a tribuna se defender. 
Isso é terrível. Eu não aceito isso de forma alguma, 

creiam os senhores e as senhoras. Creiam os senho-
res e as senhoras que eu não estou medindo palavras 
aqui não.

Estou falando o que meu coração sente com essa 
crueldade, irresponsabilidade de profissionais que são 
maus profissionais que querem abalar esta institui-
ção chamada Senado Federal. Não sou oportunista 
de estar aqui para ficar defendendo por defender, e 
não aceito aqueles oportunistas que começam aqui a 
acusar A, B ou C e se esquecem de que por trás disso 
existe uma instituição, e que essa instituição precisa 
ser respeitada. E quem deve respeitar, em primeiro 
lugar, esta instituição somos nós, Senadores. Nós, 
Senadores, que estamos participando de momentos 
circenses aqui dentro.

Há não sei quantos dias começou o bate-boca 
aqui dentro: porque isso aconteceu, porque isso dei-
xou de acontecer. Palpites para cá, palpites para acolá, 
como se estivessem resolvendo um problema dentro 
da sua casa, dentro da sua cantina.

Esta Casa é muito complexa, este é um Poder da 
República, que tem seus vícios sim, de anos e anos 
e anos, que tem seus critérios administrativos vicia-
dos, que precisam ser quebrados. Os processos em 
que há suspeita de corrupção aqui dentro têm que ser 
apurados e têm que ser punidos aqueles que mere-
cerem punição. 

Eu não estou aqui, de forma alguma, defenden-
do A, B ou C, nem defendendo o Presidente Sarney 
porque é do meu Estado. Eu estou aqui defendendo a 
instituição. Por isso, discordei ontem do Senador Cris-
tovam Buarque, que, infelizmente –infelizmente para 
ele –, está citado aqui, mas, felizmente para mim, o 
senhor está citado. Isso digo por quê? Porque o seu 
nome é respeitável, como o do Senador Pedro Simon, 
que todo o Brasil conhece, como o do Senador Marcelo 
Crivella, como o do Senador Sérgio Zambiasi, Senador 
Eduardo Suplicy e muito outros.

Então, esta lista, que cita os nomes de V. Exªs, 
faz com que aqueles menos conhecidos no País sintam 
um certo alívio. Desculpem a maldade, mas um certo 
alívio em saber que, realmente, não houve nenhum 
critério sério. Critério sério que eu digo é da imprensa 
ou da parte da imprensa que publicou isto aqui.

Porque é muito fácil publicar isto aqui e sair rin-
do, pensando que não temos família, que não temos 
amigos, que não temos responsabilidade com o nosso 
eleitorado, que vamos ser submetidos, ano que vem, 
ao julgamento do eleitorado, que isso traz um prejuí-
zo irreparável a todos nós. E essa irresponsabilidade 
do sensacionalismo faz com que a indignação tome 
conta de nós.
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Outro dia, Senador Romeu Tuma, eu assistia ao 
Jô Soares. No Programa do Jô estava um jornalista, 
um repórter policial. Esse repórter policial contava – 
há muitos anos isso, ele ia com fotógrafo e tudo – que 
quando alguém dizia: “Olha, teve um atropelamento na 
rua tal, assim, assim e assim”, ele chegava lá e, se já 
tivessem recolhido o corpo, ele disse que, às vezes, 
pedia para alguém se deitar, eles cobriam com jornal, 
jogavam corante, como se fosse sangue, ao lado, e 
tiravam fotografia para a primeira página para vender 
jornal. Então, essa maquiagem que ele fazia era uma 
maquiagem para vender jornal. Um corpo estendido 
no chão, que não era o da vítima, coberto com jornal, 
não identificado, jogado um líquido ao lado, como se 
fosse sangue. Foto na primeira página. Diziam que 
vendiam jornal “pra” caramba.

Hoje, as manchetes estão centralizadas no Se-
nado. Hoje, ninguém procura mais página policial não. 
Não procura não. E sabe de quem é a culpa? É nos-
sa. Porque, se cada um viesse aqui, usasse a tribuna 
em defesa não de qualquer tipo de safadeza, mas em 
defesa da Instituição, nós não estaríamos assim. Es-
taríamos dando um resposta séria, segura, serena e 
confiável para o povo. Mas cada um chega aqui e quer 
ser o pai da verdade, resolve tudo: é fulano, é beltra-
no que fez, que deixou de fazer. E, quando chega na 
prática, não resolve nada. Sabe por quê? Porque a 
sessão acaba, acaba tudo. 

Precisamos é de ações administrativas na Casa, 
de decisões duras nesta Casa, e não de discursos, 
um para lá, outro para cá, um para cá, outra para lá, 
para as pessoas que estão nos assistindo chegarem à 
conclusão: “Acho que me enganaram, porque, de tudo 
aquilo que falaram, não resolveram nada”. 

Esta Casa deveria estar... Nós todos deveríamos 
estar trancados em uma sala, debatendo a questão 
administrativa ou decidindo quem cuidaria da questão 
administrativa da Casa. Porque eu aposto que consi-
gam dirigir esta Casa com 81 opiniões diferentes. Você 
tem o diagnóstico da Casa e vai para o tratamento, 
que é a aplicação de métodos modernos, eficientes, 
eficazes para o Senado Federal. Nós estamos preci-
sando disso. Agora, não aceito que cada uma dessas 
pessoas aqui, que querem fazer uso da palavra, como 
o fez o Senador Augusto Botelho no aparte... Senador 
Augusto, a sua citação é semelhante à minha, só que 
até uma carta sua, que nós brincamos e falamos de 
carta secreta para alguém que não tem a ver com o 
Senado, foi citada, mas lá foi uma exoneração. 

Senador Nery, vou citar também porque não está 
aqui. Outro dia citaram o ato secreto do Senador Nery, 
de um assessor dele. O pobre do assessor está aí. O 
pobre do assessor dele veio comigo: “Poxa, Senador, 

olha essa injustiça! A nomeação, a criação do cargo 
está aqui”. Eu disse: “Exatamente, inclusive a minha 
assinatura está embaixo”. Aí a segunda: “Está aqui o 
pedido de nomeação – tudo correto – e aqui está a lista, 
a publicação em boletim administrativo”. Aí pegam e 
cometem essa injustiça, citando o Senador Nery como 
ato secreto, porque não estaria na Internet – este é o 
ato secreto.

Quero dizer inclusive aos Senadores do meu 
Partido: sou do PSDB, estou neste Partido porque 
quero, porque escolhi, porque admiro todos os meus 
companheiros, respeito-os. Nós temos uma banca-
da forte, competente, eficiente e, logicamente saí do 
PMDB, que fazia parte da base de apoio ao Governo, 
para assinar no PSDB. É o único caso na Casa de al-
guém que saiu da Situação para ir para a Oposição. 
Fiz isso. Senador Geraldo Mesquita, V. Exª ainda tem 
uma sigla, que é o PMDB, mas sei que vota conosco, 
com nossos ideais. Quero fazer justiça. Mas de Parti-
do fui o único. Como outros Senadores escutaram, fui 
chamado a atenção pelo nosso Líder. 

Mas quero dizer a todos os meus companheiros 
que isso não tem nada a ver com a tentativa de publi-
cidade e que eu, de forma alguma, estou defendendo 
alguma situação que seja contra o meu Partido. De 
forma alguma. E eu não poderia jamais deixar de fa-
lar nessa tribuna, já que meu nome consta aqui. Meu 
caráter, minha personalidade, minha forma de agir, 
não me permitiriam ficar calado. Por isso, quero rea-
firmar... Sempre fui uma voz que ficava pedindo: pelo 
amor de Deus, alguém que sabe esclareça o que es-
tão chamando de ato secreto. Aí fui atrás e me disse-
ram: “Olha, Senador, estão chamando de ato secreto 
a não conclusão da publicação da transparência de 
determinados atos aqui dentro, mas eles chegam até 
o boletim administrativo da Casa. 

É isso que estão chamando de ato secreto. En-
tão, eu cheguei aqui e dentro da definição que eu co-
nheço sobre o que é secreto, um ato que é visto por 
dez mil funcionários da Casa para mim não é mais 
secreto. Para mim é secreto? Para mim não é mais 
secreto. Agora, se não houve a transparência na in-
ternet é outra coisa.

Eu quero deixar bem claro a todos aqueles que 
estão nos assistindo que essa lista de 37 ou 39 Sena-
dores foi uma forma covarde, desleal, desrespeitosa, 
irresponsável, divulgada por parte da imprensa aqui. 
Só quem sente isso é quem está relacionado nessa 
lista. 

Eu concedo um aparte à Senadora Marisa Ser-
rano.

A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obriga-
da, Senador Papaléo, quero confirmar as palavras de 
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V. Exª, dizendo que realmente nós precisamos de de-
cisões duras – uma expressão que V. Exª acabou de 
usar. Não dá mais para tergiversar sobre esse assun-
to. Não dá mais para esperar que novas comissões se 
formem. Concordo plenamente com V. Exª quando diz 
que nós tínhamos de ficar numa sala, reunidos, deci-
dindo, grupos de Senadores, com determinação para 
resolver esses problemas. Mas para isso precisaríamos 
ter um líder, que é o Presidente da Casa. Se o líder não 
liderar os seus liderados, fica muito difícil. É por isso, 
Senador Papaléo, que o nosso Partido fez algo difícil 
de ser feito e, às vezes, incompreendido, como fomos, 
quando nos unimos ao PT para, na disputa com o Se-
nador Sarney, colocarmos as nossas ideias. Qual foi 
a determinação que todos nós do PSDB tivemos? De 
uma reforma administrativa total nesta Casa. Foi isso 
que nos levou a apoiar um Senador do PT e não nos 
unirmos ao Democratas, ao PMDB e a outros partidos. 
Portanto, a reforma que pretendíamos nesta Casa foi 
colocada na proposta que fizemos ao Senador Tião. 
Acho que isso é fundamental. Não é trocando um ou 
outro, como eu disse esses dias aqui. É fazer uma re-
forma total na Casa. Portanto, V. Exª tem toda razão. 
Quero dizer que, quando li a lista, me bateu muito, por-
que está ali o nome do finado Senador Ramez Tebet, 
que dirigiu esta Casa e foi Senador pelo meu Estado. 
O Senador Ramez Tebet sempre teve uma conduta 
extremamente importante para Mato Grosso do Sul. 
Tenho certeza que os sul-mato-grossenses que estão 
me ouvindo agora conhecem a história do Senador 
Ramez Tebet em Mato Grosso do Sul. É incrível. Ele 
não pode estar aqui, como V. Exª está na tribuna, se 
justificando – nem justificar –, confirmando que isso 
não é verdade e que, se um ato foi assinado e não pu-
blicado, é difícil o Senador acompanhar a publicação. 
Eu quero agora saber, por exemplo, no meu gabinete, 
se o ofício que eu assino realmente vai para o Correio. 
Eu não sei se vai para o Correio, mas alguém tem que 
levá-lo. E vamos ter que mudar a estrutura desta Casa 
para que isso não aconteça mais. E é essa reforma 
administrativa que precisamos fazer, para que os atos, 
obrigatoriamente, sejam publicados e que não fiquemos 
dependentes de alguém para levá-los, para fazer que 
a publicação seja feita. Portanto, quero parabenizar 
V. Exª e dizer que todos esses atos só vão se tornar 
transparentes, e a sociedade poder ter acesso, e nós 
podermos ter acesso, se fizermos essa reforma admi-
nistrativa. E a reforma administrativa profunda desta 
Casa só vai acontecer se tivermos o Presidente Sarney 
comandando essa reforma. Se ele achar que não tem 
condições de fazê-lo, alguém tem que fazer. Agora é 
necessário que o Líder lidere esta Casa. É por isso que 
votamos no Presidente. O Presidente é para isso. Não 

é para dizer que tem que dividir com todo mundo. Tem 
que liderar a mudança que a gente quer nesta Casa. 
Eram essas as minhas palavras.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agrade-
ço a V. Exª e concordo plenamente com o aparte que 
V. Exª faz.

Muito obrigado, Senadora Marisa.
Concedo um aparte ao Senador Jefferson 

Praia.
O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Senador 

Papaléo, vou ser breve. V. Exª tocou num ponto im-
portantíssimo dentro de tudo que já foi falado, quando 
alguém reconheceu – muito embora o nome de V. Exª 
estivesse nessa lista –, um radialista que conhece a 
história de V. Exª, que conhece o trabalho de V. Exª, re-
conheceu que V. Exª estava sendo injustiçado. É muito 
importante destacarmos isso, porque em pouco tempo 
que estou aqui já conheço boa parte dos Senadores. 
Já sabemos quem é quem. Já sabemos quem é quem. 
É muito importante haver esse tipo de reconhecimento, 
porque V. Exª sabe que, às vezes, na família da gente, 
as pessoas não se conhecem. Tem pai que não conhece 
o valor do filho; tem mãe que não conhece o valor do 
filho. Então, é muito importante se ter o reconhecimento; 
saberem que V. Exª é uma pessoa de bem; saberem 
que, se houver qualquer insinuação de algum deslize 
ou de qualquer ação incorreta em relação a V. Exª, é 
porque pode ter acontecido alguma coisa errada. “Pode 
ter acontecido, mas o Senador Papaléo não tem esse 
tipo de procedimento.” Era isso o que eu gostaria de 
externar neste momento.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agrade-
ço muito a V. Exª. É um momento em que, realmente, 
conforta-nos ouvir essas palavras, que incorporo ao 
meu pronunciamento.

Senador Flexa Ribeiro, um aparte a V. Exª.
O Sr. Flexa Ribeiro (PSDB – PA) – Senador Pa-

paléo Paes, V. Exª veio à tribuna hoje para fazer refe-
rência à sua vida. Todos nós, seus companheiros de 
Senado – e muito mais do que isto: o povo do Amapá 
–, reconhecemos sua honradez, a forma ética com que 
V. Exª se conduz na política. E isso não é de agora, 
em todas as funções pelas quais V. Exª já passou. V. 
Exª vem aqui falar sobre a lista que foi divulgada pela 
imprensa. V. Exª não tem nenhum conhecimento de ato 
secreto que o tenha beneficiado. Lamentavelmente, 
como bem disse a Senadora Marisa Serrano, estamos 
aqui para fazer o nosso trabalho parlamentar. A área 
administrativa é de responsabilidade dos funcionários 
do Senado. Assinamos os documentos, assinamos as 
ordens de admissão e de demissão, e esses documen-
tos são processados na área administrativa. Para mim, 
foi uma surpresa – apesar de ser novo aqui – saber 
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que existe ato secreto na Casa; e, pelo que a imprensa 
está dizendo, desde 1995! Então, é algo que já vem há 
décadas. Acho que temos que parar; temos que fazer, 
realmente, uma reforma administrativa; temos que fazer 
esta Casa ter a transparência necessária para a so-
ciedade de todas as suas ações. As ações legislativas 
são transparentes, por meio da TV Senado, que acom-
panha a vida do Parlamentar, do Senador, ao longo do 
dia de trabalho. Então, os atos administrativos também 
têm que estar, dessa forma, colocados à disposição 
da sociedade, para que ela possa também ter conhe-
cimento deles. V. Exª tem toda razão: não precisaria 
vir à tribuna para dizer aquilo que o povo do Amapá já 
sabe de V. Exª. Seus companheiros de bancada têm 
em V. Exª um companheiro ético, honrado, competente. 
Parabéns ao Estado do Amapá, que tem V. Exª como 
representante, aqui, no Senado Federal.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Flexa Ribeiro.

Senador Flexa, mais uma vez, insisto no que es-
tou falando. Não é em defesa de ninguém. V. Exª diz 
que não pode haver essa definição. Inclusive, quando 
sair o relatório, ele não vai citar “ato secreto”. Ele vai 
definir como ato que não teve complemento da trans-
parência. Seria isso, porque todo e qualquer servidor 
que acesse a intranet da Casa pode ver todo e qual-
quer ato, porque eles estão publicados na intranet. Por 
isso, digo que pode ser secreto para a Casa, mas não 
é secreto para um grupo, para um grupo de safados, 
de corruptos. Não é nada disso. É para a Casa. Então, 
quero deixar registrado isso.

E ainda mais, Senador Flexa: quando a gente 
passa pela necessidade de vir à tribuna por causa do 
constrangimento de ver nosso nome em uma lista como 
essa, a tribuna é quase insignificante, em relação ao 
dano que causa uma irresponsabilidade, uma safade-
za dessa. Senador Tuma, é como se fôssemos – qual 
é o nome do edifício mais alto de São Paulo? – pegar 
um saco cheio de penas, daquelas de ganso, aquelas 
bem fininhas, e o abríssemos de lá de cima – é isso 
aqui – para, depois, juntar uma por uma.

Porque aposto que, quando acharem os erros 
dessa injustiça – porque acham que político não tem 
família, não tem pai, não tem amigo, não tem nin-
guém a dar satisfação; acham que todos os políticos 
são bandidos –, eles vão usar pelo menos dois cen-
tímetros de espaço para dizer: erramos. Aposto. Isso 
é lamentável!

Então, a única coisa que posso esperar é que um 
amigo meu, que não me vê há 32 anos, que se formou 
junto comigo, que leu essa droga lá em São Paulo... 
Poxa, se por acaso estiver me vendo agora... Poxa, eu 
estava tão triste, porque o Papaléo, que conheci, não é 

mais aquele, porque está numa lista que denominam 
lista de bandido. Quero pelo menos isso, porque isso 
me interessa! Senador Tuma, interessa, sim! Sou ho-
mem público. Interessa, sim, que as pessoas vejam e 
analisem minha conduta. Interessa-me que as pesso-
as vejam e analisem minha conduta. E não é qualquer 
bandidinho que vai me chamar de bandido! Isto aqui é 
uma lista que poderia ser afixada na porta de qualquer 
órgão público: “Olhem os bandidos do Senado!”.

Pelo amor de Deus, isso é uma ditadura terrível! 
Ditadura terrível, porque batem na gente, e a gente 
não tem como se defender.

Esquecem que chegaram na hora certa essas 
questões do Senado.

O Governo, o Presidente da República agradece, 
penhoradamente, a todos aqueles que estão fazendo 
campanha irrefreável contra a Instituição Senado Fe-
deral. O Governo agradece, o PT agradece penhorada-
mente. Por quê? Porque, com isso, para mim, acabou 
a questão da CPI da Petrobras. Acabou! Ninguém se 
lembra. Nem aqui falam em Petrobras. Acho que sou 
um dos poucos que falam. Acabou a CPI da Petrobras. 
Trabalharam muito, direitinho, e acabaram com a CPI 
da Petrobras, porque 87% da população queria a CPI 
da Petrobras; e, se for feita uma pesquisa agora, não 
quer mais. Quer ver é isso que está acontecendo den-
tro do Senado. Então, acabou; acabou a possibilidade 
de se descobrir, realmente, onde existe corrupção de-
senfreada na Petrobras; onde existe corrupção para 
manter caixa dois para os candidatos do Partido dos 
Trabalhadores.

Para o ano, vai haver uma eleição. Quem vai ga-
rantir grande parte das candidaturas majoritárias do 
Partido dos Trabalhadores será a Petrobras. Hoje, o 
Presidente da República já pode dar alguns sorrisos, 
porque ele sabe que não vão mexer na Petrobras. E o 
PSDB, juntamente com o Democratas, vai ficar olhando 
a banda passar, porque a crise que se estabeleceu na 
opinião pública é a crise do Senado, e não mais a da 
Petrobras. Como brasileiro que sou, como um homem 
que, aos 56 anos de idade, zela pelas instituições pú-
blicas como esta Casa – meu espírito é institucionalista 
–, eu zelo também pela Petrobras, pelo futuro dessa 
grande empresa que o Brasil criou, que o Brasil fez 
evoluir e que o Brasil, infelizmente, está assistindo de 
braços cruzados à sua deterioração a passos largos 
e rápidos, porque há um desmando total naquela ins-
tituição, ninguém sabe quem governa, se é o Estado 
ou se é o PT.

Concedo um aparte ao Senador Sérgio Guerra.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Senador 

Papaléo, boa lembrança a de V. Exª ao falar agora 
também nesse episódio da CPI da Petrobras. A rea-

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1228



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26211 

ção à ideia dessa CPI nunca se deu contra nenhuma 
intenção de fazer Comissão Parlamentar de Inquéri-
to, nem no Senado, nem na Câmara. Uma formidável 
reação! Primeiro, não faltou quem dissesse que os 
Senadores que apoiavam a CPI desejavam destruir a 
Petrobras. Não faltou também quem afirmasse que era 
uma manobra para privatizar a Petrobras. Outros foram 
mais longe e disseram que aquilo era um movimento 
absolutamente irresponsável, porque a Petrobras era 
fiscalizada por várias instituições, pela Bolsa de Nova 
York – como se, em Nova York, empresas ligadas à sua 
Bolsa não tivessem quebrado de maneira escandalosa 
faz três meses. E não é verdade. A Bolsa de Nova York 
faz um tipo de exame que é absolutamente contábil e 
não real, operacional. Mas, enfim, estamos assistindo 
aqui a um processo que vai aparecer. Ninguém aqui 
é mais inteligente que ninguém; ninguém aqui é mais 
esperto que os outros. Há muitos aqui que têm gente 
na Petrobras, que indica gente para a Petrobras, que 
tem diretor indicado na Petrobras. E desses, mais do 
que dos outros, nós vamos cobrar clareza e transpa-
rência. É verdade que no Senado há muito o que fazer. 
Eu sempre tive uma opinião, vou mantê-la até o final. 
E nós estamos nos aproximando do final. Isso aqui só 
tem solução com a mudança completa, integral, radi-
cal, de cultura, de estrutura, de modelo, que um Pre-
sidente com energia, que assuma o comando dessa 
mudança, seja capaz de presidir. Que todos possam 
vê-la, assisti-la, entendê-la, compreendê-la, participar 
dela: Senadores e não Senadores, a sociedade de uma 
maneira geral. Que o conjunto de denúncias, umas 
consistentes, outras nem tanto; umas espalhafatosas, 
outras nem tanto. Mas o conjunto dessas denúncias já 
criou uma tal conturbação pública que ou nós tomamos 
uma decisão aqui, dessas que convence, ou nós va-
mos todos, todos, sem exceção, para um processo de 
imprevisibilidade. Só uma coisa é permitida, e vamos 
afirmar agora: se o Senado continuar assim e houver 
uma campanha contra a reeleição dos Senadores, 
ninguém se elege.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Eu sei 
disso.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Se, em al-
gum lugar, alguém ensaiar uma campanha contra a 
reeleição dos Senadores, ninguém vai se reeleger se 
for mantido esse cenário que prevalece aqui, no qual, 
infelizmente, a principal característica é uma cegueira 
total. As pessoas ficam cuidando de um interessezinho 
aqui e de outro interessezinho lá na frente, uma prote-
ção aqui e outra proteção atrás, e não são capazes de 
ver o tamanho desse problema. É aquela tal frase: eles 
veem as árvores e não percebem a floresta. A floresta 
é muito densa, é real. Não adianta a quem quer que 

seja, por mais legitimidade que tenha, apenas recupe-
rar o seu passado, como fez o Presidente José Sarney. 
Isso não resolve. Nós não estamos julgando o passado 
de ninguém aqui agora. Todos aqui têm passado. Nós 
queremos é julgar o presente, e o presente é dramático 
para o Senado. Soluções têm de ser tomadas e têm de 
ser vistas e compreendidas pela população. Soluções 
sistêmicas e não soluções pessoais.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Exato.
O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Tirou o di-

retor A e botou o diretor B. O diretor A tinha um com-
promisso não sei com quem. O diretor B é amigo não 
sei de onde, é sobrinho não sei de quem. Isso é con-
versa, meu senhor? Isso vai nos levar a lugar nenhum. 
Agora, há 100 diretores. O que fazem esses 100 dire-
tores? Qual é o papel deles aqui? De quantos diretores 
precisa esta Casa para ser moderna, eficiente? Dois, 
três, quatro, sete, oito? Qual é a qualificação de cada 
um desses diretores? Como se faz numa empresa, é 
necessário uma descrição de função. Qual é a estru-
tura que o Senado precisa ter para dar apoio aos Se-
nadores? A assessoria técnica deve ter capacidade 
de dotar o Senado de mecanismos técnicos suficientes 
para fazermos a fiscalização deste Governo, que não 
é fiscalizado no Senado. Enfim, não há notícia sobre 
essa estrutura. Há um estudo da Fundação Getúlio 
Vargas. O Presidente José Sarney me disse que indi-
cou uma redução de 40% da estrutura do Senado, 
mas, se o Presidente Sarney sabe disso, que proceda 
ao imediato desenvolvimento desse processo de re-
dução de, pelo menos, 40% agora do Senado Federal, 
porque aí a sociedade entende, a sociedade vê. Esse 
negócio da Petrobras é muito mais grave do que o que 
está acontecendo aqui. Forças muito poderosas estão 
atuando para que Senadores não levem adiante a fis-
calização da Petrobras. Essa atuação não se dá à luz 
do dia. Duvido que seja republicana. Qual é a tentação 
para nós da Oposição? Sair por aí fazendo denúncias, 
apontando um ou outro sobre quem repousam suspei-
tas de irregularidades? Não devemos fazer isso assim. 
Não queremos fazer isso assim. Não está certo fazer 
isso assim. Isso, sim, pode afetar a estabilidade da 
empresa. Mas a investigação aqui completa, limpa, 
ativa e técnica só vai ajudar a Petrobras e tirar de lá 
um pessoal que chegou não sei por que ou que, es-
tando lá, recebeu patrocínio de gente que está fora e 
tem interesses que não são republicanos na Petrobras. 
A conta da Petrobras é 150, um milhão de vezes maior 
do que a conta do Senado. Isso não justifica o que 
acontece aqui. Mas o Senado não pode ser cúmplice 
dessa escuridão sob a qual querem proteger a Petro-
bras. Não podemos ser cúmplices. E não vai faltar aqui 
que apareçam, no tempo adequado, as responsabili-
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dades: quem, por que e por qual razão se colocou 
contra a fiscalização da Petrobrás; quem, por que e 
por qual razão não se fiscalizou a diretoria que cuida 
das refinarias. Por exemplo, quem está interessado em 
segurar lá o diretor da área de refinarias? Quem o pro-
moveu? Quem o colocou lá? Quem o segura lá? Se-
guramente, não é o PSDB nem ninguém do PSDB, 
porque, na área dele, não se sabe até aonde vão de-
sequilíbrios extremamente graves, como o daquele 
Santarosa, que, pelo que ouvi dizer, tem muito a ver 
com o PT, que inaugurou a cultura no Brasil. Até ele 
existir, não havia cultura no Brasil, não havia São João, 
não havia nada; ele inventou tudo. Pense num sujeito 
qualificado, como esse tal de Santarosa. Sobre esse 
tal Santarosa há todo um jardim de denúncias que nós 
não vamos cultivar, nós vamos mostrar. Enfim, temos 
que fazer alguma coisa limpa aqui, transparente, o 
quanto antes. O Presidente Sarney – eu já disse a ele 
várias vezes isso – tem que bater na mesa e dizer: “Eu 
sou Presidente para valer; não vou permitir que o Se-
nado continue desse jeito. Tomei essas e essas provi-
dências e, em 30 dias, vou promover uma grande re-
forma aqui. E para essa reforma estão convocadas 
pessoas de qualidade do Brasil inteiro; vai ser feita 
prestação de contas mensal ao Plenário do Senado, 
com a presença de jornalista de todo o mundo”. A cri-
se é geral; não é nossa, particularmente, é geral. Atin-
ge a todos, do ponto de vista público, e atinge a de-
mocracia. Só não atinge sabe quem? O grande vito-
rioso desse processo, o Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que está fazendo discurso de estadista. De um 
tempo para cá, afirma coisas que, se não tivesse a 
popularidade que ele tem, ninguém poderia dizer, nin-
guém se atreveria a ouvir, porque são sandices. Esta-
beleceu uma rede de proteção não da pobreza, mas 
do pessoal que não trabalha direito; desenvolveu uma 
rede de proteção de gente que não merece proteção. 
É a especialidade última do Presidente Lula: defender 
o que não pode defender, com a autoridade e a popu-
laridade que tem. Isso tudo está muito errado, isso não 
leva a lugar nenhum, isso não ajuda a democracia; 
vamos perseguir o caminho da imprevisibilidade. Eu 
gostaria que o Presidente... Eu não peço para o Pre-
sidente sair, eu peço para o Presidente ficar. Mais ain-
da, eu peço ao Presidente para assumir o seu papel, 
para assumir a Presidência, bater na mesa, honrar o 
seu passado, defender o Senado. Enfim, ter o papel 
que todos esperam dele, os que o elegeram e aqueles 
que não o elegeram, como nós. Nós não votamos nele. 
Muita gente não compreendeu por que não votamos 
nele. Votamos no Senador Tião, do PT. Na minha terra, 
em muitos lugares, alguém perguntou: “Como é que o 
PSDB vai votar no PT? Isso não faz sentido”. Não. E 

não era a questão do Presidente Sarney. Era a ques-
tão do Presidente Sarney estar situado em um bloco 
que não é construtivo, não é republicano e não ajuda 
o desenvolvimento da democracia nem do Senado. 
Está aí. Os fatos estão, todos os dias, comprovando o 
acerto da nossa decisão. Espero que o Presidente 
José Sarney, que tem a minha estima inclusive, estima 
da minha família, do meu irmão, de muitas pessoas 
amigas minhas, que o Presidente Sarney assuma o 
seu papel e diga: “Sou o Presidente desta Casa. A cri-
se é da instituição? É, mas é principalmente minha, 
Presidente do Senado, e vou tomar as providências 
que preciso tomar. Tenho um passado a honrar, servi 
à democracia do Brasil e vou servir de novo”. Aí o Se-
nado se conheceria, o Presidente cresceria, a crise 
seria debelada e as medidas seriam tomadas. Não 
tenho mania de fiscalização no sentido de apontar um 
ladrão aqui, um cara lá na frente que cometeu uma 
irregularidade. Não é da minha cabeça. Agora, uma 
mudança aqui radical, dura, que crie processos, dê 
transparência para tudo, devemos defender até o final. 
Até porque não há alternativa a isso. Enquanto insis-
tirmos nessa operação de tapa-buracos, não vamos 
fazer nada, a não ser agravar a crise, o conceito dos 
Senadores na opinião pública e a democracia no final. 
Então, sobre essa questão que V. Exª citou daqueles 
que estão relacionados, acho que tem que haver, nos 
tais atos secretos, uma clara explicação. Se o ato que 
não foi publicado – portanto ficou secreto – é normal, 
regular, não se pode pressupor má-fé, não tem má-fé. 
Houve equívoco, houve falha administrativa, pode ter 
havido qualquer coisa, mas não há nada que compro-
meta ninguém. Agora, se na origem, os atos não po-
dem ser publicados, são comprometedores por uma 
ou outra razão, esses também têm que aparecer, para 
que sejam identificados, e se possa claramente dizer: 
“Olha, o Senador Papaléo, qualquer um dos Senado-
res explicou completamente o que aconteceu em re-
lação ao seu nome e envolvimento”. Fatos absoluta-
mente normais. Mas o tal Senador, se é que ele exis-
te, não foi capaz de explicar; então, ele deve ser puni-
do e não o funcionário e não o diretor. Não gosto 
muito desse negócio de demitir diretor, não, porque as 
coisas não acontecem pela natureza, pela força da 
gravidade. Sempre tem alguém que tem mais poder 
que alguém para instruir aquele que está lá embaixo 
a fazer isso ou aquilo. É verdade que alguns cresceram 
demais, até mais que os Senadores: responsabilidade 
dos Senadores, que não tomaram cuidado para que 
isso não acontecesse. Precisamos saber quais foram, 
como isso se deu. Isso tudo no âmbito de uma coisa 
positiva, a reforma do Senado, e não em uma atitude 
negativa, defensiva porque ficamos aqui todos os dias 
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explicando o inexplicável. Por isso entendo a sua in-
dignação, como entendi a indignação do meu Líder, 
ontem, Arthur Virgílio, e muitos outros que vão cres-
centemente ficando indignados, criando aqui um am-
biente que não ajuda nada. Quero parabenizá-lo porque 
tenho certeza de que o seu procedimento foi regular 
e não há por que estar citado em uma relação que não 
tem falha do ponto de vista pessoal, do seu trabalho 
parlamentar.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agrade-
ço, Senador Sérgio Guerra, com toda a admiração que 
tenho pela sua inteligência, sua cautela e sua deter-
minação. Agradeço o seu parte. 

Concordo plenamente com V. Exª em tudo o que 
V. Exª fala, mas quero deixar bem claro uma coisa: 
a Casa precisa se modernizar administrativamente, 
precisa dessa modernização, e ela depende da nossa 
vontade, da nossa determinação.

Então, agradeço a V. Exª e concedo um aparte 
ao Senador Mário Couto.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) – 
Senador Papaléo, por favor, eu queria pedir que fosse 
rápido para poder abrir a Ordem do Dia, conforme a 
solicitação do Senador.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Vai ser difícil 
ser rápido, em função do aparte desse grande amigo, 
mas como V. Exª já determinou – e eu tenho respeito 
por V. Exª e não admito que o seu nome esteja nessa 
lista, V. Exª não é merecedor desse ato, V. Exª tem um 
caráter muito forte, por isso o meu respeito e a minha 
admiração –, vou ser breve. Papaléo Paes, entendo a 
sua indignação, entendo porque o homem, quando é 
sério, se ele é acusado de fatos que não são relevantes 
e nem se comprovam, ele logicamente fica indignado. V. 
Exª é um homem sério. Conheço V. Exª de muitos anos, 
conheço sua família, conheço sua origem. Onde você 
errou? É a primeira pergunta que faço a V. Exª. Tenho 
certeza de que V. Exª não sabe – e nem lhe disseram 
ainda – onde V. Exª errou, e o seu nome já está expos-
to à sociedade como o homem que errou. Olha aonde 
nós chegamos, Senador Papaléo! A coisa realmente 
está feia. Não sei o que querem. Ontem eu disse ao 
Senador Arthur Virgílio: “Dois homens, duas pessoas 
mandavam e desmandavam aqui, faziam e desfaziam; 
duas pessoas que se diziam donos do Senado! Passa-
ram 15 anos na diretoria de um órgão público, o Sena-
do Federal! Durante 15 anos”. Citei até o exemplo da 
mulher infiel. Não é só a mulher, mas o homem infiel 
também. O exemplo é o mesmo. Citei até o exemplo. 
Dois homens colocam em choque a democracia de um 
País. O que está em jogo é esta Casa, e esta Casa é 
o símbolo da democracia. Senador Papaléo, pedi só 

um aparte. Estou terminando, para respeitar a ordem 
do meu grande amigo, Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– É apelo.

O Sr. Mário Couto (PSDB – PA) – Quero dizer 
a V. Exª o seguinte: Será que o Demóstenes Torres 
errou? Será que Pedro Simon errou? Será que Paulo 
Paim errou? Será que Romeu Tuma errou? Deus do 
Céu! Aí, meus amigos, se tudo está errado, eu lhe dou 
razão, Senador Papaléo Paes, já não acredito mais em 
nada. Sinceramente! Quando vi os nomes nessa lista, 
eu falaria hoje na tribuna, mas fiquei tão para baixo, 
tão indignado, que disse aos meus assessores: hoje 
não vou falar, hoje é o dia da minha reflexão. Como 
é que querem abalar o nome de pessoas, de Sena-
dores tão importantes na democracia deste País, tão 
importantes na ética, tão importantes na seriedade, 
na dignidade. E V. Exª, lamentavelmente, com o nome 
digno que tem, está no meio dessas personalidades 
que têm aqui no Senado, respeitadas. Eu o admiro pelo 
seu caráter. Não fique chateado. Tenho certeza de que 
o seu Amapá acredita e confia muito em V. Exª. Não 
fique. Vá para a sua casa, durma tranquilo. V. Exª sabe 
que não errou, o Romeu Tuma sabe que não errou, o 
Pedro Simon sabe que não errou, o Paulo Paim sabe 
que não errou. Fique tranqüilo. Vá para a sua casa 
tranquilo e pergunte onde V. Exª errou. Pergunte qual 
foi o ato irregular que você cometeu. Senador, sincera-
mente, duas pessoas estão fazendo todo este drama e 
criando todo este problema. Já prejudicaram o Senado, 
já paralisaram o Senado. Hoje é um exemplo disso: o 
Senado está parado por causa de duas pessoas que 
cometeram abusos e abusos e abusos. Fizeram o que 
quiseram aqui dentro. Ainda dizem, li o jornal hoje, ainda 
dizem que os Senadores é que devem responder. Eles 
deveriam estar hoje na cadeia, essas duas pessoas 
deveriam estar na cadeia. Não tenho nenhum receio 
de dizer isso! Eles que me acusem de alguma coisa, 
eles que me acusem! Não tenho nenhum receio. Eles 
que inventem fatos a meu respeito que eu mostrarei a 
minha honestidade como V. Exª está mostrando hoje. 
V, Exª nem precisaria, nem precisaria estar aí, porque 
todos nós confiamos em V. Exª e em muitos outros que 
constam dessa lista. Por isso, quero dizer da minha 
amizade e da minha admiração por V. Exª. Desculpe-
me, Presidente, por ter me alongado.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma. PTB – SP) 
– Muito obrigado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Mário Couto, pelas suas palavras.

Quero fazer um esclarecimento a respeito da 
irresponsabilidade com que foi constituída essa lista. 
Estava ali fora, e alguns profissionais da imprensa con-
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versavam. Eu perguntava a um da lista: “Qual é o teu 
problema lá e tal?” Alguém da imprensa disse: “Não, 
sabe o que foi feito? Pegaram todos os atos chama-
dos secretos e foram lendo. Onde tinha o nome do 
Senador – porque não tem nada assinado por nós –, 
ele era colocado na lista.” Vou dar exemplos: Senador 
Pedro Simon: “Nomeio o Senador Pedro Simon para 
compor o grupo de trabalho para participar do evento 
tal.” Como esse ato não foi para a Internet, é conside-
rado ato secreto e o Senador Pedro Simon é listado; 
Senador Augusto Botelho: houve duas exonerações do 
gabinete dele. “Exoneração do servidor fulano de tal, 
que pertence ao gabinete do Senador Augusto Bote-
lho.” Como se trata de exoneração que não foi para a 
Internet, lista-se o nome do Senador Augusto Botelho. 
Senador Papaléo Paes: “Exonerar o servidor fulano de 
tal”... Não vai para a Internet...

Nenhum Senador tem responsabilidade alguma 
sobre qualquer ato. Por isso penso que é uma maldade 
de quem faz e publica uma lista como essa para tirar 
a credibilidade de 37 pessoas, de 37 seres humanos 
que estão aqui prestando seus serviços à Nação e que 
realmente foram jogados na vala comum, como se nós 
fôssemos todos bandidos.

Concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias e 
em seguida ao Senador Eduardo Azeredo.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pa-
paléo Paes, nesse lamentável episódio há verdade e 
há equívocos. Há culpados e há inocentes, expostos 
indevidamente, execrados indevidamente. As coisas 
não estão ficando claras, não está havendo o necessá-
rio zelo no que diz respeito à honra e à dignidade das 
pessoas. Fica a impressão de que se deseja banalizar 
a corrupção, generalizando, colocando o carimbo na 
testa de todos os que representam o povo no Parla-
mento brasileiro. V. Exª é uma figura respeitabilíssima, 
acreditada nesta Casa, e sobretudo querida pelos seus 
companheiros do Senado Federal. V. Exª não precisa-
ria se defender, porque sua conduta no dia a dia é sua 
maior defesa no Senado Federal. É evidente que há 
mazelas que precisam ser combatidas. Há providências 
que precisam ser adotadas com mais rigor do que se 
vem adotando nos últimos dias, com mais agilidade, 
com mais eficácia, sobretudo para convencer a opi-
nião pública de que há vontade política e capacidade 
de execução. Senador Papaléo, V. Exª faz referência a 
algo que não podemos ignorar. Há aqui um pequeno 
jornal de Brasília, Fatorama, o primeiro jornal fast-news 
do Brasil. A manchete é a seguinte: “Crise do Senado 
em armação contra a CPI da Petrobras. Grave crise 
no Senado vem sendo alimentada e usada pelo go-
verno Lula para matar a CPI da Petrobras e livrar de 
escândalo figuras do governo”. Se isso não é verdade, 

que provem o contrário instalando a CPI da Petrobras. 
Nós queremos esclarecer os fatos. O Senador Sérgio 
Guerra disse muito bem: aqueles que não querem a 
CPI da Petrobras estão no dever de dizer por que não 
a desejam. Estão sobretudo no dever de convencer a 
opinião pública brasileira de que ela é desnecessária, 
porque os fatos relevantes que já foram denunciados, 
que foram publicados são gravíssimos e exigem inves-
tigação. Aqueles que ainda não foram divulgados talvez 
sejam mais escandalosos do que aqueles que já são do 
conhecimento público. Por isso, essa reação inusitada 
à instalação de uma CPI e a mudança de foco. V. Exª 
notou com competência: a CPI da Petrobras vinha ocu-
pando as atenções do Senado Federal. Vínhamos nos 
dedicando à instalação dessa CPI. Repentinamente, 
os holofotes se voltaram para outro cenário e deixaram 
na escuridão as mazelas da administração atual dessa 
grande empresa brasileira que queremos preservar. 
Temos de resolver os problemas internos do Senado 
Federal, sem admitir a generalização, sem permitir que 
se coloque na mesma vala comum da desonestidade 
pessoas honradas, que não podem ser depreciadas 
diante da sociedade brasileira, porque são importan-
tes no processo político e no exercício da democracia 
em um Poder que tem de ser transparente. Acima de 
tudo, banir definitivamente expressões como “decretos 
secretos”. Esse mistério não é apropriado para o Po-
der Legislativo. Isto sim, somos parceiros nesta tarefa. 
Tenho certeza de que V. Exª não quer esconder nada, 
nunca desejou esconder nada, defende também essa 
mudança de modelo. Queremos partir para uma nova 
etapa, erigindo uma nova instituição sobre esses es-
combros provocados pela crise ética, por essa tragé-
dia ética que aconteceu nos últimos anos no Senado 
Federal. V. Exª tem a nossa solidariedade e, sobretudo, 
a nossa convicção porque V. Exª é uma pessoa isenta 
e não tem nenhuma responsabilidade em relação ao 
que de ruim aconteceu no Senado Federal. O que é 
importante, em todos os momentos V. Exª está presen-
te para o enfrentamento, para o combate, a favor das 
causas nacionais. V. Exª nunca se recusou a viabilizar 
uma CPI para investigar a corrupção. Aqueles que se 
expõem, aqueles que aparecem, aqueles que aceitam 
o enfrentamento são exatamente as pessoas idôneas 
e que devem ser respeitadas, como V. Exª

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Alvaro, eu agradeço a V. Exª, porque, como disse ain-
da há pouco, nas palavras de um companheiro, neste 
momento, nós que temos consciência, que temos aná-
lise de tudo o que representa a responsabilidade de 
um parlamentar, precisamos, sim, ouvir palavras que 
reconheçam a credibilidade das nossas atitudes. Por 
isso, agradeço a V. Exª
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O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Senador 
Papaléo Paes, muitos perguntam o que nós estamos 
esperando que vai acontecer. Eu quero dizer que está 
faltando serenidade, desde o princípio dessa crise 
toda, porque se, por um lado, é evidente que existem 
problemas – existiram e existem problemas –, como 
essa coisa, eu diria idiota mesmo, de todos os cargos 
de chefia serem chamados de diretor para poder ga-
nhar uma gratificação maior um pouco, ou a questão do 
descontrole da hora extra, que era considerada como 
uma compensação salarial, como um complemento 
salarial, ou ainda outros abusos que foram cometidos... 
Tem a tal da gratificação de participação em comissão 
temporária. Eu vim a saber disso no ano passado e es-
tou aqui desde 2003. Aí pergunto: e o que me dizem? 
Porque, se não pagar gratificação, nenhum funcionário 
vai para lá. Então, nós vamos voltar àquela discussão 
antiga sobre a estabilidade. Não vai para lá por quê? 
Porque não pode ser mandado embora. Só pode ser 
mandado embora em caso de flagrante ou coisa desse 
tipo. Então, veja bem, esses casos existem, são ques-
tões claras que estão aí e que precisam ser resolvidas. 
Por outro lado, Senador Papaléo, não é possível que 
continuem fazendo essa generalização. Outro dia, eu 
ouvi dizer que o sistema de saúde do Senado é uma 
mordomia. Mentira! A palavra correta é esta: mentira! 
O sistema de saúde daqui é um sistema igual ao de 
qualquer outra empresa de porte. E eu já trabalhei em 
empresa privada, em empresa pública. É até muito bu-
rocrático o sistema de saúde daqui. Demora demais. 
Aí vêm outros e falam assim: “Vamos acabar com o 
carro”. Espera aí. Nós somos 81 Senadores Aqui es-
tão mais de 20 ex-Governadores, ex-Ministros, não é 
possível que essa coisa vai cair tanto assim que não 
se pode ter o mínimo de apoio para que se possa tra-
balhar corretamente. Não há sentido, portanto, nessa 
generalização, nesse exagero que, às vezes, se coloca. 
Aí outros querem que se mude tudo de repente. Não 
é por aí também. Agora: “Ah, mas a imprensa está fa-
zendo assim”. Tudo bem! A imprensa tem o papel dela, 
nós temos o nosso. Nós somos eleitos aqui. Temos que 
ouvir a imprensa, sim. A imprensa expressa parte da 
opinião pública. Nós temos que ouvir. Por outro lado, 
nós temos que ouvir a nossa consciência, a nossa ex-
periência, temos que buscar o bom senso, temos que 
ter serenidade para decidir. Aí é que eu quero colocar 
exatamente o apoio total a V. Exª. Eu acompanhei – fui 
ao Amapá – os seus primeiros passos em relação ao 
nosso Partido, o PSDB. Eu vejo aqui a sua atuação, 
uma atuação dedicada, de uma pessoa que é discreta, 
que sabe se posicionar corretamente, que é humilde, e 
que está aqui trabalhando, procurando defender o seu 
Estado, procurando trabalhar no dia a dia do Senado. 

Agora, de repente, coloca-se que é beneficiado por 
ato secreto. V. Exª já disse que não sabe nem o que 
é. E todos aqui – metade, claro, dos Senadores – be-
neficiados. Beneficiados em quê? Qual foi o ato? Foi 
algum ato ilegal? Se foi um ato ilegal, que se aponte 
qual foi o ato ilegal. Mas não é generalizar tudo, como 
está se fazendo aqui. Quer dizer, eu acho que a palavra 
correta, volto a insistir, é serenidade! Vamos reconhe-
cer que existiam erros, que existem alguns ainda. Mas 
vamos também reconhecer que existe exagero, existe 
manipulação, existe, por outro lado, uma generalização 
indevida. Enquanto isso, Senador Papaléo, sabe o que 
está acontecendo? O Governo está criando Embaixa-
da em Saint Kitts and Nevis. Conhece?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – E quem 
fala disso?

O Sr. Eduardo Azeredo (PSDB – MG) – Pois 
é. Sabe quanto custa para criar uma Embaixada em 
Saint Kitts and Nevis? São US$500 mil, R$1 milhão 
para implantar. Agora não é só Saint Kitts and Nevis, 
não. Há Embaixada também em Antigua e Barbuda, 
em Dominica, em Grenadines. Quero saber quantos 
Senadores aqui sabem onde ficam esses países. São, 
na verdade, micropaíses que estão ali no Caribe. Cada 
um custa US$500 mil. Isso passa despercebido, por-
que o foco é só atacar o Senado. Então, vamos atacar 
os problemas do Senado, sim, mas, por outro lado, 
vamos atacar o que está acontecendo no Governo! 
Vamos atacar essa coisa da Petrobras, que ninguém 
quer falar sobre isso. Estão com medo de entrar no 
assunto da Petrobras. Vamos buscar o nosso papel 
de fiscalização. Agora, com serenidade.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado, 
Senador Eduardo Azeredo, pelas suas palavras equi-
libradas de um homem experiente, que já foi Prefeito, 
Governador de Estado e que tem a vida prática rela-
cionada àquilo de que nós precisamos nesta Casa. 

Não podemos – V. Exª sabe muito bem – ficar 
mudando, alterando um sistema centenário por palpi-
tes. Nós temos que ter um diagnóstico – o qual foi en-
tregue hoje à Mesa, cuja reunião terminou há pouco. 
Inclusive, o Senador Mão Santa acabou de chegar. Há 
o diagnóstico e é preciso a ação. Então, é necessário 
que haja uma ação intensa, empreendedora, no sentido 
de termos os resultados de que precisamos.

Agora, quero repetir a V. Exª: o senhor sabe o 
que significa esses nomes aqui? Não significa que 
alguém aqui assinou embaixo de algum ato, de algu-
ma safadeza, de alguma corrupção. Absolutamente. 
Significa dizer, por exemplo, que o Senador Cristovam 
pediu para exonerar um funcionário de seu gabinete; aí 
vem o ato da Diretoria: “...usando as suas atribuições, 
decide exonerar o servidor fulano de tal, detentor do 
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cargo tal do gabinete, servindo ao gabinete do Sena-
dor Cristovam...”. É um exemplo. Poderia ser o Senador 
Papaléo. Este ato, que cantou no boletim administrativo 
da Casa, não foi para a Internet. Aí, foi chamado ato 
secreto. Aí, os jornalistas que fizeram a pesquisa foram 
ver: “Ah, está aqui o nome do Senador Cristovam. Põe 
ele no ato secreto. Está aqui o nome do Papaléo. Põe 
ele no ato secreto”. Tem nome do Senador Suplicy, 
do Senador Pedro Simon, do Senador Magno Malta. 
É uma lista aqui: José Sarney, Lobão Filho, Antonio 
Carlos Valadares...

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Valdir Rau-

pp. São poucos realmente que escapam dessa lista.
Então, acho que é uma irresponsabilidade muito 

grande. Realmente, eu não sei se essa ditadura que 
é listar essas pessoas indevidamente cabe numa de-
mocracia.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite um aparte, Senador Papaléo Paes?

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Cristovam; em seguida, o Senador Valdir Raupp; e, em 
seguida, Senador Suplicy.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador, 
só para dizer, confirmando até grande parte do que 
o senhor vem falando, que quando eu vi meu nome, 
eu fiquei perplexo: alguém fez um ato secreto sem eu 
saber! – o que é natural, se é secreto, eu não sabe-
ria. E pedimos a lista de todos os atos. Identificamos 
uma pessoa que trabalhou na Comissão de Educação 
quando eu era Presidente, mas está publicado. O ato 
da nomeação dessa funcionária está publicado no Bo-
letim Administrativo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Exata-
mente.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Então, 
eu não entendo por que chamam de secreto, nesse 
caso que eu estou falando. Então, quero dizer que, na 
procura que nós fizemos, está publicado. Eu fiz um 
documento, agora, à Diretoria, perguntando se existe 
algum outro ato, inclusive não somente de nomeação, 
mas de passagem, de pedidos de todos os tipos, se há 
algum ato secreto relacionado com alguma solicitação 
minha. Essa solicitação de uma funcionária da Comis-
são de Educação, nesse caso, foi publicado o ato de 
nomeação e depois da exoneração dela.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – No Boletim 
Administrativo, de que toda a Casa tem conhecimento. 
Os que não foram publicados na Internet aí são tacha-
dos de ato secreto. Ato secreto de que, pelo menos, 
10 mil servidores da Casa têm conhecimento. 

Senador Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Se-
nador Papaléo, realmente, a coisa está ficando mui-
to difícil. Essa matéria em que meu nome consta na 
lista de beneficiado...Não sei o que é beneficiado de 
um ato secreto.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – “Bene-
ficiário de ato secreto, com ou sem consentimento 
pessoal”.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu não sabia 
que existia ato secreto. Aliás, V. Exª está dizendo que 
não há. É porque deixaram de publicar. O ato existe 
mas não foi publicado. E não é a primeira vez. Aí vem 
um jornal publica, vem outro lá na frente e publica 
novamente. Aí vêm as meninas do Jô e falam no Pro-
grama do Jô. Isso vai-se espalhando por toda a mídia 
nacional, como se estivéssemos cometendo crime 
aqui no Senado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Um dano 
irreparável, Senador.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É dano irre-
parável. Hoje, ganhei mais manchetes no jornal dizendo 
que eu presenteei um cidadão que é sócio em 10% de 
uma concessão de rádio; que eu o presenteei, porque 
relatei na CCT, a Comissão de Ciência e Tecnologia.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Foi o 
Relator.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – É um leilão, 
é uma licitação pública, aberta. Quem dá o maior lance 
é que ganha. Relatamos, porque passou na Casa Civil, 
passou na Câmara dos   Deputados e veio ao Senado. 
E aí eu dei de presente uma emissora de rádio a um 
cidadão. A imprensa me ligou hoje dizendo que vão 
agora levantar a verba indenizatória. Neste momento, 
estão fazendo uma matéria de Senadores sobre verba 
indenizatória. “Por que gastou tanto com a mídia? Por 
que gastou tanto com deslocamento de aeronave?” Eu 
gasto 100% dos R$15 mil da verba indenizatória com 
deslocamento de aeronave e táxi aéreo quase todas 
as semanas, porque, no Estado, há cidades muito dis-
tantes, e também com a divulgação do meu trabalho 
na mídia. Enquanto o Governo do Estado gasta R$1 
milhão, R$1,5 milhão por mês com mídia, eu gasto 
R$6 mil, R$7 mil, R$8 mil para divulgar o meu traba-
lho. Se isso for crime, se isso não pode ser feito, en-
tão, que se cancele, que se corte. Agora, que culpa, 
Senador Papaléo, Srªs e Srs. Senadores, temos nós 
de fazer aquilo que sempre foi feito e que acho que o 
Regimento da Casa permite fazer com toda a legali-
dade? Agora, nada que se faz aqui é correto. Tudo que 
se faz aqui é errado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Senador 
Valdir Raupp, quero solidarizar-me com V. Exª e real-
mente dizer que estamos extremamente vulneráveis.
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Quanto a essa questão da verba indenizatória, 
está sendo prestado um serviço bem feito, com certeza 
absoluta, intencional ou não, ao Presidente da Repú-
blica. Não houve coisa melhor do que esse aconteci-
mento ao PT. O PT, hoje, está agradecendo a todos os 
Senadores aqui por estarem sendo execrados diante 
da opinião pública – porque temos culpa de muita coi-
sa, sim – e por deixarem nosso Presidente livre, leve 
e solto, com sua Petrobras caindo aos pedaços e ser-
vindo de fonte de fundo de campanha para o ano que 
vem. Então, isso é tranquilo.

Meus queridos Senadores e companheiros, às 
vezes, a gente pensa só em se defender. Quando o 
barco afunda no meio do rio, se houver uma bóia... Só 
vi um caso em que um cidadão que só tinha uma bóia, 
o professor Paulo, viu uma senhora grávida, deu-lhe 
a bóia e morreu afogado. Aconteceu no Amapá. Ela 
relatou isso. Mas, se houver uma bóia no meio do oce-
ano e 81 estiverem, aposto que um vai querer afogar 
o outro para se salvar.

É isto que está acontecendo aqui: não estamos 
olhando a Casa. Cada um quer se defender, mas não 
quer analisar as consequências disso que acontece 
aqui. Somos políticos. Vamos pensar nas consequên-
cias políticas.

Esta Casa é a única resistência que existe no 
Congresso Nacional contra as mazelas do Poder Exe-
cutivo. É a única. Aqui as coisas não passam com fa-
cilidade. É esta Casa que querem desmoralizar para 
que o Governo, para que o Executivo possa agir da 
melhor maneira possível, fazendo com que a opinião 
pública desacredite nos políticos, fazendo com que a 
opinião pública cada vez mais bata palmas para o Se-
nhor Presidente, que só fala o que querem ouvir. Fala 
bobagens, besteira, ensina mal o povo, transmite um 
português de baixo nível para o povo. Mas é isso que 
o povo quer ouvir, mas é isso que o povo quer. E nós, 
desmoralizados aqui.

Então, é terceiro mandato à vista, é encobrimento 
da CPI da Petrobras, é desmoralização da Casa – já 
é uma desmoralização o Congresso aceitar passiva-
mente que o Governo governe este País por meio de 
medidas provisórias. E nós somos culpados disso sim, 
Senador Raupp, porque nós aceitamos passivamente 
a continuação das medidas provisórias.

Enfim, eu quero deixar aqui o meu desagravo 
aos companheiros e, para encerrar, ouvir o Senador 
Suplicy, que, tenho certeza absoluta, Senador, foi mais 
um dos injustiçados que constam nessa lista irrespon-
sável que foi apresentada pela imprensa.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Papaléo Paes, em primeiro lugar, o 
Senador Marcelo Crivella não se encontra hoje aqui 

e, tendo havido uma referência a ele, eu gostaria de 
ler uma declaração de quatro linhas que ele me pediu 
que transmitisse:

Declaro, a pedido do Senador Marcelo 
Crivella, que Deborah Christiane Hodge Crivella 
nunca foi servidora de cargo comissionado do 
Senado Federal, bem como o Sr. Renato Lo-
bão Ferreira nunca teve exercício em seu ga-
binete. Evandro Luís Perissê, Diretor-Adjunto 
da Secretaria de Recursos Humanos.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Isso 
esclarece algo importante relativo ao que saiu hoje no 
jornal O Estado de S. Paulo. E eu gostaria, relativamen-
te ao tema que V. Exª aqui aborda, de informar que o 
Presidente José Sarney, na reunião da Mesa Diretora, 
conforme poderá aqui confirmar, atendendo a requeri-
mento que apresentei e por decisão da Mesa Diretora, 
resolveu tornar nulo, daqui para frente, os efeitos do 
ato da Comissão Diretora...

(Interrupção do som.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –...de 
12 de dezembro de 2000. E já expliquei, em carta que 
aqui anexo, que foi não por motivo totalmente conscien-
te, mas porque esse ato estava redigido de maneira 
a não dizer inteiramente que os diretores do Senado 
e o Secretário-Geral da Mesa que tivessem exercido 
o cargo por um período mínimo de dois anos passa-
riam a ter, vitaliciamente, o seguro saúde do Senado, 
o que significaria ato não equitativo com os demais 
servidores. Portanto, esse ato que assinei, sim, por 
ato de responsabilidade minha, eu não teria assina-
do se tivesse sido plenamente debatido na Mesa, e, 
na ata dessa reunião da Mesa, não consta nenhuma 
referência ao assunto. Pois bem, tendo em vista que 
esse foi um dos atos não publicados, a Mesa Diretora 
hoje resolveu, daqui para frente, suspender os efeitos 
dele. E esse foi, segundo o jornalista Leandro Colon, 
o único ato denominado ato secreto que recebeu a mi-
nha assinatura, mas agora com seus efeitos anulados. 
Agradeço, Senador Papaléo Paes, a oportunidade de 
aqui fazer este esclarecimento, como os de tantos ou-
tros que acabaram acontecendo esta tarde, inclusive 
por sua iniciativa e do Senador Tião Viana.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senador Suplicy, e agradeço que V. Exª te-
nha feito o esclarecimento para todos nós.

Senador Lúcia Vânia, um aparte.
A Srª Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Papaléo, 

quero cumprimentá-lo e dizer o quanto deve ser para V. 
Exª constrangedor estar nessa tribuna justificando alguma 
coisa com a qual V. Exª não tem o menor comprometi-
mento. O meu nome foi citado, mas eu me nego a subir 
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nessa tribuna para fazer qualquer tipo de defesa, porque, 
se a lista foi entregue ao jornal, alguém foi responsável 
por ela, e eu acredito que quem é responsável por essa 
lista é o 1º Secretário; se não foi ele, que ele suba na tri-
buna e se desculpe; e, se foi ele, que ele venha explicar 
os atos, porque acho que é um desrespeito fazer isto que 
está sendo feito aqui: misturar tudo para esconder aquilo 
que realmente tem que ser mostrado.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado, Senadora Lúcia Vânia. V. Exª realmente com-
plementou meu pronunciamento. Quero incorporar a 
sua participação e dizer, mais uma vez, que lamento 
muito que tenha ocorrido essa irresponsabilidade, essa 
leviandade com o nome de Senadores, de 37 Senado-
res relacionados aqui e que realmente não têm nada 
a ver com qualquer tipo de irregularidade que tenha 
ocorrido durante todos esses anos nesta Casa.

Muito obrigado, Presidente Sarney.

 Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa, 
3º Secretário.

 Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes, eu queria abrir a Ordem do Dia porque a nos-
sa pauta está trancada pelas medidas provisórias, e, 
assim, nós cumpriríamos o Regimento.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Em face de a pauta estar trancada, as matérias 

constantes da Ordem do Dia ficarão para a próxima 
sessão.

São os seguintes os itens transferidos:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Discussão, em turno único, Projeto de Lei 
de Conversão nº 12, de 2009, que dá nova reda-
ção aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931, de 2 
de agosto de 2004, que tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações imobiliárias; dispõe so-
bre o tratamento tributário a ser dado às receitas 
mensais auferidas pelas empresas construtoras 

nos contratos de construção de moradias firmados 
dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida – 
PMCMV, atribui à Agência Nacional de Telecomu-
nicações – Anatel as atribuições de apurar, cons-
tituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o 
Fomento da Radiodifusão Pública; altera as Leis 
nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, 11.652, 
de 7 de abril de 2008, 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, 
de 12 de setembro de 1974, 11.079, de 30 de de-
zembro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 30 
de abril de 2004, e 8.989, de 24 de fevereiro de 
1995; e dá outras providências (proveniente da 
Medida Provisória nº 460, de 2009)

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vânia
(Sobrestando a pauta a partir de: 

15.05.2009)

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de trezentos milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 

31.05.2009)
Prazo final prorrogado: 27.08.2009

3 
PARECER Nº 511, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
511, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Expedito Júnior, sobre o Ofício nº S/15, de 
2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Sér-
gio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

4 
PARECER Nº 512, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 512, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 47/2009, na 

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1236



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26219 

origem), do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Adilson Gurgel de Castro para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

5 
PARECER Nº 513, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 513, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 47/2009, na 
origem), do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Almino Afonso Fernandes para compor o Con-
selho Nacional do Ministério Público.

6 
PARECER Nº 514, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 514, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/18, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, 
Procurador Regional da República, para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público

7 
PARECER Nº 515, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Pa-
recer nº 515, de 2009, de autoria do(a) Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, que sobre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação da Senhora 
Sandra Lia Simón, Procuradora Regional do 
Trabalho, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

8 
PARECER Nº 516, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 516, de 2009, de autoria do(a) Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/20, de 2009 (nº 520/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da Repú-
blica, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação da Senhora Maria Ester 
Henrique Tavares, Procuradora da Justiça 
Militar, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público. 

9 
PARECER Nº 517, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 517, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/21, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Diaulas Costa Ribeiro, 
Promotor de Justiça, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

10 
PARECER Nº 518, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 518, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre 
o Ofício no S/22, de 2009 (no 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Cláudio Barros Silva, 
Procurador de Justiça do Estado do Rio Gran-
de do Sul, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

11 
PARECER Nº 519, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 519, de 2009, de autoria do(a) Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, que so-
bre o Ofício nº S/23, de 2009 (nº 520/2009, na 
origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Achiles de Jesus Siqua-
ra Filho, Procurador de Justiça do Estado da 
Bahia, para compor o Conselho Nacional do 
Ministério Público.
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12 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 520, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/24, de 2009 (nº 520/2009, na origem), 
do Procurador-Geral da República, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Sandro José Neis, Promotor de Justiça 
do Estado de Santa Catarina, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

13 
PARECER Nº 521, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer nº 
521, de 2009, de autoria do(a) Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, que sobre o Ofício nº 
S/25, de 2009 (nº 143/2009, na origem), do Su-
premo Tribunal Federal, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação da Senhora Taís 
Schilling Ferraz, Juíza Federal da Seção Judiciária 
do Estado do Rio Grande do Sul, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público

14 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do(a) Parecer 
nº 522, de 2009, de autoria do(a) Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que sobre o 
Ofício nº S/26, de 2009 (s/nº/2009, na origem), 
de Lideranças do Senado Federal, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Bruno Dantas Nascimento para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

15 
PARECER Nº 502, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
502, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo 
Azeredo, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Paulo de Tarso 
Tamburini Souza, Juiz de Direito da Comarca 
de Belo Horizonte, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

16 
PARECER Nº 589, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
589, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício nº S/27, 
de 2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Leo-
mar Barros Amorim de Sousa, Desembargador 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

17 
PARECER Nº 590, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
590, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador José 
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº 
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de 
Justiça, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

18 
PARECER Nº 592, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
592, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Milton Augusto 
de Brito Nobre, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

19 
PARECER Nº 593, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
593, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso Jereis-
sati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº 406/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação do Senhor José Adônis Callou de Araú-
jo Sá, Procurador Regional da República, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.
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20 
PARECER Nº 594, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
594, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, 
sobre o Ofício nº S/32, de 2009 (nº 406/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor Felipe Locke Cavalcanti, 
Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

21 
PARECER Nº 595, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

22 
PARECER Nº 596, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
596, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio 
Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jorge Hélio Chaves de Oliveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

23 
PARECER Nº 598, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
598, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009 
(nº 184/2009, na origem), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Ives 
Gandra Martins Filho, Ministro do Tribunal Su-
perior do Trabalho, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

24 
PARECER Nº 599, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, sobre o Ofício nº S/37, 
de 2009 (nº 184/2009, na origem), do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Nelson Tomaz Braga, Juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

25 
PARECER Nº 600, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
600, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Os-
mar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação da Senhora Morgana 
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da 
15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, 
tendo como primeira signatária a Senadora 
Lúcia Vânia, que dá nova redação ao art. 193 
da Constituição Federal (que trata da ordem 
social).

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

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação.

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: 
Senador João Alberto Souza, favorável, com 
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Ple-
nário), Relator ad hoc: Senador João Batista 
Motta, favorável, nos termos de subemenda 
que apresenta.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

30 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Tião 
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art. 
54 da Constituição Federal, para permitir a 
  Deputados Federais e Senadores o exercício 
de cargo de professor em instituição pública 
de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

31 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, ten-
do como primeiro signatário o Senador Alvaro 
Dias, que dá nova redação às alíneas b e c do 
inciso XXIII do art. 21 da Constituição Federal, 
para autorizar a produção, a comercialização e 
a utilização de radioisótopos para a pesquisa 
e uso médicos. dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

32 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos   Deputados, tendo 
como primeiro signatário o  Deputado Sandes 
Júnior), que altera a denominação do Capítulo 
VII do Título VIII da Constituição Federal e mo-
difica o seu art. 227 (dispõe sobre a proteção 
dos direitos econômicos, sociais e culturais 
da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável, 
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação, 
que apresenta.

33 
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI  

DO SENADO Nº 507, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.
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34 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, na 
Casa de origem, do  Deputado Bernardo Ariston), 
que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Jui-
zados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências (dispõe sobre a representação nas 
causas de valor até vinte salários mínimos).

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

35 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que autoriza o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
Inmetro a promover a alienação de bem público.

Parecer favorável, sob nº 578, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do  Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

37 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 276, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 276, de 2008 (nº 
59/2007, na Câmara dos   Deputados), que 
aprova o texto do Tratado sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, celebrado em Para-
maribo, em 16 de fevereiro de 2005.

Parecer nº 715, de 2009 – CRE, Relator 
“ad hoc” Senador Paulo Duque, favorável a 
aprovação da matéria.

38 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 277, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 277, de 2008 (nº 
61/2007, na Câmara dos   Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento do Centro Sul, celebrado em Genebra, 
em 1º de setembro de 1994.

Parecer nº 716, de 2009 – CRE, Relator 
Senador Efraim Morais, favorável a aprovação 
da matéria.

39 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 74, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 74, de 2009 (nº 321/2007, 
na Câmara dos   Deputados), que aprova o texto 
do Terceiro Protocolo Adicional às Convenções 
de Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo à 
Adoção de Emblema Distintivo Adicional aprova-
do em Genebra, em 8 de dezembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 717, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor.

40 
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.

41 
REQUERIMENTO Nº 643, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 643, de 2009, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2009, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 423, de 
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2003, que já se encontra apensado aos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 495, de 2003; 106, 
de 2006; 470 e 681, de 2007; e 138, de 2008, 
por regularem a mesma matéria (dedução de 
despesas da base de cálculo do imposto de 
renda da pessoa física).

42 
REQUERIMENTO Nº 701, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 701, de 2009, do Senador Antonio 
Carlos Valadares, solicitando a tramitação con-
junta das Propostas de Emenda à Constituição 
no 38, de 2004, no 50, de 2006 e no 86, de 
2007, por regularem a mesma matéria (voto 
secreto).

43 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 712, de 2009, do Senador Fernando 
Collor, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 6, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência).

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, estou inscrito nas comunicações parlamen-
tares, mas, se V. Exª permitir, vou encaminhar como 
lido a V. Exª.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (PT/RS) _ Senhor Presiden-
te, Senhoras e Senhores Senadores, volto hoje a falar 
de um tema muito importante: os nossos aposentados 
e pensionistas.

Como sabemos, apesar do compromisso firmado 
com a Câmara, as matérias de nossa autoria, aprova-
das por esta Casa, ainda não foram apreciadas lá.

Por isso, de hoje para amanhã a Cobap organi-
zou uma manifestação para que todos saibam que os 
aposentados estão de olho em nossos trabalhos.

Cerca de 300 pessoas vindas de todas as regiões 
brasileiras estão acampadas em frente ao Congresso 
e passarão a noite lá como forma de protesto.

Eles farão orações e preces para que nossos 
caminhos se iluminem e que os projetos que os be-
neficiam sejam votados.

Aposentados e pensionistas querem que a Câ-
mara coloque em votação o PL nº 01/07 que reajusta 

as aposentadorias e pensões em conformidade com 
os reajustes dados ao salário mínimo.

Querem também a aprovação do fim do fator pre-
videnciário e da recomposição das perdas.

Senhoras e Senhores Senadores,
O que os aposentados e pensionistas brasileiros 

querem é simples.
Nada mais que um direito de quem contribuiu 

durante toda vida para o crescimento do país.
Basta que as matérias sejam colocadas em vo-

tação e que cada parlamentar assuma de que lado 
está.

Senhoras e Senhores Senadores, os brasileiros 
estão cansados de escutar promessas que não são 
cumpridas.

Nas minhas andanças pelo Rio Grande o que mais 
ouvi foram apelos para aprovação dessas matérias.

Muitos pediam que o Congresso não entrasse em 
recesso se os projetos não fossem votados.

Lá no meu estado participei ontem, na Assembléia 
Legislativa, do lançamento da Frente Parlamentar em 
defesa dos aposentados e pensionistas.

Uma iniciativa do Deputado Estadual Nelson 
Härter, apoiada pelo presidente da Casa, deputado 
Ivar Pavan, e por demais parlamentares de todos os 
partidos.

A Frente será um grupo suprapartidário que visa 
igualdade social e a justiça a todos aposentados e 
pensionistas.

A idéia é se unir à Fetapergs na luta pela apro-
vação das matérias em tramitação no Congresso e 
demais ações que beneficiem a categoria.

Senhor Presidente,
Também lá no Rio Grande participei de um evento 

no qual cerca de 600 bancários estavam presentes.
Eles reforçaram: é urgente a aprovação das ma-

térias e também o fim do voto secreto.
Lá me foi entregue um abaixo-assinado com cerca 

de cinco mil assinaturas. O que eles querem é que os 
deputados deem agilidade ao processo de apreciação 
das matérias.

Senhoras e Senhores Senadores, os aposenta-
dos e pensionistas sabem quem somos.

Prova disso são as fotos que eles estão mostran-
do em frente ao Congresso.

 Essa luta é de todos nós. Por isso, nada mais justo 
que cada um de nós assuma seu posto na batalha.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O Senador Paulo Paim está inscrito nas comunica-
ções....

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, de forma muito rápida, que-
ro registrar, primeiro, que o Sindicato dos Jornalistas 
do Rio Grande do Sul fará, amanhã, um ato, no centro 
de Porto Alegre, em defesa do diploma, valorizando os 
estudantes de jornalismo, apoiando, inclusive, a PEC 
do Senador Valadares.

Quero também dizer que estão concentrados, 
em frente ao Congresso, cerca de 400 aposentados e 
pensionistas aprovando e avalizando todos os projetos 
que o Senado aprovou, em relação aos aposentados, 
e exigindo que a Câmara os vote.

Por fim, quero dizer que o Sindicato dos Bancá-
rios de Porto Alegre fez um evento, na sexta-feira, com 
600 aposentados, também na mesma linha, e que a 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul criou 
uma frente parlamentar em defesa dos 4 projetos que 
o Senado aprovou por unanimidade e que agora estão 
na Câmara dos   Deputados.

Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– O Senador Tasso Jereissati pediu a palavra pela or-
dem e tem a preferência.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
verdade, este Plenário está aguardando, praticamen-
te desde as 16 horas, o anúncio do que aconteceu 
na reunião da Mesa do Senado. Já vemos aqui vários 
jornalistas ligando e dando notícias do que aconteceu. 
Até agora, não estamos sabendo, estamos completa-
mente desinformados do que aconteceu, do que está 
acontecendo. Na verdade, é o grande fato do dia. Eu 
gostaria que fosse dado prioridade para que o Plená-
rio fosse informado das decisões tomadas, se é que 
foram tomadas, na reunião da Mesa Diretora.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Agradeço a V. Exª por me dar a oportunidade de ler 
as decisões que foram tomadas pela Mesa.

Tivemos essa reunião da Mesa com a presença 
dos Líderes e, por unanimidade, as decisões toma-
das... Já comuniquei ao Plenário a decisão referente à 
demissão do Diretor-Geral e do Diretor-Geral Adjunto. 
Além dessa medida, a eliminação das folhas suplemen-
tares de pagamento – nesta Casa, temos duas folhas, 
uma folha dos funcionários e uma folha suplementar, 
que nós eliminamos –, haverá apenas um contrache-
que dos servidores com a discriminação de todas as 
rubricas; realização de auditoria, pelo Tribunal de Con-
tas, da folha de pagamento e dos contratos assinados 
nesta Casa; revogação do Ato da Comissão Diretora 

nº 18, de 2000, que concedeu auxílio médico vitalício 
aos diretores-gerais e aos secretários-gerais da Mesa 
que exerceram a função pelo menos por dois anos; 
aprovação do lançamento do Portal da Transparência 
e apresentação do relatório sobre os atos chamados 
secretos pelo Sr. 1º Secretário, que, neste momento, 
está fazendo essa exposição, para a imprensa, sobre 
as decisões que foram tomadas a esse respeito.

Foram essas ....
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, peço a palavra como Líder do PSDB.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presiden-

te, pela ordem.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) – 

Eu estava inscrito pela Liderança do PT, Presidente.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pelo Regimento, trata-se de “pela ordem”?
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Pela ordem.
Sr. Presidente, V. Exª, ...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Então, pela ordem, V. Exª, Senador Demóstenes.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª, como disse, 
abriu a Ordem do Dia, mas peço a V. Exª, há uma sé-
rie de pessoas....

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Abri e encerrei.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Ótimo. Então, agora estão inscritas algumas pessoas. 
Inclusive, eu estou inscrito pela Liderança do DEM e 
peço a V. Exª que me conceda a palavra porque eu 
gostaria de falar na frente de Exª.

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

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Realmente, o Senador Demóstenes está inscrito para 
falar após a Ordem do Dia.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – E qual 
é a ordem de inscritos, Sr. Presidente?

    1243ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26226 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O ordem dos inscritos...

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Eu estava inscrito também, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Demóstenes Torres, do DEM, Francisco Dornelles, 
Expedito Júnior, José Nery e Aloizio Mercadante.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Eu 
havia pedido a V. Exª que me inscrevesse como Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Como Líder do PSDB.

Senador Demóstenes com a palavra.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, por favor, se V. Exª puder me 
inscrever pela ordem, eu agradeço.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Sr. Presidente, 
era apenas para confirmar a minha inscrição. Como V. 
Exª já a anunciou, eu fico aguardando então.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, eu gostaria também de confirmar a mi-
nha inscrição.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, há algum tempo, a 
Casa vem passando por uma série de acusações, 
muitas delas fundadas. V. Exª tem resistido a abrir al-
gumas investigações de caráter mais amplo. V. Exª tem 
determinado a abertura de sindicância, tem determina-
do a abertura de investigação pela Polícia Legislativa. 
E V. Exª, logo no início, justificou suas cautelas: nós 
não devemos envolver o Senado com os problemas 
comuns de um processo criminal, de um processo de 
improbidade. Eu achei até que isso se justificava, que 
nós deveríamos realmente fazer uma investigação.

Mas acontece, Sr. Presidente, que hoje apare-
ceu uma lista que conspurca a imagem de metade do 
Senado, de metade dos Senadores. Inclusive, eu sou 
acusado de ser bandido, de ser uma pessoa inadequa-
da para ocupar o cargo de Senador. Foi dito que eu me 
beneficiei de um ato secreto. Benefício – qualquer um 
pode ir ao dicionário e ler. Beneficiado é aquele que, 
de alguma forma, se locupletou; beneficiário de um ato 
é aquele que levou alguma vantagem.

Imediatamente, Sr. Presidente, eu liguei para o 
Líder do meu Partido, José Agripino Maia, e disse a ele 
o que pretendia fazer. Até peço desculpas ao Senador 
José Agripino Maia porque ele teve que ouvir algumas 
coisas de um amigo num momento em que ele recebeu 
uma notícia que não é acostumado a receber.

Era minha intenção fazer algo muito pior, Sr. Pre-
sidente. Eu não admito que um canalha da espécie de 

Agaciel Maia venha achacar contra a minha honra ou 
de qualquer outro Senador.

Sr. Presidente, imediatamente, liguei para o então 
Diretor-Geral, Sr. José Alexandre Lima Gazineo e pedi 
a ele uma reunião em caráter de emergência. Pedi-lhe 
que me explicasse porque estava eu numa lista daque-
la indicado como beneficiário. O que foi que eu fiz? Eu 
indiquei um servidor fantasma? Eu me beneficiei? Eu 
recebi? Qual foi o crime que eu cometi para que al-
guém desta Casa me passasse e entregasse para a 
imprensa... E a culpa não é da imprensa. Não adianta 
nós querermos dizer que o culpado de tudo isso é o 
mordomo. Não, o culpado não é a imprensa. O culpado 
de tudo isso somos nós mesmos, que aceitamos que 
esse delinquente ficasse por tanto tempo à frente da 
Diretoria-Geral do Senado Federal.

Perguntei, então, ao Sr. Gazineo: “O que foi que 
eu fiz?”. Ele mandou buscar a acusação e me disse 
que eu teria me beneficiado ao propor a nomeação 
da Srª Lia Raquel Monturil Vaz de Souza. Muito bem. 
Pois tenho aqui uma declaração, emitida por ele, antes 
de ser demitido por V. Exª, de que “...revendo a pasta 
funcional da referida ex-servidora, declaro que não 
consta nenhum pedido do Senador Demóstenes Torres 
para nomeação em cargo em comissão do respecti-
vo gabinete parlamentar nem para o seu exercício no 
Serviço de Atendimento ao Usuário, da Secretaria de 
Recursos Humanos”.

Eu não conheço essa senhora!
O que me informaram? Ela nunca esteve no meu 

gabinete. O que aconteceu é que eu estava admitindo 
e demitindo servidores, como todos fazemos aqui todos 
os dias. E o Sr. Agaciel Maia, percebendo que havia 
uma vaga no meu gabinete, nomeou essa senhora, 
aliás, transferiu essa senhora para o meu gabinete, 
usurpando uma função e descumprindo o Regimento 
Interno da Casa, que diz o seguinte:

“Art. 70. A lotação nos gabinetes far-se-á 
com observância no disposto no Regimento In-
terno e obedecerá os limites fixados na tabela 
de distribuição dos cargos em comissão e fun-
ções comissionadas constantes do anexo 1.

[...]
§ 4º O pessoal destinado à lotação dos 

gabinetes será indicado pelos respectivos ti-
tulares”.

Cadê a minha indicação? Cadê o ato em que 
indiquei essa senhora para pertencer ao meu gabine-
te? E, se tivesse indicado, assumiria, estaria aqui para 
assumir: indiquei essa senhora!

Muito bem, quem é essa senhora afinal de con-
tas? Segundo informações prestadas pela Casa, ela é 
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filha de um braço direito do Sr. Agaciel Maia, também 
acusado de ser criminoso, o Sr. Valdeque.

Então, Sr. Presidente, diante disso, estou toman-
do uma série de providências. Até hoje, aguardei que 
a Polícia Federal entrasse no caso; até hoje, aguardei 
que o Ministério Público Federal entrasse no caso. Estou 
solicitando, por moto próprio, estou representando ao 
Diretor-Geral da Polícia Federal para que ele faça uma 
investigação do Sr. Agaciel da Silva Maia pela prática 
dos Arts. 313-A e 319, do Código Penal.

O que dizem esses artigos? Que ele praticou 
ato de ofício contra expressa disposição de lei, para 
satisfazer interesse pessoal e alterar indevidamente 
dados corretos no banco de dados do Senado Federal 
– porque está lá escrito, no dossiê dela, que ela esteve 
lotada em meu gabinete por 14 dias –, com o fim de 
obter vantagem indevida para outrem.

Ele surrupiou, quando estava vago, um cargo 
AP-3 do meu gabinete, em 2007.

Então, Sr. Presidente, estou pedindo à Polícia Fe-
deral para promover o inquérito para que seja julgado 
e seja condenado com uma pena de até 14 anos de 
reclusão, pela prática de dois crimes.

Estou pedindo ao Procurador-Geral da República 
que abra um processo cível, um inquérito civil público 
por prática de ato de improbidade administrativa.

Estou comunicando ao Tribunal de Contas da 
União que esse ato aconteceu.

Estou solicitando a V. Exª que abra um processo 
administrativo disciplinar, porque sindicância não leva 
à punição alguma. Sindicância é ato de preparação, 
é ato de investigação. Eu tenho a prova concreta de 
que o Sr. Agaciel da Silva Maia é um criminoso, e, 
como criminoso, ele tem que ser demitido a bem do 
serviço público.

E sugiro a V. Exª – aí é uma sugestão: V. Exª é 
filho de um magistrado, nos livros de V. Exª, V. Exª de-
monstra que tem muitas noções de Direito, e tem. V. 
Exª foi Presidente da República. Mas há duas situa-
ções, Presidente Sarney – estou dizendo na qualidade 
de seu eleitor e de homem que o respeita –, há duas 
situações em que o magistrado não pode julgar. O ma-
gistrado não pode julgar quando ele está impedido. E 
quando é que um magistrado está impedido? Quan-
do um parente seu, principalmente um pai, um irmão, 
a esposa cometeu algum delito, ele não pode julgar 
aquele processo, e quando ele tem algum motivo de 
foro íntimo. Isso não quer dizer nada, absolutamente, 
a não ser algo que incomode o próprio Presidente da-
quela causa de fazer o julgamento.

Eu lembro o seguinte: eu processei um jornalista 
no Estado de Goiás. Caiu com um juiz de Direito que 
estudou comigo, e ele, por questão de foro íntimo, se 

afastou do processo. Por quê? Porque ele tinha e tem 
amizade comigo. Ele agiu corretamente.

Então, todos nós sabemos que V. Exª tem ami-
zade com Agaciel da Silva Maia. Isso não macula a 
pessoa de V. Exª, isso não denigre a imagem de V. Exª. 
Tem tanta amizade que, outro dia, depois de todos os 
escândalos, foi padrinho de casamento. Então, estou 
lhe dizendo: isso não macula a imagem de V. Exª.

Mas V. Exª, na minha opinião – mas é um julga-
mento próprio de V. Exª, de foro íntimo – não desfru-
ta, nesse processo, de todas as garantias, inclusive 
a de foro íntimo que o magistrado tem para deliberar. 
Sugiro a V. Exª que, no caso desse processo adminis-
trativo disciplinar, que V. Exª não fique na presidência 
desse processo. Ou, quando chegar o resultado des-
se processo às mãos de V. Exª, que não seja V. Exª o 
homem a deliberar, que seja o Vice-Presidente des-
ta Casa. Não é porque não confio em V. Exª e não é 
porque estou dizendo que V. Exª não seja um homem 
idôneo. Se não fosse idôneo, se eu não acreditasse, 
eu não teria votado em V. Exª – como votei – e não 
conversaria com V. Exª – como converso praticamente 
todos os dias – para lhe dizer o que eu penso dessa 
ou daquela situação. Mas V. Exª, na minha opinião – 
como eu digo, é questão de foro íntimo –, não teria as 
condições de julgar Agaciel da Silva Maia no processo 
em que peço dele a demissão a bem do serviço públi-
co. Porque foi isso que ele fez. Nós temos uma prova 
concreta aqui. No meu caso especificamente, ele lotou 
alguém no meu gabinete, ainda que por 14 dias, e me 
expôs publicamente e levou vantagens com isso para 
beneficiar um seu braço direito.

Então, Sr. Presidente, comunico a V. Exª, comunico 
à Casa que vou tomar a contragosto essas medidas, 
porque acreditava que essa era uma medida que de-
veria ser tomada pela própria Mesa, em especial por V. 
Exª, como V. Exª diz, pelo passado honrado que tem, 
pela qualidade de ex-Presidente da República, por 
ter sido duas vezes Presidente do Senado – e agora 
exercendo pela terceira vez – e por ser um homem que 
merece a nossa confiança e que merece ter um fim de 
vida pública honrado e digno.

Afasta-se, Presidente, desse tipo de processo. 
Coloque o Ministério Público e a Polícia Federal para 
fazer as investigações. Chame o Tribunal de Contas. V. 
Exª não tem compromisso com o erro. V. Exª não tem 
compromisso com o crime. V. Exª não tem compromisso 
com a bandalha. Por maior que seja a amizade, V. Exª 
não está comprometido com quem quer que seja.

Então, com angústia – repito –, porque não gos-
taria de ter feito esse tipo de pronunciamento, peço, 
então, a entrada da Polícia Federal, do Ministério Públi-
co Federal, do Tribunal de Contas. E o farei por escrito. 
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Já tenho as petições prontas. E, no caso do processo 
administrativo disciplinar, para a demissão, a bem do 
serviço público, do Sr. Agaciel da Silva Maia, porque 
ele traiu a Casa, ele traiu o Brasil. Não quer dizer que 
os Senadores todos também não tenham esses pro-
blemas, mas, nesses casos específicos... E se alguém 
assinou algum ato que ele não publicou, Como muitos 
aqui fizeram? Qual é a culpa que tem o Senador? O 
ato foi feito e mandado para publicação.

Então, confesso aos senhores...
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Permite-

me, Senador?
O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 

Permito a V. Exª o aparte.
O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Eu acabei 

de pedir à assessoria que, com base no documento 
eletrônico que recebi da Mesa, visse exatamente o que 
consta porventura – o meu palpite é que consta – a 
respeito de Senadores do PSDB. Eu pedi que listasse 
todos os Senadores, para nós vermos se, quem sabe, 
não teremos surpresas desagradáveis como essa. Seu 
colega e meu companheiro Marconi Perillo aventou na 
reunião, falando para algumas pessoas, que pode ter 
havido privilegiamento, mas não está livre o Senado de 
o Sr. Agaciel Maia ter, por exemplo, colocado no meu 
gabinete ou no de mais dois ou três ou quatro ou dez, 
uma pessoa fantasma, o que significaria R$80 mil ou 
R$100 mil por mês, a título de pró-labore escuso. Essa 
é uma hipótese que tem de ser investigada. O meu 
Partido não tem a definição de que se deva pedir ao 
Presidente Sarney o afastamento da Presidência.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Não, eu não pedi. Só neste caso.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Sim, sim. 
Mas nós não temos sequer neste caso. Nós não temos. 
Por outro lado, não é menos rigorosa a nossa posição. 
Entendemos – e disse ao Presidente Sarney ontem, de 
maneira muito fraterna e muito respeitosa, mas muito 
firme – que ele não tem uma terceira escolha, ele tem 
duas escolhas. A primeira escolha é romper com essa 
gente, de maneira muito clara e muito nítida. Romper 
pura e simplesmente. Amigo ou não amigo, padrinho 
de casamento ou não padrinho de casamento. Isso 
não me interessa. Romper! A segunda escolha – isto 
é lamentável dizer: é cair com essa gente, porque ele 
não sobrevive com essa gente. Nós estamos, portanto, 
falando coisas parecidas com táticas diversas. Por outro 
lado, considero que houve avanço na reunião – daqui 
a pouco comentaremos isso –, mas algumas ficções 
devem ser registradas. Por exemplo, a dificuldade que 
têm os dois novos indicados de dar nome aos bois, 
de dizer de quem é a responsabilidade. Eu cheguei a 
pedir à Drª Dóris que não seja tão diplomática, afinal 

de contas, a Presidência da Mesa tem um diplomata 
lá para ser diplomático ele; ela não precisa. Ela tem 
que dizer: se é o 1º Secretário, é o 1º Secretário; se é 
o Dr. Agaciel, é o Dr. Agaciel; se é o Dr. Zoghbi, é o Dr. 
Zoghbi; dar nome aos bois, enfim. E nós percebemos 
– e aí não foi culpa da Presidência – que a presença 
do Ministério Público Federal nessa investigações, até 
aqui, era uma ficção.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Exatamente.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Toda vez que 
alguém dizia “com o Ministério Público”, não era verda-
de, porque eu perguntei qual era o nome do Procurador 
e ninguém sabia dizer, por uma razão simples: o Pro-
curador não existia. Agora é que o Presidente Sarney 
teria o nome do Procurador, por ter, instado por nós – e 
eu agradeço isso –, ligado para o Dr. Antonio Fernan-
do para pedir que ele designasse mesmo. Então, até 
aqui, as investigações aconteceram sem a presença 
do Ministério Público Federal e, portanto, sem que ele 
avaliasse da necessidade de termos Polícia Federal 
ou não na investigação. E o TCU era outra ficção. Não 
havia TCU nessas investigações. O TCU agora é que 
nos deu o nome do homem que está se agregando ao 
grupo que está investigando. E eu não tenho por que 
duvidar da seriedade do grupo...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Nem eu.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas, ob-
viamente, o Dr. Haroldo – o Senador Heráclito Fortes 
nos pediu um voto de confiança para o Dr. Haroldo e 
à Drª Dóris – será julgado neste Plenário se ele for in-
dicado mesmo. Pode ser que seja outro; vai depender 
dele. E mais: quando à comissão de sindicância, eles 
não têm, eles próprios, também outra escolha. Se o 
Presidente Sarney tem duas, eles não têm duas; eles 
só têm uma. A escolha que eles têm é, de fato, a de 
fazer isto que V. Exª está dizendo: ir fundo na investi-
gação, porque eu não consigo imaginar – e para mim 
este é o dado mais humilhante de tudo – que estejamos 
aqui sem votar, numa tarde inteira, discutindo a ação 
de dois mequetrefes, apoiados ou não por Senadores. 
Nós temos de saber isso.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) 
– Sim.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Se apoiados 
por Senadores, sejam eles quais forem, os Senadores 
têm de ser julgados pelo Conselho de Ética da Casa.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Perfeito.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Mas dois 
mequetrefes paralisando o Senado Federal. Dois me-
quetrefes paralisando a vida do País. Dois mequetrefes 
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paralisando um órgão que é pilar da democracia. Dois 
mequetrefes que pensavam que isto aqui era a casa 
da sogra a ponto de usarem o gabinete de V. Exª para 
fazerem movimentação, à sua revelia, de pessoal. E 
fizeram isso no do Senador Mercadante, que vai falar 
sobre o assunto. Eu mandei ver logo se não fizeram 
no nosso. Ou seja, desorganização, incompetência, 
má-fé, incúria...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Crime.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ...crime, pura 
e simplesmente crime. Então, não consigo imaginar... 
Pedimos ao Presidente Sarney que o suspendesse, 
e o Presidente Sarney, com razão – o advogado que 
foi consultado disse que não é possível, porque não 
há processo...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Processo administrativo disciplinar.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – ... adminis-
trativo, enfim. Mas pedimos que chamasse os dois e 
dissesse a eles: não compareçam mais aqui, por favor, 
porque a presença de vocês incomoda, sobretudo a 
do Dr. Agaciel. A presença de vocês incomoda. Vocês 
aqui coagem. Vocês aqui montaram um império de 
15 anos de desmandos. Vocês aqui coagem. Vocês 
aqui já mostraram a capacidade que tinham de coop-
tar pessoas, enfim. Então, por favor, retirem-se daqui. 
Esperem em casa a decisão que o Senado terá de 
tomar, soberanamente, sobre vocês dois. Portanto, 
quero solidarizar-me com V. Exª. Quem sabe, daqui a 
cinco minutos, não seja V. Exª se solidarizando comi-
go, porque mandei ver, agora mesmo, o que consta 
no CD a respeito dos Senadores do PSDB; portanto, 
comigo e/ou com todos os demais Senadores do meu 
Partido. Parabéns a V. Exª pelo discurso, sereno, tran-
quilo, com o qual concordo, divergindo apenas na tá-
tica, porque não sinto que se deva colocar em dúvida 
se o Presidente Sarney vai ser isento ou não. Ele tem 
de ser isento. Ele precisa ser isento. E haverá de ser 
isento, porque seria a coisa mais lamentável do mun-
do um ex-Presidente da República com o passado do 
Presidente Sarney não saber tocar o Senado, ou não 
poder tocar o Senado, ou não governar o Senado e ter 
de, amanhã, abdicar de fazer isso de maneira legal. 
Não quero pensar nessa hipótese. Essa hipótese se-
ria catastrófica. Prefiro acreditar que é muito mais fácil 
romper qualquer laço, seja qual for, com as pessoas 
que são capazes desse tipo de falsidade que fizeram 
com V. Exª e com outros Senadores. É gente que não 
tem o menor calibre moral, gente capaz de descer o 
mais baixo na arena da luta – que não é política – pelo 
benefício próprio, da luta pelo enriquecimento ilícito, 
da luta pelo benefício pessoal, da luta pelo favoritismo, 

da luta pelo patrimonialismo, da luta pelo clientelismo, 
da luta por fazer um grupo de pessoas que se acha 
prejudicada com a saída dessa gente, a ponto de ter-
mos atos de hostilidade em relação a nós; atos claros 
de hostilidade. Portanto, Senador Demóstenes, minha 
solidariedade. Torço muito para que, daqui a pouco, a 
assessoria da Liderança não me venha com dados que 
me levem à tribuna, já cobrando antecipadamente a 
solidariedade de V. Exª.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Agradeço a V. Exª e lembro só isto: o direito – e o Pre-
sidente Sarney estará na pessoa do julgador – oferece 
alternativa para o julgador não sacrificar uma relação, 
qualquer que seja ela. Num caso, é o impedimento; 
ele não pode julgar. No outro, se julgar que não é con-
veniente estar naquele processo por uma questão de 
foro íntimo, ele se afasta.

Ouço o Senador Aloizio Mercadante.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 

Senador Demóstenes, eu queria, em primeiro lugar, 
solidarizar-me com V. Exª, que pautou sua vida pública 
pela transparência e pelo combate. Nesse episódio, 
tenho absoluta segurança do que V. Exª está falando, 
inclusive porque conversei com o Senador Delcídio, 
que não está presente, e ele me confirmou exatamen-
te a mesma interpretação – que agora não apenas é 
uma interpretação de V. Exª, como há o documento da 
Casa mostrando que foi uma indicação indevida. Mas 
eu vi outros casos ali que não têm nada de secreto, 
nada de oculto e nada que não pudesse ser discutido 
aqui com toda transparência e com toda segurança. 
Por exemplo, o Senador Pedro Simon foi nomeado 
para uma comissão de celebração do aniversário do 
Senado Federal.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – E 
a Senadora Lúcia Vânia, para a mesma comissão! Para 
que ocultar quem pertence a uma comissão? 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – A 
Senadora Lúcia Vânia está na mesma comissão para 
comemoração do aniversário do Senado! De repente, 
é um ato secreto! Eu quero reforçar essa preocupação, 
porque, no caso de V. Exª, é uma irregularidade grave. 
Em outros casos, não há irregularidade alguma; a única 
irregularidade foi a não publicização de um ato legítimo 
absolutamente compatível com o mandato.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
No meu caso, chama-se ato inexistente. 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – É 
ato inexistente. Agora veja, por exemplo, que nós to-
mamos algumas providências hoje, o Senador Sarney, 
primeiro a de colocar no portal de transparência todas 
as informações do Senado, inclusive todos esses su-
postos atos secretos; eu recomendo que os Senado-
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res aqui presentes entrem para analisar os supostos 
atos secretos. Eu fui fazer isso. O que eu constatei? 
A minha lista não está na lista do Senado. Eu nunca 
nomeei nenhum parente na vida pública. Indepen-
dentemente da súmula do Supremo, que agora torna 
ilegal, na época não era, mas nunca nomeei. Mas eu 
vi lá, eu estou presente lá naqueles atos. Eu tinha um 
funcionário de carreira na Liderança, passei para o 
meu gabinete pessoal, com o mesmo salário. Está lá. 
Uma coisa totalmente legítima, rotina administrativa! A 
minha assessora de imprensa, que todos nesta Casa 
conhecem. Eu a promovi. Aumentei a remuneração 
dela, por sinal ainda abaixo do que deveria ser. Mas 
está lá. Eu tenho um assessor, o Calixto, que trabalha 
comigo desde 1999. Formou-se em Administração de 
Empresas. Eu o promovi. Está lá. O que eu demiti tam-
bém está lá. Então, são coisas absolutamente admi-
nistrativas, de rotina. E não entendo, Sr. Presidente, o 
que o Sr. Agaciel Maia e o Sr. Zoghbi pretendiam com 
essas atitudes. Porque quem assinava as nomeações 
para mandar pagar era o Sr. Agaciel. E ele mandava 
publicar e, depois do encaminhamento para o Boletim, 
era o Sr. Zoghbi. A cadeia de responsabilidade são es-
ses dois e o Sr. Franklin, que tinha a parte executiva 
administrativa e que já disse que o que fazia ele fazia 
a mando de um e de outro. Eu, particularmente, sugeri 
hoje à Mesa, e acho que seria importante, a suspen-
são imediata do serviço público dos dois, porque os 
indícios são muito graves...

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Perfeitamente.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – ...e 
eles não podem continuar na Casa, dada a gravidade 
da denúncia e a irresponsabilidade administrativa que 
nós tivemos.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Aberto o processo administrativo disciplinar, eles po-
dem ser afastados.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Então, vamos aguardar a sindicância, para verificar a 
culpa específica. Acho que há um prazo, o prazo legal. 
Mas, preventivamente, acho que seria prudente essa 
iniciativa. A criação dessa comissão de sindicância, 
inclusive com o acompanhamento do Ministério Pú-
blico e do Tribunal de Contas da União, vai nos ajudar 
a saber exatamente, a fazer uma triagem daquilo que 
aconteceu. E peço prudência à imprensa brasileira 
para que não pratique nenhum tipo de suspeição an-
tes que se apure. Porque há casos como o de V. Exª, 
que foi o uso indevido de uma função, e há casos que 
são atividades de rotina. E talvez, Presidente, haja 
gente querendo colocar neblina para esconder alguma 
coisa, porque pode ser que, nesses atos, haja graves 

encaminhamentos que nós precisamos saber. Temos 
que analisar caso a caso e verificar se, de fato, eram 
rotinas do Departamento de Recursos Humanos. Hoje 
o que foi dito para nós foi que era basicamente política 
de pessoal; que não há contratos nem nenhuma outra 
atividade dessa natureza. Temos que investigar, e acho 
que é muito prudente que isso seja feito. Ao Tribunal 
de Contas da União foi proposta hoje uma auditoria 
tanto nos contratos quanto na folha de pagamento. 
Suspendemos a folha suplementar, e haverá um úni-
co contracheque, porque outra aberração é o servidor 
ter quatro contracheques e estourar o teto constitu-
cional. Então, agora vai ser um único contracheque, 
uma única folha. Mesmo quando for direito dado pela 
Justiça de receber, vai estar ali explícito, e nós tere-
mos mais controle e mais transparência. Aprovamos 
também, Senador Demóstenes, fazer a sabatina em 
plenário. Na semana que vem, vamos votar sabatina 
ao Diretor-Geral, aprovação dos Senadores, podendo 
ser demitido, e ele não terá mais o mandato superior 
ao tempo da Mesa, que acho foi uma medida tam-
bém bastante prudente e necessária. Essas eu acho 
que são... E também suspendemos aquele benefício 
de tratamento de saúde permanente para o Diretor-
Geral, que foi um ato totalmente oculto, sem nenhuma 
transparência, que não poderia permanecer. Então, 
acho que tomamos algumas medidas importantes, 
estamos na direção correta, demos um passo. Mas é 
preciso apurar responsabilidades e punir os envolvi-
dos. Isso não pode ficar assim, porque é inaceitável 
que o art. 37 da Constituição brasileira, que exige a 
publicidade de todo ato administrativo, nós não o te-
nhamos respeitado no Senado Federal. E, onde não 
há publicidade, há nulidade. Portanto, precisamos ir a 
fundo e assumir, como Casa, a punição exemplar de 
todo e qualquer cidadão que esteja envolvido nesse 
processo. Eu começaria pela suspensão do Sr. Aga-
ciel e do Sr. Zoghbi.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Senador Agripino Maia.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Senador De-
móstenes, V. Exª me telefonou de manhã, movido da 
indignação muito própria daqueles que são acusados 
de coisas que carecem de fundamento. V. Exª estava 
furioso, e com justiça. E, como disse logo depois, de-
sabafou. Desabafou com seu Líder e com seu amigo. 
E pediu, mais tarde, o horário da Liderança para fa-
zer o registro que faz, com muita propriedade. Sena-
dor Demóstenes, está muito difícil fazer política hoje. 
Há um ou dois meses, V. Exª se lembra que surgiu o 
escândalo do Castelo de Areia, a Polícia Federal, e o 
primeiro nome envolvido foi o meu, como beneficiário 
de doações supostamente ilegais. Eu sei o que pas-
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sei para comprovar – como comprovei –, olhando nos 
olhos do Ministro da Justiça e do Diretor-Geral da Po-
lícia Federal, os fatos a mim imputados. Eles vieram 
ao Senado, e eu quis saber o que eles tinham a dizer 
com relação à exibição que eu havia feito dos recibos 
de doação, do documento de transferência bancária 
e da avaliação feita pela construtora que havia feito a 
doação, de que o Democratas do Rio Grande do Norte 
poderia receber o dinheiro da doação, que era legal, 
e o que eles diziam do fato de terem vazado informa-
ções de que a doação era só legal. Os documentos 
que eles tinham eram só de que a doação era legal, 
e vazaram a informação da suspeição da ilegalidade. 
V. Exª agora está experimentando o gosto amargo da 
suspeita infundada que eu experimentei, e fui à luta, 
expus-me no limite máximo para exibir a documenta-
ção que eu tinha e as provas de que aquilo de que me 
acusavam era uma indignidade. V. Exª faz muito bem 
em, com indignação refletida, pensada, apresentar aqui 
os documentos que apresentou, mostrando que o que 
pode estar ocorrendo é um fato que comprometeu V. 
Exª, que justificou, que pode estar comprometendo o 
Senador Mercadante, mas pode, por exemplo, estar 
comprometendo a Liderança do Democratas, que, por 
exemplo, tem um lugar vago. O cargo do principal as-
sessor está vago. Se não tivéssemos feito a reunião que 
fizemos hoje, parando, colocando com transparência 
os tais atos secretos que não podem mais existir, ama-
nhã poderiam pendurar alguém nessa vaga que existe, 
como colocaram no gabinete de V. Exª, e meu nome 
estaria sujeito, como o de V. Exª está neste momento, 
a explicações que não se fazem necessárias.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Exatamente.

O Sr. José Agripino (DEM – RN) – Agora, daí 
a você ter de se explicar para justificar uma culpa que 
não tem, é doloroso. Por isso é que digo: está difícil ser 
político hoje. É preciso você se expor ao limite máximo 
para provar que é sério, parece sério e, na verdade, 
você é sério. Agora, V. Exª tem a minha mais absoluta 
solidariedade e a minha compreensão, porque passei 
por coisa semelhante há muito pouco tempo. Repito: 
V. Exª tem a minha solidariedade. Agora, a indignação 
de V. Exª justifica plenamente a tomada de posição que 
está tomando: a interpelação judicial, a solicitação de 
abertura de inquérito para se chegar às últimas con-
sequências no sentido de preservar a sua honra e a 
sua dignidade.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (DEM – GO) – 
Muito bem.

Enquanto eu estava na tribuna, liga o jornalista 
Alan Gripp, da Folha de S.Paulo, para perguntar por 
que um filho do Sr. Zoghbi esteve lotado em meu ga-

binete. Aproveito e já respondo à pergunta: um dia, 
me liga o Senador Edison Lobão – não sei se ainda 
era Senador ou Ministro – e diz que tem um problema 
de caráter pessoal e que precisava da nomeação de 
uma pessoa, se eu poderia nomear para ficar lotado no 
Departamento de Recursos Humanos. Eu disse a ele: 
”Perfeitamente”. Fiz a nomeação. A pessoa trabalhou. 
No dia em que o Supremo editou uma súmula dizendo 
que parentes não poderiam continuar quando os chefes 
estivessem lá em cima, ele foi exonerado. E inclusive em 
setembro, outubro do ano passado, muito antes desse 
escândalo todo, eu fiz a justificativa. E V. Exª sabe que 
para demitir não precisa justificar. Liguei para o então 
Senador Lobão Filho e disse a ele: “Não posso mais 
continuar com essa pessoa lotada no meu gabinete, 
ou melhor, nomeada no meu gabinete”, etc. 

Agora, lembro às pessoas o seguinte princípio 
que devemos utilizar: a pena não passa da pessoa 
do criminoso. Então, o Sr. Zoghbi, que não conheço 
pessoalmente, é um malandro, é um delinquente, está 
envolvido com tudo isso, mas a esposa dele eu não sei, 
mas o filho dele eu não sei. Agora mesmo, disseram-
me que a esposa desse Sr. Valdeque, que é também 
considerado um bandido, está largando dele porque 
ela é uma pessoa de bem e que não dá cobertura para 
qualquer tipo de atitude errada que essa pessoa faz. 

Então, esperando ter respondido à pergunta, 
agradeço a V. Exªs.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Senador Demóstenes, a Presidência espera o 
envio dos documentos de V. Exª e se sente perfeita-
mente à vontade, certo de que V. Exª terá a resposta 
que deseja. 

Quero também comunicar que, na admissão 
dos diretores, eu pedi ao 1º Secretário que fizesse as 
substituições e por um tempo muito curto, de modo a 
que aprovássemos neste plenário a nova sistemática 
que vai entrar em vigor, o que deve ocorrer segunda-
feira, com um acordo de lideranças, segundo ficou 
acordado na Mesa. 

Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, só para perguntar se o meu registro está 
feito.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Está feito.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito 
obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou ter de con-
trariar recomendações médicas e vou prestar alguns 
esclarecimentos.
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Antes, porém, vou agradecer a todos os compa-
nheiros Senadores que me honraram com seus tele-
fonemas, com suas visitas e com seu carinho nesse 
período em que me submeti voluntariamente a essa 
cirurgia de redução de estômago.

Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exª por ter 
aguardado o meu retorno a esta Casa e iniciar as mu-
danças necessárias para que a paz e a tranquilidade 
possam voltar a esta Casa. 

Já corre versão de que a escolha do Sr. Haroldo 
Tajra para Diretor é pelo fato de ele ser sobrinho de 
um suplente meu de Senador. Não é correto, não é 
verdadeiro. Quero desmanchar isso.

Agora, os interesses já começaram a ser contra-
riados, e quero chamar a atenção dos colegas Senado-
res para isto: existem grupelhos aqui dentro do Senado 
que querem manipular as questões administrativas, e 
agora vão começar a encontrar defeitos.

E nós temos aqui uma meia dúzia de servidores, 
Senador Jarbas, que são protegidos pela lei, concursa-
dos, e que vivem nos corredores a fomentar discórdia 
e a tentar jogar colega contra colega. Nós temos que 
estar atentos a esses fatos num momento como este, 
porque esses servidores não querem o bem desta Casa. 
Nós temos servidores contrariados porque perderam 
gratificações, temos servidores contrariados porque 
perderam poder, temos servidores contrariados porque 
perderam prestígio, mas não vamos jogar também a 
responsabilidade nesses servidores. A responsabili-
dade neste momento tem que ser nossa.

Eu quero dizer e quero agradecer o crédito de 
confiança que recebi do Presidente Sarney e dos lí-
deres Arthur Virgílio, Sérgio Guerra, José Agripino, 
Casagrande, com relação à indicação dos nomes hoje 
nomeados.

Assumo a responsabilidade pelos erros que vie-
rem a cometer: Dr. Petrus, Dr. Haroldo e a Drª Dóris.

O Presidente Sarney, inclusive quero ser bem 
claro, relutou na colocação do nome da Drª Dóris e eu 
disse a ele que assumia a responsabilidade, porque 
conheço a história e a categoria da servidora indica-
da. Tenho 26 anos de vida pública. Respiro o ar desta 
Casa. Vivo no Parlamento há mais de trinta anos e 
não vou jogar na lata de lixo toda a minha luta e todo 
o meu esforço.

Daí por que peço um crédito de confiança aos 
que ainda não falei, e agradeço essa confiança que foi 
depositada em uma decisão respaldada pelo Presiden-
te Sarney, que neste momento joga e divide comigo 
essas responsabilidades. 

As providências tomadas estão surtindo efeito. O 
ato e a decisão de investigar os boletins secretos partiu 
desta Mesa. Mas quero lembrar, e principalmente aos 

servidores contrariados – e o Senador Demóstenes ci-
tou alguns nomes aqui –, que a medida, Senador Tas-
so Jereissati, que mais feriu, que mais doeu a alguns 
servidores desta Casa são os que vivem explorando 
os pequenos funcionários no mundo da agiotagem... 
Antigamente era só agiotagem do cheque descontado 
na boca do caixa, mas montou-se aqui uma quadrilha 
de agiotagem nos descontos mensais feitos aos ser-
vidores, e os juros chegavam, Senador Casagrande, a 
4,3%. Em um ato de bom senso, o Presidente Sarney 
reduziu para 1,6%. Ao reduzir esses juros, criou-se 
uma proteção à gordura para aqueles que viviam se 
beneficiando das necessidades dos servidores desta 
Casa. Desde o dia em que se criou a norma limitando 
a 1,6% os juros cobrados do crédito consignado, Se-
nador Cristovam Buarque, nada mais foi igual.

Havia uma agiotagem sendo praticada, porque, 
embora fosse livre a concorrência das empresas que 
praticavam esses empréstimos, elas eram de maneira 
criminosa manipuladas e somente alguns se benefi-
ciavam dela.

Algumas dessas medidas, Senador José Agri-
pino, estão doendo e estão fazendo com que nesse 
processo de tentativa de desgaste seja montada nesta 
Casa, às vezes, de maneira bem inteligente, porque 
são funcionários inteligentes, são pessoas inteligentes 
e que estão se prestando para isso. 

Quero dizer que o compromisso desta Mesa é de 
fazer uma política justa para o servidor público desta 
Casa. Não uma política que beneficie apenas com a 
participação em comissões que, muitas vezes, não tem 
razão de ser; com horas extras que não existem. O que 
queremos fazer para os servidores da Casa é um plano 
de cargos e salários que não beneficie apenas os que 
têm acesso fácil à porta de Senadores que estão no 
poder de plantão, mas que dê segurança e garantia a 
todos os servidores que passaram por mérito através 
de concurso nesta Casa.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – V. 
Exª me permite um aparte, Sr. Senador? 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não, Senador Casagrande.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) 
– Quando V. Exª puder me conceder um aparte eu 
gostaria muito...

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Senador Heráclito, depois eu gostaria de um aparte 
também.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Renato Casagrande (Bloco/PSB – ES) – 
Senador Heráclito, primeiro quero dizer que a decisão 
da Mesa Diretora hoje, avalizada por diversos líderes, 
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foi uma decisão que demonstrou que nós começamos 
efetivamente a enfrentar o problema da crise que vi-
venciamos aqui no Senado. Eu destaco uma medida, 
em especial, porque eu fui autor de um projeto de re-
solução para criação do Portal Transparência, e o Pre-
sidente Sarney, hoje, por ato administrativo, implantou 
o Portal Transparência. E a transparência de informa-
ções à população é o melhor mecanismo de combate 
à impunidade ou a qualquer desvio. Então, eu quero 
aqui destacar as medidas tomadas. Algumas vão pre-
cisar ter consequência após a comissão de sindicância 
terminar o seu trabalho, porque fica pendente ainda a 
apuração, ou envolvimento, de Senadores, de diretores, 
de ex-diretores. Então, ficam algumas pendentes. Mas 
algumas medidas importantes, como a inspeção do 
Tribunal de Contas da União e essa medida do Portal 
Transparência, pela qual tenho muito apreço, porque 
acho que será um instrumento importante de fiscali-
zação da execução orçamentária, dos contratos aqui 
na Casa, do número de servidores. Então, nós vamos 
dar informação à população e à imprensa, para que 
esta instituição seja fiscalizada. E a gente começa a 
construir um caminho que não é de um dia para o ou-
tro, mas começa a construir um caminho que, se assim 
permanecermos, ficarmos vigilantes com relação às 
medidas a serem tomadas, para que a gente construa 
um caminho de uma instituição nova. Então, tenho essa 
expectativa. Sou otimista que a gente possa começar 
a construir um caminho dessa nova instituição. É por 
isso que eu manifesto, neste momento, essa opinião. 
E terei oportunidade mais tarde, amanhã, de aprofun-
dar a análise de cada medida dessa que a Mesa e o 
Senado está anunciando hoje. Obrigado, Senador.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

Senador Mercadante.
O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Se-

nador Heráclito Fortes, eu vim agora à tribuna para dizer 
que peguei lá os 663 atos, para tentar verificar se, do 
ponto de vista do meu mandato, tinha alguma menção. 
Tinha. E aí cheguei aqui e falei que são coisas absolu-
tamente rotineiras. Eu tirei um funcionário de carreira 
do gabinete da Liderança do Governo, passei para o 
meu gabinete pessoal está lá. Aí, eu falei: “Bom, vamos 
checar no Diário do Senado se foi publicado”. Senador 
Sarney, foi publicado no Diário do Senado. Como é que 
a Comissão de Sindicância, que fez a investigação de 
supostos atos irregulares que não foram publicados, 
colocou naquela lista atos que foram publicados no 
Diário do Senado? Eu tenho vários. Estou checando 
aqui. Foram publicados. No meu caso, não só eram atos 
rotineiros de mudança administrativa, como eu disse: 
promoção da assessora de imprensa, deslocamento 

de um funcionário de carreira, aqui do Senado, do ga-
binete da liderança para o gabinete pessoal. Agora, a 
minha dúvida se isso não é para gerar mais confusão. 
Porque não é possível que a comissão não tenha apu-
rado se, de fato, esses atos foram publicados no Diário 
Oficial do Senado Federal. Foram publicados na data 
oportuna no Diário do Senado Federal. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª permite? 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – En-
tão, não estou entendendo mais. 

O SR. HERÁCLITO FORRTES (DEM – PI) – V. 
Exª não está entendendo, mas eu vou explicar. 

O Sr. Alozio Mercadante (Bloco/PT – SP) – A 
minha preocupação é a seguinte: hoje, a Mesa distri-
buiu esse material. Então, isso precisa ser esclareci-
do por quem foi responsável por esse trabalho. Eu vi 
a Drª Dóris apresentar o resultado e dizendo: “Olha, 
tem atos que foram aprovados pelo Diretor-Geral, eram 
encaminhados ao Diretor de Recursos Humanos, iam 
para a folha de pagamento, mas não eram necessa-
riamente colocados na Intranet e publicados no Diário 
do Senado”. Mas eu estou vendo, aqui, no meu caso, 
todas as informações que eu mandei verificar estão 
no Diário do Senado. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
vou esclarecer a V.Exª 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Pois não. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Essas 
publicações foram feitas recentemente. Exatamente, 
para que...

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Não. Não. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Fo-
ram feitas recentes. 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Não. 
Não. A minha está tudo datada da data exata...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) –A data 
é outra coisa. 

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Não é o boletim. Estou falando do Diário do Senado. 
São duas coisas: tem o boletim, que é colocado hoje 
na Intranet, com a data do momento que deveria ter 
sido – o boletim. Estou falando outra coisa: o Diário 
do Senado. O Diário. Eu fui checar o Diário. Manda 
ver o Diário.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Por 
incrível que pareça, se V. Exª pegar sua Assessoria, 
mande checar se encontrou no Diário antigo, lá, atrás, 
ou se agora, ao consultar o Diário, apareceu.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Não, 
não; a data é específica no Diário.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não 
importa, Senador Mercadante. Nossa grande luta é 
essa. O das fraudes...

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Não, 
não, Senador Heráclito. Está aqui. Vamos pegar aqui 
um caso concreto.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – 
Sim.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – A 
data que está publicada. Diário do Senado Federal, 
quinta-feira, dia 18 de agosto de 2005. Não estou fa-
lando de boletim. Estou falando...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ah, V. 
Exª está falando de lá. Pronto. Está justificado.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – É. 
Na data exata. Ou seja, estão colocando informações 
imprecisas nos supostos atos secretos. Peço que isso 
seja feito com critério, para que não se aumente a con-
fusão. Então, foram colocados 663 atos. Estou checan-
do vários atos que foram publicados à época no Diário 
Oficial. Está datado no Diário do Senado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Esse 
ato de V. Exª saiu onde?

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Saiu 
naquele CD que vocês entregaram.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – No 
CD que foi entregue?

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – É. 
No CD. Então, peguei o CD e mandei: “Vai checando 
para ver o que são esses supostos atos secretos.” Fo-
mos abrindo. Verifiquei: “Não, tem remoção de pesso-
al”. Fui lá na remoção de pessoal e está publicado no 
Diário Oficial, na data exata. Então, estou preocupado, 
Presidente. Estamos, talvez, por precipitação, gerando 
uma confusão indevida e maior do que deveríamos. Vi 
um caso grave do Senador Demóstenes, de indicação 
de funcionário do gabinete dele que ele não indicou. 
Mas estou vendo funcionários que eu indiquei, removi, 
demiti e que foram publicados no Diário Oficial – está 
aqui a publicação do Diário Oficial –, na data correta, 
e que estão sendo anunciados como supostos atos 
secretos. Não são secretos. São rotineiros da Adminis-
tração de Recursos Humanos e que foram publicados 
no Diário do Senado. Tem-se que tomar cuidado, senão, 
estaremos inchando. A não ser que se queira esconder 
nessa lista algo, colocando coisas para que pareçam 
o que não é. De qualquer forma, peço à imprensa o 
cuidado – e nós faremos isto – de apurar no Diário 
do Senado, que é o Diário Oficial do Senado Federal, 
porque as publicações estão lá. No meu caso, estão 
lá, foram publicados no Diário na data específica: em 
agosto de 2005, no dia 18 de agosto; outro aqui, no 
dia 26 de setembro de 2006; outro, no dia 14 de julho 

de 2006. Todos devidamente publicados no Diário do 
Senado. Então, Senador Heráclito, peça para confron-
tar a informação com o Diário do Senado para verificar 
o que aconteceu. De qualquer forma...

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador, um aparte.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Um apar-
te, Senador.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – ...so-
bre as medidas, voltarei a falar posteriormente.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Heráclito, um aparte. Seu colega Geraldo 
Mesquita.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero 
apenas explicar a V. Exª...

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Por favor.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Em 
seguida. Só para explicar.

Daí por que a necessidade da publicação desses 
atos, até para que, Senador Mercadante, não sejamos 
vítimas de chantagem. V. Exª, evidentemente, há de 
compreender que pode ter havido um equívoco. Vou 
chamar o pessoal encarregado e lhe dar uma resposta 
o mais rápido possível.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – Óti-
mo! Acho a publicação absolutamente indispensável, 
porque o que não foi publicado à época é nulo. Agora, 
vamos apurar as responsabilidades.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Há 
alguns casos que surtiram efeitos práticos...

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – No 
meu caso, não existe o risco de chantagem. As indica-
ções que fiz são de funcionários conhecidos do Sena-
do, que trabalham comigo há muito tempo...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Cla-
ro!

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
...como minha assessora de imprensa e outros, fun-
cionários de carreira do Senado que nomeei...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Con-
cordo com V. Exª.

O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – ... e 
que estão no Diário Oficial na data exata. No entanto, 
foram incluídos nessa lista.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quan-
do digo chantagem...

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – ... é 
não se colocar o nome de V. Exª ou de um ato de V. 
Exª na lista.
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O Sr. Aloizio Mercadante (Bloco/PT – SP) – 
Evidente! Por isso que peço todo o cuidado e rigor e 
que seja revista essa lista, confrontando-a com o Di-
ário do Senado.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Heráclito, Senador Heráclito, por favor.

O Sr. Arthur Virgílio (PSDB – AM) – Senador 
Heráclito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Geraldo Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Senador Heráclito, antes de mais nada, eu queria 
saudar o retorno de V. Exª, jovem, com saúde, aqui 
entre nós.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Obri-
gado.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – V. 
Exª faz muita falta aqui, neste plenário. E, em segundo 
lugar, corroborar o que disse o Senador Mercadante, 
Senador Heráclito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Tem 
razão.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Olhe, não estou aqui para jogar pedra em ninguém, 
não! Mas as verdades têm que surgir. A comissão ope-
rou erroneamente, Senador Heráclito, porque acon-
teceu exatamente comigo a mesma coisa. Bastaria 
que a comissão tivesse, de Senador em Senador, de 
gabinete em gabinete, checado essas informações, 
Senador Heráclito. Hoje, em meia hora, minha asses-
soria levantou documentos publicados pelo Diário do 
Senado, em boletins protocolados pelo Departamen-
to de Recursos Humanos. Bastaria a comissão ter se 
reportado ao gabinete para confrontar aquelas infor-
mações dos documentos. Então, a comissão pode ter 
feito um bom trabalho, mas errou nesse sentido. Errou 
no sentido de não fazer uma checagem final dessas 
informações. Repito para V. Exª: o fato ocorrido com o 
Senador Mercadante ocorreu comigo em relação a três 
funcionários. Designei, exonerei; tudo documentado, 
tudo publicado, em boletim, no Diário do Senado, em 
protocolo dos Recursos Humanos. Então, digo a V. Exª: 
A comissão que pode ter prestado um relevante servi-
ço errou nesse ponto, ao não ter feito uma checagem 
exaustiva da situação. Hoje, espinafrei com a imprensa! 
A imprensa levou a culpa, mas ela recebeu informações 
imprecisas, o que faz um tumulto nesta Casa. E não 
haveria necessidade desse tumulto se esse trabalho 
fosse feito; trabalho de checagem. “Há três atos aqui 
relacionando o Senador Geraldo Mesquita. Vamos ao 
gabinete dele. Olhe isso aqui.” Era só fazer isso. Bas-
tava isso para excluir uma possibilidade. Essa lista de 
seiscentos e tantos talvez caísse para uns trinta.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Con-
cordo com V. Exª.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Não é verdade?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Con-
cordo. Concordo e peço desculpas a V. Exª em nome 
dessa comissão, que foi criada por mim. Não fujo da 
responsabilidade. Agora, examinarei exatamente o 
que ocorreu.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Como falei, não estou aqui para jogar pedra.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Está 
certo.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Agora, os erros devemos corrigir, para, na frente, não 
acontecerem de novo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Está 
certo. Concordo com V. Exª.

Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador 

Heráclito, não quero cansar V. Exª – acho até que V. Exª 
está se expondo bastante, com oito dias tão-somente 
após uma cirurgia de redução, ficando este tempo todo 
em pé –, mas V. Exª há que entender que dá uma an-
gústia, dá uma agonia na gente ficar esperando por 
conta dessas indignidades todas. E o fato de V. Exª 
estar na tribuna e de ter trabalhado nessas medidas 
que acabam de ser anunciadas é muito importante. 
Eu estava em Catanduva, em São José do Rio Preto, 
fazendo a acareação das crianças abusadas, quando 
recebi um telefonema de um jornalista, dizendo que 
eu estava no ato secreto, que fui pego num ato se-
creto, porque indiquei um espião para a Comissão de 
Ética, a fim de me proteger. A princípio, achei muita 
graça e disse: “O ato é tão secreto que não sei qual 
é o ato.” E aí tomo conhecimento, Senador Heráclito, 
de que, em 2005, o Líder do meu Partido me procu-
ra e diz que posso indicar alguém para um cargo no 
Senado. Fiquei feliz e indiquei um companheiro de 20 
anos do meu Estado. Sujeito honesto, que o Senador 
Casagrande conhece: Nilis Castberg – inclusive, ele já 
foi do seu Partido. Ele assumiu. Veio aqui, fez exame, 
foi examinado pelos médicos do Senado, preencheu 
documento, tudo como manda o figurino. Estou achan-
do que ele está lotado em algum lugar, e o pedido era 
que ele ficasse à disposição do meu gabinete. Sempre 
trabalhou, sujeito operoso, decente. Isso foi em 2005. 
Agora, tomo conhecimento de que esse ato secreto é 
exatamente a nomeação dele, que foi secreta. Ele tem 
contracheque, foi examinado e tomou posse. Então, 
leio no jornal que ele foi lotado na Comissão de Ética 
como espião meu. Ele foi lotado em 2005. O problema 
que vivi foi em 2006, aquela indignidade contra minha 
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vida – aliás, estou até calejado com isso –, aquela in-
dignidade mentirosa. Nada temi por conta da lisura da 
minha vida e das mãos limpas que tenho. Vivi aquele 
processo e, em 2007, tomei conhecimento de que ele 
estava lotado lá. Nem me toquei para esse fato. Ci-
dadão que nunca apareceu aqui em 2006, veio aqui 
quando chamado pelo gabinete, sujeito que trabalha. 
No dia 18 de maio, passado, fiz um ofício pedindo a 
exoneração dele, porque ele se tornou secretário no 
Município de São Mateus. Para minha surpresa, ele 
não foi exonerado. Por que ele não foi exonerado? Má-
fé, crime e irresponsabilidade, porque homem nenhum 
tem coragem de olhar no meu olho e dizer: “Aqui existe 
um biombo de safadeza, um biombozinho criminoso 
no Senado. Nós fazemos tudo reservado, secreto, e 
vamos fazer esse negócio secretinho aqui. Então, va-
mos participar.”

Não tem homem no mundo para olhar na minha 
cara e falar uma desgraça dessas. Então, eu não co-
nheço ato nenhum secreto, nunca participei, e indiquei 
uma pessoa que foi nomeada, que fez exame, que to-
mou posse. E por que não foi exonerada no dia 18 de 
maio? Ele não foi exonerado, porque não tinha como 
publicar a exoneração, porque também não foi publica-
da a sua contratação. Qual é a dessas pessoas? Má-
fé, crime, indignidade, atacar a honra alheia! Vou falar 
feito o Senador Mercadante e o Senador Demóstenes 
Torres: jogar uma nuvem para encobrir coisas piores 
ou coisas maiores. E V. Exª fez muito bem em ter se 
assentado, mas eu queria que V. Exª entendesse o meu 
aparte como um desabafo revoltado. Não conheço, 
nunca participei, nunca ouvi falar, tomei conhecimento 
dessa nomenclatura agora, e a minha indignação é do 
tamanho da indignação dos outros senhores Senado-
res, dos outros 37. E amanhã outros poderão apare-
cer, porque essas coisas que deveriam ser corretas, 
atos de publicidade, não foram, e as pessoas estão 
como que enquadradas, como que criminosas. E aqui 
eu falo para o meu Estado, aqui eu falo para o Brasil, 
que nos assistem trabalhando e fazendo um trabalho 
digno, que, de repente, somos surpreendidos, Senador 
Raupp, dessa forma, como essa lista foi colocada. De 
maneira que eu veementemente repudio a inclusão 
do meu nome. Nunca participei, não sei, não ouvi, não 
sou parte, e recebo indignado esse comportamento, 
acho que a tomada de posição da Mesa com relação 
aos anúncios feitos aqui, com relação ao Diretor-Geral 
desta Casa, ao Diretor de Recursos Humanos, manda-
to não maior do que o mandato do Presidente, essas 
coisas são absolutamente normais, saudáveis para a 
vida deste Senado, desta Casa, que nós queremos ver 
fora desse imbroglio, ver fora dessa demanda absoluta-
mente negativa. Senador Heráclito, estou pedindo uma 

CPI de uma demanda absolutamente positiva para a 
vida do País. Por isso, fico indignado, revoltado, ao ver 
meu nome incluído em uma lista como essa, de algu-
ma coisa que não pratiquei crime, que não pratiquei 
indignidade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. 
Achei que tudo fosse transparente, que tudo estivesse 
correto, porque jamais participaria de uma molecagem 
dessa natureza.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª e peço permissão aos senhores, porque 
estou falando sentado, até por sugestão aqui do meu 
colega Dornelles.

Quero dizer a vocês que temos que estar pre-
parados...

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Presidente 
Heráclito, só uma palavra rápida.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Heráclito, um aparte.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Sérgio Guerra e, em seguida, V. Exª, Senador 
Marconi.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Presidente, 
e os esclarecimentos sobre esse assunto são mais do 
que óbvios. Na verdade, atos não foram publicados. O 
que se tem que ver é a natureza desses atos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Cla-
ro.

O Sr. Sérgio Guerra (PSDB – PE) – Se a natureza 
desses atos é absolutamente normal e regular, não há 
o que discutir. Precisamos fazer outra coisa: avançar. 
Na hora em que a natureza dos fatos for esclarecida, 
a questão deixa de existir. Não há que levar sobre isso 
uma ampla discussão, porque não precisa. Agora, se os 
atos forem comprometedores, é outra coisa. Eu acho 
que não. Eu queria falar para o Senador Heráclito que 
é bom não esquecer, já que foi falado aqui em CPI, que 
esses atos secretos não podem impedir a instalação 
da CPI da Petrobras, porque ali, sim, há muita coisa 
secreta que deve ser vista.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
agradeço a V. Exª. E antes de passar a palavra ao Se-
nador Marconi Perillo, quero alertar para um fato: hoje 
uma matéria de um jornalista de O Estado de S. Paulo 
puxa alguns nomes – não sei lhe dizer exatamente, 
precisamente, quantos nomes. Aquela matéria é uma 
matéria jornalística de responsabilidade de quem as-
sinou e aqueles atos podem conferir ou podem não 
conferir com o trabalho feito pela comissão. Quero 
deixar isso bem claro.

Agora, quero pedir encarecidamente aos meus 
colegas, meus 80 companheiros de Senado: vamos nos 
prevenir agora contra intriga. Estou dizendo isso porque 
fiquei bastante chocado: entrei no plenário, e a Sena-
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dora Lúcia Vânia, com justa razão, bastante irritada, 
foi brava comigo porque recebeu uma informação de 
um jornal de Goiás de que estava incluída na relação 
e que o nome teria sido dado por mim. Ora, cheguei de 
viagem, fui direto para a comissão, lá para a Mesa, e 
vim para cá, a este plenário. Não contato com nenhum 
jornalista. Essa relação, o meu gabinete não soltou o 
trabalho. Fiz questão de que o trabalho da sindicância 
fosse entregue aos Senadores lá na comissão. Não vazo 
informação. A coisa que mais prezo, Senadora Lúcia 
Vânia, é esta Casa, são os colegas. Eu não atiro para 
fora. Jamais faria, principalmente com V. Exª.

Quero deixar isso bem claro, porque algum jor-
nalista mau caráter, de Goiás, que tenha lhe passado 
essa informação, é bom que se saiba que não dignifica 
a classe. Não passei nenhum nome. A mesma coisa, 
um diretor disse ao Senador Demóstenes. O que está 
acontecendo agora é isso. Vocês me protejam, que 
agora vou ser alvo de pancada, pelo fato de estarmos 
atendendo ao anseio da Casa, tomando algumas provi-
dências. Árvore que não dá fruto não merece pancada. 
Eu não me afasto dessa determinação e vou levá-la até 
o fim. Agora, me protejam: saibam diferenciar o que é 
denúncia, o que é fofoca, o que é calúnia.

Vou ouvir o Senador Simon, mas antes, o Sena-
dor Marconi Perillo.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Heráclito Fortes, a Mesa Diretora, com a participação 
de vários Líderes e de alguns Senadores que não são 
Líderes, dentre eles o Senador Pedro Simon, adotou 
hoje uma série de providências em relação a essas 
denúncias todas que estão sendo divulgadas pela im-
prensa e que tanto inquieta o Senado Federal. Talvez 
a principal delas tenha sido uma providência rápida, a 
criação do Portal da Transparência. Mas, além disso, 
nós avançamos exigindo prazos muito rápidos, muito 
céleres para que todas essas sindicâncias sejam con-
cluídas e todos os responsáveis sejam rigorosamente 
punidos. Mais: sugeri à Mesa – e o Presidente Sarney 
acatou – que nenhum ato, a partir de agora, de Diretor 
do Senado seja publicado ou seja dado como efetivo 
sem que haja o referendo da Mesa Diretora e dos Lí-
deres aqui, no Senado. E mais: que todas as sema-
nas tenhamos uma reunião da Mesa Diretora com a 
participação de Líderes e de todos os Senadores inte-
ressados em discutir os atos que são levados à Mesa, 
as sugestões que são levadas, e que são efetivados. 
Muitas sugestões foram feitas aqui, no plenário, nos 
últimos dias. Nós também tomamos a decisão de que 
haverá uma comissão para analisar todas as sugestões 
e que essas sejam também submetidas à Mesa Dire-
tora com a Comissão dos Líderes, com o Colégio dos 
Líderes. Mas um fato me preocupou, Senador Tasso 

Jereissati, que é exatamente dentro daquilo que de-
nunciou o Senador Demóstenes: na reunião da Mesa 
– a Senadora Patrícia estava presente –, restou muito 
evidenciado que pode ter havido uma fraude já de anos 
no sentido de substituir cargos vagos dos gabinetes de 
Senadores por pessoas, por fantasmas que teriam sido 
indicados por diretores ou por funcionários credencia-
dos. Se isso ocorreu – e essa comissão de sindicância 
e a Mesa vão tomar conhecimento disso, vão chegar 
a essas conclusões –, estamos diante de uma verda-
deira quadrilha, de uma verdadeira máfia que, usando 
da boa-fé de Senadores, acabou tomando conta deste 
Senado Federal. De tal sorte que todos aqueles receios, 
todos aqueles temores que tínhamos e que, inclusive, 
nos levaram a apoiar a candidatura do Senador Tião 
Viana, restam hoje evidenciados, restam hoje claros. 
A sorte é que estamos tomando medidas desde o iní-
cio. O Presidente Sarney, com o apoio da Mesa, tem 
tomado decisões, decisões no sentido de publicar e de 
dar transparência à verba indenizatória, no sentido de 
moralizar a questão da verba de passagens e mais as 
medidas que estão sendo tomadas a partir de agora. 
Nós não estamos na Mesa, Senador Heráclito – e V. 
Exª tem sido muito diligente –, não estamos na Mesa 
Diretora da Casa para corroborarmos com equívocos, 
com erros, com vícios e com crimes que eventualmen-
te possam ter ocorrido no passado. Estamos na Mesa 
para moralizar, para mudar definitivamente, para virar 
essa página. Assim que virarmos – e espero que seja 
rapidamente –, vamos focar naquilo que interessa. 
Estão desviando a atenção do povo brasileiro de algo 
objetivo, de um foco que realmente deve interessar à 
Nação: a CPI da Petrobras. Que viremos essa página 
do Senado rapidamente e nos foquemos na CPI da 
Petrobras. Muito obrigado.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª.

Peço compreensão aos companheiros. Vou ouvir 
ainda dois Colegas: o Senador Pedro Simon e o Se-
nador Dornelles.

Agradeço àqueles que têm intenção de aparte, 
mas peço a compreensão de me pouparem porque eu 
já estou no meu limite aqui. 

Senador Simon, com o maior prazer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Eu pediria permissão para lembrar que o Dornelles é 
o próximo inscrito como Líder. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Simon.

O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Em primei-
ro lugar, também minha satisfação em vê-lo. Olhando 
assim à primeira vista, V. Exª está tremendamente 
saudável, parece até que veio de uma estação de ve-
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raneio, mas não parece que emagreceu muito ainda 
não. V. Exª diz que vai ficar um gatão, e espero que 
realmente fique. Mas sinto muita alegria; o senhor fez 
muita falta aqui. Quero dizer com muita singeleza que 
eu entendo essas coisas. O senhor não calcula como 
Porto Alegre choveu em cima de mim no momento em 
que o Estadão mostra meu nome em ato secreto. Mas 
eu não me preocupei, fui ver a minha assessoria, não 
é ato secreto, foi publicado, e é uma indicação. Real-
mente, veja V. Exª, meu amigo, meu querido Líder do 
MDB, que é um bom amigo que tenho, ele faz ques-
tão de nomear para comissão. Não me nomeia para 
a comissão, e ele faz bem. E não é que ele me no-
meou para a comissão dos 180 anos do Parlamento? 
Pois saiu num ato secreto (risadas) a nomeação. É a 
primeira vez que sou indicado para uma comissão, a 
Comissão dos 180 anos do Parlamento, é o que está 
no jornal como se fosse ato secreto. Eu não sei, não 
acredito, em nenhum momento, que o meu Líder tenha 
me colocado pensando que eu ia tirar vantagem e nem 
eu tirei vantagem dessa comissão. Mas eu acho que 
isso não é o importante, Sr. Presidente. Importante é 
que eu gostei da reunião da Mesa, porque, em primei-
ro lugar, o afastamento das pessoas que precisavam 
ser afastadas foi feito de uma vez. Em segundo lugar, 
as indicações têm a responsabilidade de V. Exª e têm 
um tempo determinado. A partir de agora, as nomea-
ções serão feitas passando por esta Casa. E o tempo, 
disse muito bem V. Exª, a duração do mandato dele 
não passará do tempo de mandato da Mesa. Eu acho 
que é altamente positivo. Por outro lado, vejo que, no 
momento em que vamos começar a publicar as nos-
sas realizações, as nossas decisões – as nossas, dos 
Senadores, e as dos funcionários desta Casa –, va-
mos começar a tomar outro rumo. Acho que hoje re-
almente começamos porque, até aqui, a gente falava, 
falava, mas não acontecia nada. Agora começamos 
e, se Deus quiser, a gente dará rumo novo para o Se-
nado, que vive, repito, a sua maior crise, mas temos a 
obrigação e a responsabilidade de fazer alguma coisa. 
Eu disse a V. Exª que, na Secretaria, V. Exª estaria pe-
gando uma bomba com a mão, que V. Exª não sairia 
com facilidade, ou lá em cima ou não. Graças a Deus, 
embora, por enquanto, nos todos estejamos em baixa, 
eu acho que a gente vai ter condições de sair. Meus 
cumprimentos.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Con-
cedo o aparte ao Senador Francisco Dornelles.

O Sr. Francisco Dornelles (Bloco/PP – RJ) – 
Sr. Presidente, Senador Heráclito, quero inicialmente 
trazer minha solidariedade a Senadores que tiveram 
seus nomes envolvidos em algumas situações bastante 
desagradáveis sem nenhuma razão de ser. Eu queria 

congratular-me com o Presidente Sarney e com V. Exª, 
Senador Heráclito, pelas medidas tomadas. Eu queria 
trazer – e pediria a V. Exª a possibilidade de levar ao 
Presidente Sarney – a seguinte sugestão: temos nesta 
Casa Senadores altamente competentes, especializa-
dos em áreas de investigação. Nós temos o Senador 
Demóstenes, que é um homem do Ministério Público; 
nós temos o Senador Tuma, que é um homem da Polí-
cia Federal; nós temos Senadores que já participaram 
de várias CPIs, e eu não entendo, Sr. Presidente, por 
que motivo o Senado Federal vai precisar de recorrer 
ao Ministério Público e à Polícia Federal para investi-
gar fatos ocorridos dentro do Senado. De modo que 
eu pediria que V. Exª levasse ao Presidente Sarney e 
discutisse nesta Casa a possibilidade de fazer aqui, 
com Senadores especializados na matéria – como é 
o caso daqueles que vêm do Ministério Público e da 
Polícia Federal que já participaram de investigação –, 
que eles comandassem o processo de investigação 
e apresentassem até as punições necessárias, mas 
que não deixássemos esta Casa ser investigada por-
que vamos transmitir à sociedade que nós não temos 
condições de fazer essa investigação. Muito obrigado, 
Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª, agradeço ao Senador Pedro Simon e 
aos companheiros. Repito que o caminho adotado pela 
Mesa no sentido da apuração desses fatos é um cami-
nho sem volta. Nós teremos que apurar, nós teremos 
que punir, mas nós teremos, acima de tudo, que fazer 
com que, o mais rápido possível, esta Casa volte a 
viver os seus dias de glória, volte a ser o Senado da 
República, que orgulha o povo brasileiro.

E no que depender deste modesto companheiro 
de vocês, eu estarei cumprindo a minha tarefa – árdua 
neste momento – de 1º Secretário, mas cumprindo a 
tarefa no sentido de que nós possamos repensar esta 
Casa e ter a tranqüilidade de continuar exercendo o 
papel que o Brasil aguarda de todos nós.

Muito obrigado.

 Durante o discurso do Sr. Heráclito For-
tes, o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– O Senador Heráclito Fortes deu uma prova – um 
quadro vale por dez mil palavras: o esforço da Mesa 
Diretora. Ele está desde as 15h30min à disposição e 
trabalhando. 

Convidamos para usar da palavra, como Líder, 
Francisco Dornelles. (Pausa.)

S. Exª declina da palavra.
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Expedito Júnior está no salão? (Pausa.)
Não. 
José Nery está inscrito como Líder. Dispensa ou 

vai usar da palavra? (Pausa.)
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

José Nery aproveite porque o Camata está... Não vai 
ter Líder de si próprio. Para ser Líder tem que ter três 
na bancada. Então, aproveite.

Como Líder do PSOL, José Nery.
O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Mão Santa; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, vivemos 
um momento muito grave. Na semana passada, eu 
me pronunciei, comuniquei e apresentei claramente 
ao Presidente Sarney... Ele havia pedido que ofere-
cêssemos sugestões para o enfrentamento da crise 
no Senado Federal. 

Assim o fizemos, primeiro, solicitando que os ser-
vidores envolvidos com as denúncias fossem afastados 
de suas funções; que não houvesse nenhum ato de 
nomeação e exoneração e, terceiro e mais importante, 
propusemos uma comissão especial de investigação 
para tratar de todas as denúncias envolvendo o Se-
nado Federal.

Disse na ocasião que esperaria a reunião da 
Mesa, no dia de hoje, terça-feira, para que pudésse-
mos ter condições de avaliar as medidas anunciadas 
e verificar se havia exatamente compromisso, von-
tade e interesse de fazer a investigação que precisa 
ser feita.

Nessa última semana, as denúncias se avolu-
maram a tal ponto que todas as revistas do fim de 
semana trazem matéria de capa sobre a crise ética 
que vive o Senado Federal. Os jornais de hoje, todos, 
enfileiram um conjunto de denúncias de fatos graves, 
mostrando quantos desvios continuam presentes na 
administração desta Casa.

É verdade que há exageros como, por exemplo, 
a matéria que fala do envolvimento de 35 Senadores 
com atos secretos. Na verdade, atos que nem sequer 
eram do conhecimento dos Senadores porque muitos 
deles foram feitos pela Diretoria-Geral, sem que os 
Senadores tivessem, realmente, conhecimento des-
ses fatos.

A crise e o centro dela apontam, Sr. Presidente, 
para o Senador Sarney, Presidente desta Casa, visto 
que os dois diretores envolvidos diretamente com a 
organização criminosa que reina, que persiste aqui no 
Senado são pessoas, especialmente o ex-Diretor-Geral, 
de inteira confiança de S. Exª e por ele nomeados.

Diante desse verdadeiro arsenal de denúncias 
intermináveis do tráfico de influência, do desvio de fun-
ção de funcionário do Senado para servir a instituições 
ligadas aos próprios Senadores, em especial ao Sena-
dor Sarney, eu queria dizer, Sr. Presidente, com toda 
a clareza e com toda a certeza: creio que o Senador 
Sarney, no momento, não detém as condições para 
continuar dirigindo a Mesa do Senado Federal. Nesse 
sentido, é importante o afastamento de S. Exª, para que 
se realize, de fato, a investigação que aqui parece que 
não se quer fazer, porque os atos até agora anunciados 
são atos tímidos. Apesar de reconhecer que algumas 
proposições apresentadas estão sendo estudadas e 
podem se transformar em medidas concretas, na es-
sência, os atos até aqui anunciados, ou em gestação, 
não se coadunam, não têm ligação, não se aproximam 
da gravidade da crise que nós enfrentamos.

Então, a providência fundamental neste momen-
to – dirijo a palavra ao Presidente Mão Santa – é dizer 
que o Presidente Sarney deveria afastar-se da Presi-
dência, para que houvesse uma investigação profun-
da, ampla, irrestrita de todos as falcatruas. Deveriam 
ser investigados os atos relacionados com a contrata-
ção para prestação de serviços na era do Sr. Agaciel 
Maia, como também os empréstimos consignados e, 
por último, os atos administrativos secretos, ou não 
publicados, da Diretoria do Senado Federal.

Portanto, Sr. Presidente, sugiro essa providên-
cia, especialmente porque o Senador Sarney, ontem, 
disse aqui que não foi eleito para cuidar da limpeza do 
Senado. Mas eu creio que todos nós temos a respon-
sabilidade de, uma vez diagnosticados corretamente 
todos os fatos, dar à crise o tratamento que essas de-
núncias estão a exigir.

Mas, antes de continuar, queria conceder um 
breve aparte ao Senador Garibaldi Alves e, logo em 
seguida, ao Senador Magno Malta.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador José Nery, V. Exª me perdoe, pois eu não sei se 
vou ter oportunidade; eu estou inscrito, mas não sei se 
poderei falar ainda na noite de hoje. Apenas queria dizer 
aos Senadores e às Senadoras que, na verdade, os 
chamados atos secretos, que terminaram sendo atos 
publicados de forma suplementar, segundo a comissão, 
na minha gestão assinados por mim – porque há os 
atos na minha gestão assinados pelo Diretor-Geral e 
pelos Diretores -, são atos do tipo: “Designa gabinetes 
para os Senadores Marconi Perillo e Gilberto Goellner.” 
“Cria Comissão Especial 2008 – Ano Cultural do Sena-
do.” “Constitui Comissão Especial para comemoração 
dos 20 anos da Constituição.” “Designa servidor para 
constituir comissão instituída pelo Ato nº 02, de 2008” 
– eu até preciso saber o que é isso.

    1257ANAIS DO SENADO FEDERALJUNHO 2009



26240 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Junho de 2009

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – É grave, Pre-
sidente.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – É. 
“Determina que as atividades realizadas pela Comis-
são do Ano Cultural sejam designadas ‘Ano Cultural 
Artur da Távola’”. “Aprova o relatório de gestão fiscal. 
Designa comissão de juristas para a reforma do Código 
de Processo Penal; designa servidores para compor 
comissão de licitação; designa servidores para com-
por comissão do Código de Processo Penal [ Uma é 
a comissão de juristas, outro é a comissão de servi-
dores]; designa e substitui servidores para compor 
Comissão de Planejamento; designa servidores para 
compor comissão e transforma em permanentes comis-
sões especiais; institui comissão especial encarregada 
de oferecer pareceres e textos pela internet; designa 
servidores para inquérito policial; dispõe sobre crédito 
suplementar; designa servidores para compor comis-
são; aprova relatório de gestão fiscal; designa chefe 
de gabinete de Presidência; designa servidores para 
compor comissão; designa diretora da Unilegis e do ILB; 
designa diretor da Secretaria de Edições Técnicas; cria 
comissão para elaborar propostas relacionadas com 
o tema de relações internacionais e política externa; 
dispõe sobre crédito suplementar; altera cargo em co-
missão; designa diretora da Subsecretaria de Edições 
Técnicas; institui Comissão Estação GLIN-Brasil; torna 
sem efeito o Ato nº 52; prorroga trabalho da Comissão 
de Reforma do Código de Processo Penal; prorroga 
licença gestante do Senado Federal; nomeia servidor 
para cargo em comissão; [desculpe, Senador Nery]; 
prorroga trabalhos da Comissão criada pelo Ato nº 21; 
altera tabela de cargos efetivos do Senado; homologa 
concurso público; homologa concurso público; homo-
loga concurso público; dispõe sobre a nomeação de 
candidatos aprovados em concurso público”. Bem, 
agora que eles não são mais secretos, eu queria dizer 
que eles estão à disposição de quem queira ver um 
ex-ato secreto, mas que não tem nada de secreto. Na 
verdade, são atos que realmente dizem respeito às 
atividades desta Casa durante um ano e dois meses 
em que fui seu Presidente, eleito, com muita honra, 
pelas Srªs e Srs. Senadores. Aqui estão os atos que 
se encontram, portanto, plenamente à disposição de 
todos, da imprensa, de todos os Senadores, de todos 
aqueles que quiserem ver de perto o que era mistério 
e que agora não o é, Sr. Presidente. Eu acho que a 
Mesa precisa esclarecer bem o que aconteceu porque 
isso aqui não precisava ser engavetado, nem protela-
do, nem publicado depois, nem ser chamado de ato 
secreto. Desculpe-me, Senador José Nery, peguei uma 
carona no seu discurso. Nem foi um aparte; foi uma 
verdadeira carona.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Senador Ga-
ribaldi, agradeço o aparte de V. Exª e os esclarecimen-
tos que presta em relação aos atos ditos secretos ou 
não publicados durante a gestão de V. Exª à frente da 
Presidência do Senado Federal.

Concedo um breve aparte ao Senador Magno 
Malta e peço, logo em seguida, ao Presidente Mão 
Santa condescendência com o tempo, tendo em vista 
os longos pronunciamentos que ouvimos na tarde de 
hoje, no dia de hoje. Creio que muitos apartes trata-
ram do tema de que estamos tratando. Terei a consi-
deração da Mesa, como sempre tem sido por parte 
de V. Exª?

Senador Magno Malta.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Eu pediria permissão para prorrogar a sessão até 
21 horas, para que todos os inscritos possam usar da 
palavra. A minha presença aqui é para garantir a pa-
lavra de todos.

O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – É só para 
corroborar com V. Exª e com os seus argumentos e 
dizer-lhe que V. Exª tem toda a razão. É grave. O mo-
mento é crítico. Infelizmente, vivemos em um País em 
que o ordenamento jurídico só julga recursos, porque 
todos nós que fomos atingidos de uma forma infame, 
desnecessária, com nome em jornais, poderíamos 
imediatamente ingressar juridicamente com uma ação 
judicial contra essas pessoas que nos expuseram de 
forma irresponsável. Por um ato secreto do Senador 
fulano de tal, por conta daquilo que nem aconteceu em 
alguns casos aqui, ou por conta do que aconteceu de 
forma legal, alguns foram expostos como criminosos. 
Num país com um ordenamento jurídico minimamen-
te sério e célere, essas pessoas estariam na cadeia. 
Concordo com V. Exª quando V. Exª diz que as medi-
das deveriam ser mais duras e firmes, porque se tra-
ta da honra das pessoas e da imagem de uma casa 
tão importante para a democracia brasileira. Recebi 
esta infame notícia em Catanduva. O médico fugido e 
o empresário estavam no reconhecimento com seus 
advogados e tentaram impedir minha presença. Mas 
participei do reconhecimento. Amanhã, votaremos a 
reconvocação deles, porque os advogados, no final, 
me garantiram que trarão aqui os dois para serem 
ouvidos. Até entendi a razão da fuga, ouviu? Era para 
emagrecer. Estavam magrinhos e irreconhecíveis – 
difícil para identificação das crianças. Mas estive lá e 
pude representar V. Exª, que esteve nas oitivas duas 
vezes comigo. Certamente, não teremos um bom juí-
zo sobre aquele caso de Catanduva, se não fizermos 
essa oitiva na reconvocação desses dois empresários. 
Foi só para dar essa informação para V. Exª e o Brasil. 
Quero corroborar as palavras de V. Exª e, mais uma 
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vez, reafirmar minha indignação com esse gesto indig-
no, esse ataque indigno à minha pessoa.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Meus cumpri-
mentos e meu agradecimento ao Senador Magno Malta. 
E a minha solidariedade também, porque sei da sua 
correção e do seu trabalho. V. Exª teve, como muitos 
Senadores, nome nessa malfadada lista, que acaba 
por denegrir a imagem, o trabalho, a luta, a trajetória 
e biografias que não merecem qualquer reparo. 

É claro que existem problemas, porque, se os 
fatos graves aqui apontados nos últimos dias são ver-
dadeiros, é bom que se diga: eu tenho a convicção de 
que em alguns deles há Senadores envolvidos. 

Algumas das decisões que foram tomadas, so-
bretudo para a realização dos contratos de prestação 
de serviços e contratação de pessoal terceirizado, que 
envolvem cifras muito altas, seguramente não foram de-
cisões apenas dos diretores administrativos do Senado 
Federal. Em algumas delas, com certeza, deve haver 
outras orientações que precisam ser esclarecidas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero trazer 
à consideração de cada um dos senhores e senhoras 
essa enorme preocupação com a crise que estamos 
vivendo, com a necessidade de equacioná-la. Consi-
derando o que disse aqui o Presidente Sarney uma 
semana e meia atrás, de que a crise não é da Mesa, 
não é do Presidente, de que a crise é do Senado, eu 
creio que cabe a nós mesmos nos debruçarmos sobre 
ela como nunca fizemos antes, para identificar a origem 
e suas consequências para a democracia brasileira e 
para uma instituição como o Senado Federal. 

Quero dizer aos senhores e às senhoras que 
meditei bastante para trazer-lhes à consideração uma 
proposta, um requerimento que, a meu ver, nos coloca 
de forma muito decisiva e muito forte diante dos fatos, a 
fim de que possamos aqui ter a coragem, a honradez, 
a serenidade para investigar a fundo tudo que se pas-
sou aqui: os contratos de terceirização de prestação 
de serviços, contratos, empréstimos consignados e os 
tais atos não publicados, ou atos secretos.

Creio que, para nos reconciliarmos com a socie-
dade brasileira, caberá ao Senado olhar para si mesmo 
e, identificando nossas mazelas, procurar corrigi-las.

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Só vejo uma 
possibilidade: a de fazermos a investigação de acordo 
com aquela comissão que eu havia sugerido ao Presi-
dente Sarney oficialmente. Como essa comissão não 
foi sequer tratada nem discutida pela Mesa Diretora, 
quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que precisamos, pela primeira vez nesta Casa, ter a 
coragem de investigar o próprio Senado com a profun-

didade que essa crise ética, administrativa e política 
está a exigir.

Por isso, Sr. Presidente, quero colocar à consi-
deração dos Srs. Líderes partidários, de todos os Srs. 
Senadores e Srªs Senadoras, um requerimento para 
a constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, 
composta de 11 Senadores titulares e sete suplentes, 
obedecida a proporcionalidade partidária, destinada a 
apurar, no prazo de 60 dias, as responsabilidades pela 
edição dos atos administrativos não publicados no tem-
po e modo corretos, pelas supostas irregularidades em 
licitações e contratos de prestação de serviços ao Se-
nado e também para apurar eventuais irregularidades 
na concessão de empréstimo consignado no Senado. 
O período a ser investigado deverá ser de 1995 a 2009. 
Para a realização desse trabalho, a Comissão contará 
com recurso da ordem de R$100.000,00.

Esse é o requerimento que estou propondo a 
cada um dos Srs. Senadores e Srªs Senadoras, como 
a única maneira de fato de fazer investigação, porque 
as comissões de sindicância anunciadas não têm po-
der de investigar a fundo, não podem quebrar sigilo 
fiscal, bancário e telefônico dos acusados envolvidos. 
Portanto, a única maneira que vejo de passar a limpo 
todas essas denúncias, de passar a limpo o Sena-
do Federal, é aqui realizar uma verdadeira operação 
mãos limpas. E nós estaremos dando o exemplo para 
o País de independência, de rigor, de coragem e, so-
bretudo, de cumprimento do nosso dever, que, muitas 
vezes, não temos feito tal qual manda a Constituição 
e, muitas vezes, deveria mandar também as nossas 
consciências.

Por isso, quero apresentar a todos os Senadores 
e Senadoras e dizer que entendo a preocupação de 
alguns Colegas manifestando que fazer uma CPI para 
investigar o próprio Senado criaria aqui um ambiente 
irrespirável, mas creio que, com a responsabilidade 
que temos, será um bom exemplo para demonstrarmos 
que aqui não podemos compactuar com a impunidade 
daqueles que formam estruturas e organismos, verda-
deiras quadrilhas para roubar, para achincalhar, para 
chantagear e levar aquilo que é mais sagrado, que é 
o dinheiro que pertence a toda a sociedade, a toda a 
coletividade.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
precisamos, depois de feita a investigação, verificar se 
há responsabilidade direta de Senadores com os atos 
ilícitos aqui investigados. Em havendo, há o caminho 
adequado para tratar que é o Conselho de Ética por 
meio das necessárias representações. O Conselho 
de Ética por sinal, Sr. Presidente, precisa ser recom-
posto. O Conselho de Ética não está recomposto, Sr. 
Presidente. Portanto, recompor o Conselho de Ética, 
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se for necessário, para ele agir na hora certa em que 
tiver que agir.

Depois do levantamento completo de todos os 
fatos, da investigação profunda que precisamos fazer, 
vamos tratar, sim, da ampla reforma administrativa que 
a realidade está a exigir diante de todos os fatos cons-
tatados e denunciados.

Creio que essa será a única forma de passar o 
Senado a limpo. É preciso fazer uma Operação Mãos 
Limpas dando um bom exemplo e, sobretudo, recu-
perando a credibilidade desta Instituição bicentená-
ria; recuperando a credibilidade e os pressupostos 
da democracia representativa, sob pena de continu-
armos prolongando de forma contínua essa crise que 
se arrasta desde o início do ano sem uma solução 
adequada, o que exige um posicionamento definitivo 
de todos nós.

Esse é o apelo. Essa é a constatação. A decisão 
sobre o que são os nossos atos e a profundidade des-
sa investigação cabe a cada um de nós.

Quero agradecer, Sr. Presidente, a paciência. Sa-
liento, inclusive, que dos nomes que saíram em uma 
enorme lista como beneficiários de atos secretos, com 
certeza, muitos sequer conheciam esses atos porque 
foram obra de verdadeiros irresponsáveis colocados 
na direção da Casa e que protagonizaram atos ilegais, 
ilegítimos que, sem dúvida, maculam esta Instituição 
bicentenária.

Sr. Presidente, Senador Mão Santa, esperamos 
que, com a apuração devida, possamos colocar o Se-
nado no seu verdadeiro lugar, trabalhando, discutindo, 
propondo medidas que ajudem a melhorar o nosso 
País; que nós possamos finalmente enfrentar com 
coerência e destemor o lamaçal que aqui está posto 
há muito tempo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador José Nery, estamos neste instante repre-
sentando o Presidente José Sarney. 

Permita-me dizer que Voltaire, uma vez, lá no 
plenário na França, onde começou a democracia, ele 
disse que daria a vida para V. Exª ter o direito de dizer 
o que quiser, mas também ter o direito de discordar. 

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 
Pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Quero dizer que o Presidente Sarney comandou, 
às 15 horas e 30 minutos, com toda a Mesa Diretora 
presente, com quase todas as lideranças. Eu apenas 
quero adiantá-lo. 

Então, realmente, avançamos muito. E o Pre-
sidente já prestou contas aqui. Todas as lideranças 
aplaudiram o comando do Presidente Sarney. Então 
V. Exª se tranquilize, que o Presidente Sarney saberá 

atravessar esse “Mar Vermelho” como atravessou um 
mar muito pior, a transição democrática, e nos levou a 
esse momento de democracia que vivemos. 

Pela ordem, Senador Eduardo Azeredo. 
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero 
trazer um outro assunto aqui. Temos visto muito aí uma 
crítica. Alguns estão fazendo até manifestação de rua 
contra o Ministro Gilmar Mendes por causa da decisão 
do Supremo em relação aos jornalistas.

Ora, a decisão foi por nove a um; não foi só 
dele. 

Tenho em minhas mãos o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 79, de 2004, que foi aprovado na Câmara e, 
depois, veio para o Senado. E o projeto fazia o quê? 
Dispunha sobre o exercício da profissão de jornalista, 
alterando a área de atuação dos jornalistas e dispon-
do sobre suas funções. Esse projeto foi aprovado pelo 
Senado, depois de ter sido aprovado na Câmara. No 
Senado, fui o Relator. Ele foi proposto em 2004, foi 
aprovado em 4 de julho de 2006, e, no dia 1º de agos-
to, o Presidente Lula vetou-o totalmente.

Isso é para deixar claro, porque alguns têm colo-
cado: “Basta ter um novo projeto”. Não adianta. Projeto, 
o Presidente Lula o veta. Este aqui foi vetado. Foi um 
projeto exatamente regulamentando a profissão de 
jornalista. Foi acordado com o sindicato, buscou-se o 
consenso, foi aprovado na Câmara e aqui no Senado, 
e o Presidente da República vetou-o totalmente.

Então, provavelmente não é esse o caminho, ou 
seja, não foi a decisão do Supremo. Antes, já tínhamos 
tido um veto total à regulamentação da profissão.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Convidamos o Senador Expedito Júnior para usar da 
palavra como Líder. S. Exª está inscrito desde cedo e 
com documentação trazida pelo Líder do PR, o Senador 
João Ribeiro, que transferiu o poder de usar da palavra 
ao Senador Expedito Júnior, que, com muita grandeza, 
representa o PR no Estado de Rondônia.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, realmente eu estava inscrito. Sr. 
Presidente, Senador Mão Santa, eu acho que eu era 
o segundo orador inscrito hoje pela Liderança, mas, 
como praticamente o assunto que tomou conta da Casa 
foi a questão dos atos secretos, dos atos sigilosos, eu 
preferi abrir mão da minha fala para que pudesse dar 
tempo, inclusive, dessa decisão da Mesa, inclusive da 
fala do Presidente Sarney.

Eu dizia há pouco ao Senador José Nery que eu 
discordava de alguns pontos de vista de S. Exª, mas 
que não iria polemizar com ele, porque eu também 
acho que não é o caso de afastamento do Presidente 
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Sarney da Mesa. Eu acho até, pelo contrário, que essas 
questões a Mesa está herdando, e eu acho, sim, que 
a Mesa tem que dar soluções e acredito que é o que 
está sendo feito agora. Eu acho que o que é necessário 
é dar soluções aos problemas nesta Casa.

É verdade que nós estamos atravessando por uma 
dificuldade muito grande, e eu faria até uma crítica cons-
trutiva, que nós estamos tendo problemas aqui dentro 
até de parlamentares com os próprios parlamentares, 
de Senadores com os próprios Senadores. Senadores 
que apareceram em listas, Senadores que não apare-
ceram em listas. Enfim, acho que a decisão de hoje da 
Mesa, a decisão do Presidente Sarney era uma deci-
são que praticamente toda esta Casa esperava de um 
grande estadista como é o Presidente Sarney.

Senador Mão Santa, diferentemente daqueles 
que usaram a tribuna hoje para falar da tal lista, meu 
nome não está envolvido nessa lista, mas eu gostaria 
de tratar de um outro assunto. Por isso mesmo, espe-
rei para que pudesse ser debatida essa questão dos 
atos secretos.

Eu venho tratar, mais uma vez, Sr. Presidente, 
das questões paroquiais do meu Estado, o Estado de 
Rondônia. Eu não permito, Sr. Presidente... E assumi 
o compromisso com a população de Rondônia de que, 
todas as vezes que fossem levantados aqui falsos tes-
temunhos contra aquele que está governando, e muito 
bem, o Estado de Rondônia, que é o Governador Ivo 
Cassol, eu estaria na tribuna levantando a minha voz 
em defesa do Governador do Estado de Rondônia.

Hoje, diferentemente daquilo que foi anunciado 
aqui, Sr. Presidente, em torno de trezentas mil pesso-
as fizeram manifestações no Estado de Rondônia. E 
essas manifestações não foram feitas pelo Governador 
Ivo Cassol, essas manifestações não foram conduzidas 
pelos braços do Governador Ivo Cassol. Essas mani-
festações foram feitas, foram conduzidas, primeiro, 
pela Federação das Indústrias o Estado de Rondônia. 
Foi feita também pelo próprio Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do nosso Estado, por associações 
comerciais, que decidiram, em ato de repúdio, Sr. Pre-
sidente, fechar as portas dos seus comércios.

Temos 52 municípios no Estado de Rondônia. 
Em 52 municípios, tivemos manifestação em defesa do 
Governador Ivo Cassol. Mais de trezentas mil pessoas 
– estimativa da Polícia Federal, Senador Mão Santa – 
manifestaram-se hoje em defesa do Governador Ivo 
Cassol. Em defesa do quê? Em defesa da modernida-
de, em defesa das transformações que o Governador 
Ivo Cassol vai fazendo por Rondônia.

Sei que muita gente não gosta do Governador Ivo 
Cassol, mas não creditar a ele a sua liderança política 
no Estado de Rondônia, não creditar a ele as trans-

formações que ele vai fazendo pelo nosso Estado, Sr. 
Presidente, é uma injustiça muito grande que fazem 
com o Governador Ivo Cassol.

Hoje, só para o senhor ter uma noção, do cone 
sul de Rondônia, que compreende os Municípios de 
Vilhena, Cerejeiras, Colorado, Pimenteiras, Cabixi, Co-
rumbiara e Chupinguaia, só o Município de Pimenteiras, 
Senador Mão Santa, ainda não tem a pavimentação 
asfáltica ligando o Município à BR-364. Todos os de-
mais Municípios do cone sul estão ligados ao asfalto, 
à BR-364! É asfalto que o Governador Ivo Cassol vem 
fazendo, e de primeira qualidade. 

Só para se ter uma noção, Sr. Presidente, quanto 
ao asfaltamento da BR-364 até o Município de Cerejei-
ras, o Governador está recuperando esse asfalto, por-
que já herdou essa obra de uma das administrações 
passadas que não temos muito que comemorar. E o 
Governador Ivo Cassol está fazendo asfalto não vou 
dizer de primeiro mundo, mas asfalto usinado, asfalto 
quente. Ele está entregando obra de primeira qualida-
de à população do Estado de Rondônia.

Da mesma maneira, o Governador está fazendo 
a ligação asfáltica do Município de Pimenta Bueno ao 
Município de Alta Floresta, do Município de Nova Bra-
silândia ao Município de São Miguel do Guaporé. São 
quase todos os municípios do Estado de Rondônia.

Vamos para a região central do Estado. Vamos 
falar da pavimentação asfáltica que o Governador está 
levando até o Município de Cujubim, até o Município 
de Machadinho, terra do Presidente da Assembléia Le-
gislativa, do nosso  Deputado Neudir, até o Município 
de Buritis, o Município de Monte Negro, o Município 
de Rio Crespo. Todos esses municípios estão sendo 
ligados à pavimentação asfáltica.

Eu quero ver que Governador passou pelo nosso 
Estado, que Governador que passou por Rondônia teria 
condições de dizer “eu vou ligar todos os municípios 
de minha responsabilidade à BR-364, com pavimen-
tação asfáltica”.

Então, Sr. Presidente, temos de reconhecer aqui 
as transformações que o Governador Ivo Cassol está 
fazendo pelo nosso Estado, transformações que são 
vistas também, Sr. Presidente, na agricultura de Ron-
dônia. 

Quando o Governador Ivo Cassol era Prefeito do 
Município de Rolim de Moura, ele lançou um programa 
e um projeto arrojado, que era o de cinco horas gratui-
tas para os pequenos produtores.

Hoje, ele tem um programa não em uma cidade, 
mas nas 52 cidades do Estado de Rondônia, pelo qual 
os pequenos produtores recebem o benefício de gra-
ça, recebem o benefício por conta de um compromisso 
que o Governador Ivo Cassol fez com 52 Municípios 
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do nosso Estado, independentemente da cor parti-
dária. O Governador Ivo Cassol não quer saber se o 
Prefeito é do PT, do PMDB, do PSDB, do Democratas. 
O Governador Ivo Cassol está fazendo convênio com 
52 Prefeitos do nosso Estado, com 52 Municípios do 
Estado de Rondônia.

É com transporte escolar que o Governador está 
gastando em torno de R$29 milhões só este ano, sem 
contar o programa que o Governador Cassol – eu já 
disse aqui, desta tribuna, que as coisas boas nós te-
mos de copiar – copiou do Governador Blairo Maggi. É 
um fundo criado para desenvolver as Prefeituras Mu-
nicipais. Ele foi ao Mato Grosso e viu esse programa, 
que deu certo com o Governador Blairo Maggi, e hoje 
repassa recursos para todas as Prefeituras do Estado 
de Rondônia. Esse é o nosso Estado. 

Se nós pararmos para analisar um pouquinho, 
num passado bem recente, o que nós víamos era uma 
situação totalmente diferente. O que nós víamos era a 
folha de pagamento dos servidores públicos atrasada 
de três a quatro meses, chegou até a seis meses de 
atraso. Nós nunca mais tivemos isso na administração 
do Governador Ivo Cassol. Desde o primeiro dia em 
que ele assumiu o Governo, ele tem cumprido religio-
samente as obrigações com os servidores públicos, 
pagando dentro do mês trabalhado, religiosamente.

Então, nós temos que reconhecer aqui as trans-
formações que o Governador Ivo Cassol vai fazendo. 
Eu não poderia deixar de falar da qualidade das nos-
sas estradas, não as pavimentadas, mas as estradas 
recuperadas, Senador Mão Santa, em que ele vai, 
em praticamente todas elas, fazendo obras de arte e 
transformando, tirando as pontes de madeira e, defini-
tivamente, preparando para a pavimentação asfáltica 
com obras de arte, com obras de concreto.

Então, nós temos que reconhecer o trabalho do 
Governador Ivo Cassol. Não é qualquer Governador 
que reúne, em uma manifestação de rua, trezentas mil 
pessoas de um total de 1,5 milhão ou 1,8 milhão de 
habitantes, que é a população de Rondônia, Senador 
Mão Santa. Em torno de trezentas mil pessoas foram 
para a rua demonstrar a solidariedade ao Governador 
Ivo Cassol. Não é qualquer Governador que consegue 
arregimentar um número de pessoas como conseguiu 
o Governador Ivo Cassol, no Estado de Rondônia. 

É por isso que eu não posso deixar de subir a 
esta tribuna para falar das qualidades do nosso Esta-
do, falar do que está acontecendo, das transformações 
que acontecem em Rondônia. E quando eu falo do que 
está acontecendo no nosso Estado, eu vou falar aqui 
da educação, eu vou falar aqui da saúde, dos hospi-
tais que o Governador está construindo no interior do 
Estado de Rondônia. Lá no Município de Cacoal, do 

nosso querido  Deputado Nilton Capixaba, o Governa-
dor estará entregando, no final do ano, um dos hospi-
tais modernos do nosso Estado. Vai tirar o inchaço da 
capital, onde em torno, hoje... Ou seja, hoje, o melhor 
hospital do interior do Estado são as ambulâncias, que 
estão levando os pacientes do interior do Estado para 
a capital. E o Governador está construindo a Unidade 
Mista no Município de Cacoal para poder proporcionar 
isso à população do interior do nosso Estado. 

Então, eu não poderia deixar de subir a esta 
tribuna e de falar das qualidades do Governador Ivo 
Cassol. Eu sei que ele tem adversário. Agora, deixar 
de reconhecer o que o Governador está fazendo por 
Rondônia é burrice, Sr. Presidente, é ser cego, é não 
querer ver a realidade, as transformações que vêm 
acontecendo no nosso Estado. Pode até fazer oposi-
ção ao Governador Ivo Cassol, mas tem que reconhe-
cer a sua grande liderança no nosso Estado, tem que 
reconhecer o bem que o Governador Ivo Cassol está 
fazendo por Rondônia!

E eu já disse aqui que, se nós olharmos para o 
passado, nós vamos, sim, ver o que é crise que vive-
mos no Estado de Rondônia, as dificuldades que nós 
passamos no nosso Estado, dificuldades financeiras, 
programas e mais programas que lançavam projetos 
no interior do Estado e também na nossa capital e não 
cumpriam; diferentemente do que faz o Governador 
Ivo Cassol. Se for à Secretaria de Finanças do Estado 
hoje, não se encontra sequer uma pessoa cobrando o 
Estado, porque estão todos agendados, trabalharam, 
fizeram a obra e estão recebendo. Isso não acontece 
mais no nosso Estado. 

E aí eu sou obrigado também a reconhecer que 
ele não faz esse trabalho sozinho. Ele faz esse traba-
lho porque tem uma equipe boa, tem um Secretário da 
Fazenda, o Dr. Genaro, homem preparado, experien-
te, competente, assim como praticamente toda a sua 
equipe; o João Carlos, que é o Secretário de Planeja-
mento. Enfim, eu não posso deixar de reconhecer aqui 
o grande trabalho e o grande favor que vai fazendo o 
Governador Ivo Cassol na sua administração.

Se nós olharmos o passado, veremos que ne-
nhum Governador de Rondônia conseguiu a sua ree-
leição. O único Governador que foi reeleito, e reeleito 
pela maioria absoluta dos votos, não dando oportuni-
dade para um segundo turno – a eleição foi definida 
e decidida no primeiro turno –, foi o Governador Ivo 
Cassol. Por quê? Porque a população reconhece o que 
o Governador vem fazendo. A população reconhece 
que o Estado está em boas mãos e a população sabe 
reconhecer esse trabalho do Governador Ivo Cassol. 
Não é à toa que hoje fizeram uma manifestação com 
mais ou menos 300 mil pessoas nas ruas, fechando 
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seus comércios, fechando as entradas das cidades, 
fechando as BRs. Fecharam no Município de Vilhena, 
fecharam no Município de Ariquemes, fecharam no 
Município de Ouro Preto e fecharam também a BR no 
Município de Candeias. 

Então, esse é o reconhecimento público que o 
Governador de Estado está tendo em Rondônia, pelo 
que vai fazendo pelo nosso Estado.

Senador Mão Santa, reconheço que há apoio do 
Governo Federal, principalmente agora com a questão 
do PAC. Na ida da Ministra Dilma, agora, ao Estado 
de Rondônia, na sexta-feira, realmente, foi feita uma 
festa muito grande, e a Ministra Dilma levou mais um 
convênio, prova de que o Governador é competente 
na sua administração. São recursos oriundos de ou-
tros Estados que não estão dando conta de fazer as 
obras do PAC. Estão fazendo mais convênios com o 
Governador Ivo Cassol, mais R$220 milhões, com o 
Estado de Rondônia.

Então, eu não posso deixar, Senador Mão Santa, 
que alguém suba à tribuna para fazer críticas infun-
dadas ao meu Estado. Parece até que não conhece 
Rondônia! Parece até que não vive no meu Estado! 
Parece até que não anda em Rondônia! Porque, cer-
tamente, se estiver andando, é obrigado a reconhecer 
o que está acontecendo e as transformações que vão 
acontecendo em Rondônia.

Olha, eu sou contra o terceiro mandato, terminan-
temente contra. Não defendo o terceiro mandato, mas, 
se tivesse o terceiro mandato, Senador Mão Santa, o 
Governador Ivo Cassol certamente seria o Governador 
reeleito mais uma vez. Para aqueles que defendem o 
Governador Ivo Cassol ou para aqueles que não de-
fendem o Governador Ivo Cassol, mas ele seria, mais 
uma vez, pela terceira vez consecutiva, o Governador 
de mais ou menos dois milhões de brasileiros que vi-
vem em nosso Estado.

Mas podem ter certeza de uma coisa: podem 
deixar uma cadeira destas aqui para o Governador 
Ivo Cassol. Uma cadeira destas aqui, do Senado, vai 
ser dele. Ele vai ser eleito lá no Estado de Rondônia, 
por aclamação. Será eleito Senador com o maior nú-
mero já depositado nas urnas. O Senador mais votado 
em Rondônia hoje sou eu, e, podem ter certeza, este 
bastão eu passarei com orgulho ao Governador Ivo 
Cassol, porque uma cadeira desta aqui é uma cadeira 
cativa de Rondônia, é uma cadeira cativa do Gover-
nador Ivo Cassol.

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

– Após brilhante pronunciamento do grande Líder Ex-
pedito Júnior, que representa o PR em Rondônia, tra-
zendo a este Senado da República as realizações do 

Governador Ivo Cassol, convidamos Antonio Carlos 
Valadares, que está como orador inscrito, ao tempo em 
que convido o Senador Gilvam Borges para assumir a 
Presidência, porque, depois, eu quero falar, e ele fica 
muito bem na Presidência.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Então, esta sessão vai ser encerrada 
com chave de ouro. Mais uma vez, Mão Santa ocu-
pará a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Ele que é do Amapá e que representa também, com 
muita grandeza, o Presidente Sarney.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu já tive oportunidade de me pronunciar ontem e na 
sessão de hoje sobre esta questão que causou tanta 
celeuma, que é a questão relacionada com os tais atos 
secretos, que agora não são mais secretos, uma vez 
que a Mesa publicou 662 atos que, de uma forma ou 
de outra, não haviam sido publicados.

Se eles não foram publicados, não há por que 
culpar nenhum Senador que por acaso tenha assi-
nado, juntamente com os demais membros da Mesa, 
qualquer um desses atos. Eu mesmo, como suplente 
de Senador, assinei alguns atos em reunião pública 
da Mesa Diretora. E se alguns não foram publicados, 
que culpa eu tenho? Não sou pombo-correio para ficar 
com um ato assinado pela Mesa, chegar lá no fim da 
ponta do funcionalismo do Senado e obrigar que se 
publique um ato, uma vez que temos uma estrutura já 
devidamente instalada, funcionando, que tem a obri-
gação de publicar todos os atos da Mesa.

Recebi agora, há poucos instantes, a visita de 
uma assessora da Senadora Maria do Carmo, que 
é de Sergipe, cujo nome também saiu na relação de 
Senadores que teriam sido beneficiados com atos as-
sinados por vários Senadores, inclusive pelo Senador 
Antonio Carlos Valadares. Então, nós mandamos fa-
zer uma investigação em todos atos da Mesa que eu 
teria assinado, e a minha assessoria me afirmou que 
não existe nenhum ato da Mesa assinado pelo Sena-
dor Antonio Carlos Valadares que concede qualquer 
benesse, privilégio ou benefício à Senadora Maria do 
Carmo.

A Senadora Maria do Carmo é minha adversária 
no Estado de Sergipe e esposa do ex-Governador João 
Alves, que, no Estado de Sergipe, tem um Partido que 
faz oposição ao nosso Governador Marcelo Déda, que 
é nosso aliado. Mas eu não teria como chegar à tribu-
na para acusar uma pessoa que age nesta Casa com 
a maior lisura, com a maior decência, jamais pedindo 
ao Senador Valadares qualquer benefício ou vantagem 
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em seu favor. Se alguém estiver explorando esse fato 
em Sergipe, como me disse a assessora da Senadora 
Maria do Carmo, está fazendo a maior injustiça, co-
metendo um erro lamentável e atingindo uma pessoa 
que não merece.

Além disso, em todos os atos que assinei, seja 
como Governador, seja como Presidente da Assem-
bléia Legislativa do meu Estado, seja como Secretá-
rio de Educação de Sergipe e seja como Senador da 
República, assumo a inteira responsabilidade, que se 
define numa exigência elementar e crucial para a valia 
de qualquer ato: a publicidade.

Por isso, eu jamais assinaria um ato indecente, 
um ato secreto, um ato oculto, que se escondesse nos 
escaninhos da burocracia para que a sociedade não 
tomasse conhecimento.

Se alguém, se algum canal de televisão lá em 
Sergipe estiver explorando esse fato, está cometen-
do uma aleivosia, está fazendo uma grande mentira, 
uma grande armação política visando prejudicar dois 
Senadores sergipanos, a Senadora Maria do Carmo 
e o Senador Antonio Carlos Valadares.

Eu quero que provem, eu quero que demons-
trem, seja aqui no Senado seja fora do Senado, seja 
na imprensa nacional, que eu tenha agido de má-fé 
ao assinar atos como suplente da Mesa e que tenha 
pressionado servidores desta Casa para não publicar 
atos que assinei, para deixar de publicar atos que as-
sinei juntamente com os demais membros da Mesa 
Diretora.

Sr. Presidente, por exemplo, alguns atos que eu 
assinei como suplente, lá pelos idos de 2007. 

Aqui tenho: um ato que fala na jornada de trabalho 
de seis horas diárias e trinta horas semanais, respei-
tada a legislação trabalhista, do pessoal terceirizado 
do Senado Federal. Foi um dos atos. Participei da reu-
nião da Mesa, porque fui convidado, como suplente. 
Quando alguns membros não comparecem, um ou 
outro suplente é convidado. Fui convidado, com muita 
honra, e participei...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Valadares, por três vezes a sirene tocou, 
mas quero dizer que, se V. Exª se manifestar por neces-
sidade de mais tempo, vamos atendê-lo. (Pausa.)

V. Exª, então, tem mais vinte minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Garanto a V. Exª que eu não usarei mais 
de cinco minutos.

Então, veja: prestação de contas do Grupo Bra-
sileiro do Parlamento Latinoamericano. Aprovado pela 
Mesa, e eu sou um dos assinantes.

Outro: estrutura administrativa... Não. Este aqui é 
um ato de 1963, eu não era Senador ainda.

Contribuição mensal do SIS em R$138,00. Foi 
um dos atos que também assinei.

Em resumo, são atos administrativos que deve-
riam ter sido publicados – se não o foram, cometeram 
um erro crasso –, e neles não existe nenhuma imora-
lidade, nenhum benefício em favor da Senadora Maria 
do Carmo.

Por isso, ocupei de novo, Sr. Presidente, a tribuna 
para inocentar, para afastar qualquer dúvida ou suspeita 
sobre a lisura e o comportamento não só da Senadora 
Maria do Carmo como de toda a Mesa, que assinou 
atos que deveriam ter sido publicados. E alguns deles 
não foram, conforme a imprensa está noticiando; 663 
atos não foram publicados. E somente um a Mesa Di-
retora resolveu anular, que foi aquele que concede a 
vitaliciedade médica a ex-diretores da Casa. Eu não 
assinei esse ato. O Senador Suplicy assinou esse ato, 
pediu à Mesa para anulá-lo e foi atendido. Então, foi o 
único ato anulado pela Mesa Diretora do Senado Fe-
deral. Nenhum ato que eu assinei como suplente foi 
anulado pela Mesa; todos foram publicados e autori-
zados pela atual Mesa Diretora.

Portanto, Sr. Presidente, não tenho a menor pre-
ocupação, porque isso não me atinge, mas as fofocas, 
as intrigas, as maledicências existem em todos os lu-
gares. E, infelizmente, há incompreensões, há pessoas 
despeitadas, invejosas. As eleições estão se aproxi-
mando, e o Senador Valadares está em primeiro lugar 
em todas as pesquisas, disparado, se eu quiser a ree-
leição para o Senado. Então, é natural que adversários 
ou mesmo aliados invejosos estejam trabalhando na 
surdina para derrubar o meu nome no caso de eu vir 
a pleitear a reeleição.

Agora, quanto à Senadora Maria do Carmo, ela 
ainda tem mais de cinco anos de mandato; não have-
ria essa necessidade de uma exploração de um fato 
que não existiu, de o Senador Valadares ter assinado 
um ato aqui, no Senado Federal. Veja: que poder tem 
o suplente aqui de assinar um ato beneficiando uma 
Senadora? Uma grande mentira, que eu repudio com 
firmeza porque sou homem da verdade e sou homem 
que nunca escondi os meus atos. Tudo que assinei na 
minha vida foi de forma transparente, aberta. A minha 
vida sempre foi um livro aberto, e esta é a razão por 
que estou há 14 anos no Senado Federal.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente.

 Durante o discurso do Sr. Antonio Car-
los Valadares, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Gilvam Borges.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Valadares, quero desejar a V. Exª uma 
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boa noite e que V. Exª possa tombar a sua cabeça com 
a tranqulidade de sempre sobre o seu travesseiro. Um 
bom descanso.

Convidamos para usar da palavra o guardião 
deste Plenário, Senador Mão Santa.

V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Gilvam Borges, que preside esta sessão do Senado 
da República do dia 23 de junho, iniciada às 14 horas 
– são 20 horas e 35 minutos –, Parlamentares presen-
tes, brasileiras e brasileiros aqui presentes ou que nos 
assistem pelo sistema de comunicação do Senado.

Senador Antonio Carlos Valadares, estava aten-
tamente ouvindo V. Exª, que falava em suplente. A po-
pulação poderia entender que se trata de suplente de 
Senador. Não; foi suplente da Mesa. Antonio Carlos 
Valadares é o mais extraordinário Líder lá de nosso 
Sergipe, de Aracaju.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – AP) 
– Senador Mão Santa, por gentileza, um segundo. 

Zezinho, por favor, traga um cafezinho que o Se-
nador Mão Santa vai fazer um grande discurso agora 
dessa tribuna.

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Um Prefei-
to extraordinário, um Governador extraordinário e um 
homem de grande saber jurídico. Ontem mesmo ele 
advertia, revivia Rui Barbosa: “Com a lei, pela lei e 
dentro da lei; fora da lei não há salvação”, dando os 
rumos que o Senado teria de tomar. 

Mas o meu assunto aqui, Gilvam Borges, é o 
seguinte: o Piauí sofreu, há um mês, aquela grande 
enchente dos rios vindos do Ceará: o Poti, que banha 
Teresina – Teresina é mesopotâmica, entre dois rios –, 
e o rio Pirangi, que também vem do Ceará. Com este 
foi pior, porque o açude Algodões, na cidade de Cocal, 
foi arrombado e teve aquela catástrofe. Dois Municí-
pios, com dezenas e dezenas de povoados, sofreram 
as conseqüências, de tal maneira que o Governo do 
Estado do Piauí, useiro e vezeiro em mentir, ele, va-
mos dizer, diminuiu o número dos mortos, para dimi-
nuir a calamidade, o sofrimento, evitando que o Brasil 
visse a realidade. Mas quero dizer que estive tanto 
em Cocal como em Buriti dos Lopes. O extraordinário 
Prefeito Fernando Sousa, o Fernandão, e Ivana For-
tes, uma dedicação, são altruístas, receberam o apoio 
do Brasil todo. Aqui mesmo, de Brasília, trezentos mil 
piauienses se cotizaram, fizeram campanha, entrega-
ram ao Dr. Rosalvo, que dirige a 3º Secretaria, e nós 
viabilizamos aviões, com o Ministério da Aeronáutica, 
e transporte com o Sesc, o Dr. Valdeci Cavalcante, e 
distribuímos para minimizar o sofrimento da popula-
ção alagada de algumas cidades. Mas a realidade é a 

que nós advertimos. Primeiro, o Governador do Piauí, 
useiro e vezeiro em mentir, pensa que governar é... 
Olha que ele disse que tem dois aeroportos interna-
cionais. A minha cidade não tem nem teco-teco. São 
Raimundo Nonato está aqui.

João Carvalho, do GP1, disse que não existe nada 
de Aeroporto Internacional de São Raimundo Nonato. 
Existem algumas irregularidades, e esse aeroporto in-
ternacional não é nem reconhecido pela Anac. Então, 
dois aeroportos internacionais. Fui a Belém, e Belém 
não tem mais o internacional. E o da minha cidade não 
tem nem teco-teco. Parnaíba, que sempre teve. Eu 
era menino, Gilvam Borges, saía Panair, Cruzeiro do 
Sul, Aerovias, Aeronorte, Aerobrasil. Tinha até uma de 
Belém, a Paraense Transportes Aéreos, PTA. A turma 
dizia: “Prepara a tua alma”, porque anda caindo. Mas 
sempre teve. Taba, Taf, uma empresa de Fortaleza. Só 
agora, neste Governo, é que não tem nem teco-teco. 
Agora, nos jornais, na imprensa, na mídia, tem aero-
porto internacional, dois, no Piauí.

Mas a minha vinda aqui foi porque a medida pro-
visória do Presidente Luiz Inácio, que se sensibilizou, 
está entrando na Câmara e vai chegar aqui. Nós a mo-
tivamos, fizemos uns cinco pronunciamentos aqui, com 
os outros Senadores, Heráclito Fortes e João Vicente, 
e a bancada dos   Deputados Federais. E saiu.

Olha, a medida provisória é de R$1 bilhão, e está 
vindo para esta Casa. Está na Câmara. O Governador 
do Estado disse, porque ele é do PT: R$800 milhões 
para o Piauí.

O Nordeste, Sr. Governador, são nove Estados. 
E ainda tem o Amazonas, que está incluído. Forte en-
chente. Então, iludiu o povo, enganou e mentiu, mais 
uma vez. Daí um blog lá da cidade de Batalha diz: 
“Senhor Mentira”. Cinco hidrelétricas, dois aeroportos 
internacionais, ponte sesquicentenária, tudo inexistente. 
Porto, porque o porto de Luiz Correia vai inaugurar em 
dezembro, e nunca colocou uma pedra. Que a ferrovia, 
com sessenta dias, o trem, a via férrea, 15 quilômetros, 
de Parnaíba para a praia, Luiz Correia, e quatro meses 
para Teresina, nunca trocou nenhum dormente.

Então, disse que teria R$800 milhões. A medida 
provisória é de R$1 bilhão. Um bilhão, dividido por dez 
Estados, dá uma média de cem milhões. Nós vamos 
lutar para que o Piauí ganhe mais, mas os outros Es-
tados merecem. O Ceará sofreu muito, o Maranhão 
sofreu muito com as enchentes, e o Amazonas, não 
é? Todos nós vimos.

Mas está aqui, não adianta.
Gilvam Borges, aprenda com um homem, o ca-

boclo do Piauí, de vergonha. Ele diz: “Diferente do 
que o comunicador de Hitler, Goebbels diz, que uma 
mentira repetida se torna verdade, não se torna não. 
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É mentira. Cadê o aeroporto internacional de Parnaí-
ba? Cadê o aeroporto internacional de São Raimun-
do Nonato? Cadê a ponte sesquicentenária? Cadê a 
ferrovia? Cadê a ponte de Luzilândia? Cadê as cinco 
hidroelétricas? Torna verdade não. É mentira! É men-
tira! A mentira tem pernas curtas. E o caboclo do Piauí 
diz que é mais fácil tapar o sol com a peneira do que 
esconder a verdade. 

A verdade está aqui para o nosso cinegrafista 
da melhor televisão, a TV Senado. Faz de conta que é 
o Mercadante, que é a Ideli. Coloca bem grandão aí. 
Então, ele manipula a imprensa, a televisão, o jornal, 
mas existem esses blogs. Aqui é um do João Carvalho, 
do GP1, dizendo que o aeroporto de São Raimundo 
Nonato é tudo farsa, é tudo mentira. Aqui outro blog. 
É o 180 Graus. Um é o GP1, e esse.

Atentai bem, mas aqui vai a verdade para o mun-
do. Portal 180 Graus. A repórter é Juliana Nogueira, 
repórter cidade. O outro foi o GP1, João Carvalho, re-
pórter muito conhecido. Então, eu queria ler aqui esta 
reportagem.

Gilvam Borges, na queda do avião francês, mor-
reram duas centenas. No Piauí, dizem que morreram 
umas cem pessoas. Eles encobertaram, e tudo, aquele 
negócio. Eu digo porque lá em Cocal, povoado mais 
atingido – e Buriti também –, tem um médico da minha 
turma, um homem de muita moral, muita idoneidade, 
o Dr. Valdir Aragão Oliveira. Eu conheço Cocal. Gover-
nei o Estado. Conheço os grandes ali de... Andei nos 
povoados. Mas o Dr. Valdir é de lá. É médico e meu 
colega. Conhece todos os povoados, conhece gente, 
todos por nome. 

Ele disse que foi só em uma casa e lá lhe disse-
ram: “Olha, naquela ali, doutor, tinha nove”. Só em uma 
casa. E aí o Governo do Estado disse que só morreram 
10. Ele disse que foram uns cem.

E eu acredito porque é uma pessoa de lá, um 
médico idôneo, formou-se comigo, respeitável, líder 
rotariano, maçônico, professor universitário.

Mas vejam a manchete. Está aqui Evandro Luz. 
Evandro Luz é o líder da Fetag. Esse pessoal da Fe-
tag... O meu vice-Governador, Osmar Araújo, era da 
Fetag. Eu governei com esse pessoal. E é um pessoal, 
Gilvam Borges, de muita moral, muito respeito, muita 
dedicação. 

Então, Osmar Araújo, que o Piauí venera e res-
peita. Hoje, é sucessor dele na Fetag, Evandro Luz. 
“Plantações arrasadas e as casas destruídas não foram 
indenizadas”. É o que diz a repórter Juliana.

Isso é para sensibilizar o nosso Presidente da 
Republica, o nosso Presidente Luiz Inácio. Olha, os 
alopradinhos do Piauí só fazem mentir, está uma de-
cepção.

Então, o que diz a repórter: 

Quase um mês após o rompimento da 
Barragem Algodões I, no município de Cocal, 
as pessoas que perderam tudo com a enchen-
te ainda convivem com a incerteza. A maioria 
delas permanece nos abrigos, sendo que 99% 
dos atingidos são agricultores, que perderam a 
casa e a safra que garantia o sustento de suas 
famílias. “Até o momento, só a ajuda emergen-
cial está chegando ao município.

Pelos dois Prefeitos, de Cocal e de Buritis. São 
extraordinários, são altruístas, são dedicados. Então, 
ele acusa essa emergência, tanto do Prefeito Fernan-
do de Sousa, de Cocal, e de Ivana Fortes, de Buriti. 
São extraordinários Prefeitos. Um é do DEM e a Ivana 
é do PMDB.

Foram mais de 18 assentamentos rurais 
atingidos e os agricultores ainda não recebe-
ram indenização e nem ajuda para reconstru-
ção das casas”, disse o presidente da Fede-
ração dos Trabalhadores em Agricultura do 
Piauí (Fetag), Evandro Luz.

(...)
Enquanto isso, os agricultores permane-

cem de braços cruzados, esperando a ajuda 
do poder público. A maior parte das terras culti-
váveis desta região teve sua cobertura vegetal 
arrastada pela água e se encontra improdutiva. 
“Em alguns trechos só ficou um grande banco 
de areia, que não serve para a agricultura. Ou-
tros trechos só poderão ser reaproveitados se 
passarem por uma recuperação”, disse.

De acordo com Evandro Luz, o cultivo de 
milho, mandioca, feijão e caju eram mais co-
muns na região próxima à barragem. Segundo 
ele, muitos ainda se dedicavam à criação de 
bodes e ovelhas – e gado –, que acabaram 
ficando sem pasto após o ocorrido. Isso sem 
falar dos inúmeros animais que morreram le-
vados pela água da barragem.

“Os agricultores estão angustiados sem 
saber de onde vão tirar seu sustento a partir de 
agora. Além disso, há inúmeros casos de pes-
soas com dengue entre os desabrigados”.

Ainda tem as más condições de saúde.

O representante do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Cocal, José Maria Siqueira 
[aí já é outro líder ruralista] afirma que 1800 
pessoas permanecem nos abrigos coletivos, 
enquanto 200 pessoas estão em casa aluga-
da. O restante continua na casa de parente. 
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Até o momento, estamos sem resposta, sem 
nada de concreto.

A mesma coisa diz Ivana Santos Fortes. Eu a vi 
com muito estoicismo, com muita sensibilidade, com 
muito amor acolhê-los em unidades escolares.

Então, nós estamos aqui para apelar ao nosso 
Presidente Luiz Inácio que os aloprados, lá, do Piauí, 
vivem a lhe enganar. É tudo mentira. Esta é a verda-
de. Faça. Eu sei que essa medida provisória tem que 
ser... Está sendo debatida, na Câmara Federal, tem 
que ser dividida pelos dez. Faça uma específica para 
Cocal e Buriti dos Lopes. Aí uma medida provisória 
é bem-vinda, tanto a Câmara quanto o Senado vão 
aplaudir, porque é ela precisa, como diz a Constitui-
ção, ser uma condição de urgência e relevância. E 
esse pessoal está aí. 

Então, nós viemos aqui agradecer ao Gilvam Bor-
ges. Nós que presidimos, aqui, quase toda a reunião 
hoje, e acompanhamos o Presidente Sarney numa 
reunião extraordinária da Mesa Diretora. Além de toda 
a Mesa Diretora, os Líderes dos partidos, inclusive, o 
Aloizio Mercadante, que acaba de chegar. Deus tam-
bém com a sua inteligência privilegiada, com as suas 
luzes e sugestões. Nós estamos avançando para re-
cuperarmos, vamos dizer, aquele Senado, o Senado 
que traduz a ambição de toda a sociedade política, 
como disse Eduardo Gomes. 

“A democracia necessita de uma eterna vigilância 
para as liberdades democráticas”. E essa eterna vigi-
lância o Senado está fazendo. O Senado da República 
do Brasil não vai faltar com a nossa Pátria.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Senador Mão Santa, a Mesa se solidariza com 
V. Exª pela exaltação da última reunião de que V. Exª 
participou com os Srs. Líderes e as maiores expres-
sões políticas desta Casa, em que as providências 
lideradas pelo Presidente Sarney foram decididas e 
estão em curso, e como tranquilidade.

Concedo a palavra ao Senador Aloizio Merca-
dante. 

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
pela ordem. 

Eu vim à tribuna e fiz uma crítica à comissão que 
havia analisado os supostos atos secretos – 663 atos 
–, porque nós recebemos um CD com essas informa-
ções, com três arquivos: o primeiro arquivo era o tra-
balho da comissão; o segundo arquivo tinha uma série 
de atos e um terceiro. O segundo arquivo, na realida-
de, era o arquivo da Diretoria de Recursos Humanos, 
todas as nomeações, demissões, exonerações, e eu 
acessei esse arquivo, supondo que fosse secreto, e ia 

conferindo tudo. Estavam no Diário Oficial as minhas 
nomeações, demissões, remoções. E, na realidade, 
o arquivo secreto eram apenas alguns que estavam 
destacados desse segundo arquivo. 

Portanto, no arquivo dos supostos atos secretos, 
não consta o meu nome, não consta o meu gabinete, 
nenhum tipo de menção. Então, na realidade, o segun-
do arquivo era a matriz para poder destacar aquilo que 
não tinha sido publicado. Acho que isso dificultou um 
pouco o esclarecimento por parte da comissão, mas 
não posso avaliar o trabalho referente aos supostos 
atos secretos. Na realidade, no meu gabinete, não 
tem nenhuma menção, nenhuma remoção, nenhuma 
exoneração, nenhuma nomeação. O que eu mencio-
nei aqui era uma coisa absurda, porque deixei de ser 
Líder do Governo e trouxe alguns funcionários para o 
meu gabinete e demiti outros. Como isso poderia ser 
secreto? Era público, mas na realidade não estão no 
suposto arquivo dos atos secretos.

Então, eu queria fazer esse esclarecimento. Eu 
estava preocupado, porque achei o trabalho da comis-
são poderia gerar uma grande confusão no Senado. Até 
este momento, eu não posso dizer isso. Vou continuar 
analisando com rigor, mas não há nenhuma menção 
em relação ao meu gabinete e eu queria fazer esse 
esclarecimento publicamente. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Senador Mercadante, a Casa conhece a repu-
tação de V. Exª, como a de todos os outros Senadores 
que supostamente estão incluídos nessa lista, que, 
na verdade, é inexistente. Não existe questão de atos 
secretos. Inclusive, estivemos, como V. Exª e a grande 
maioria dos Senadores... Todos esses atos foram pu-
blicados, todos esses atos foram evidenciados. Há, na 
verdade, um processo de uma grande disputa política, 
ainda querelas e sequelas da última eleição.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
deixe-me só esclarecer.

Na reunião que fizemos com a Mesa, o que está 
se denominando ato secreto? Quando, por exemplo, 
havia uma nomeação, ela era encaminhada ao Diretor-
Geral da Casa, Sr. Agaciel Maia, e ele a encaminhava 
para a folha de pagamento, para o devido pagamento, 
e para a Diretoria de Recursos Humanos, do Sr. Zogh-
bi, a quem cabia a publicação do boletim na Intranet, 
que é a rede de comunicações, para oficializar e dar 
publicidade, o que é uma exigência constitucional.

O que aconteceu? Uma parte dessas nomea-
ções ou mudanças de função, mas principalmente 
política de pessoal, não foi devidamente publicada, e 
a Comissão identificou que elas não foram publicadas. 
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Há três pessoas nessa cadeia de responsabilidade, o 
Sr. Agaciel Maia, o Sr. Zoghbi e o Sr. Franklin, que era 
quem executava as ordens.

O Sr. Franklin veio a público e disse: “De fato eu 
não coloquei por ordem dos dois diretores”. Em fun-
ção disso, foi criada uma comissão de sindicância para 
investigar esses fatos, as devidas responsabilidades, 
que me parecem graves. O que eu não posso afirmar 
é que o Parlamentar que eventualmente fez uma so-
licitação junto à Mesa para uma remoção, para uma 
indicação, para uma demissão, seja o que for, ele não 
tem, a princípio, nenhuma responsabilidade pelo que 
aconteceu. Se tem, cabe aos diretores dizer qual é. A 
princípio, não tem, e não me parece que tem. E nós 
já verificamos hoje algumas irregularidades, como é 
o caso, por exemplo, do que aconteceu com o Sena-
dor Demóstenes, ou seja, nomearam para o gabinete 
dele, sem o seu conhecimento, sem demanda, sem a 
oficialização da requisição, um funcionário e, depois, 
o demitiram.

Então, isso tem que ser investigado com muito 
rigor, com muito cuidado – vivemos um momento de 
atropelo, pela ansiedade própria desses momentos –, 
para que não se patrocinem injustiças. Eu vi hoje, por 
exemplo, Senadores como Pedro Simon e Lúcia Vânia, 
que estavam naquela lista publicada pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo, cujo ato secreto foi nomeá-los para 
organizar a comemoração dos 180 anos do Senado. 
É preciso muito cuidado para que não haja nenhum 
prejuízo e depois ter que reparar a imagem pública 
dos Srs. Senadores.

Assim como me parece que os membros da Mesa 
não assinaram, a princípio – tenho absoluta convic-
ção dos membros da nossa Bancada –, nenhum ato 
secreto, não impediram a publicação de nenhum ato, 
não pediram que não fosse publicado nenhum ato. E 
as pessoas, quando tomavam as decisões, imagina-
vam que a publicidade seria dada por uma exigência 
constitucional, por uma rotina da Casa.

Vamos averiguar, sem prejulgar, o que aconte-
ceu; por que não foram publicados; que atos são esses 
– porque me parece que vários são atos de rotina de 
nomeação e de demissão –; e se há irregularidades. 
Temos de identificar e responsabilizar. De qualquer 
forma, esse episódio terá de ser muito bem esclare-
cido por essa comissão de sindicância. Foi pedida a 
participação do Ministério Público, e há uma auditoria 
do Tribunal de Contas da União. Acho que tudo isso, 
tanto os contratos quanto a política de pessoal, vai ser 
devidamente esclarecido no tempo oportuno.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Se me permite...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Desejo a V. Exª uma boa noite. Durma tranquilo. 
V. Exª é um grande Líder, e a sua reputação é avalia-
da, com certeza, pelos paulistas a cada pleito que V. 
Exª disputa.

Não havendo mais nenhum orador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente, estou inscrito, se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – V. Exª dispõe de cinco minutos. Está bom?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sim.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – Passou de cinco...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Gilvam Borges, que-
ro, primeiro, reforçar aqui as palavras do Líder do PT, 
Aloizio Mercadante, uma vez que ressaltou a boa-fé, 
a correção dos membros de nossa Bancada, no que 
diz respeito a todos esses atos. E gostaria também de 
reiterar o que disse hoje à tarde com respeito àquele 
ato do ano 2000, pelo qual a Mesa Diretora, sem ter 
claro conhecimento nem ter debatido em reunião da 
Mesa que eu tivesse presenciado, acabou assinando 
um ato que daria o seguro de saúde vitalício para o 
Diretor-Geral e para o Secretário-Geral da Mesa desde 
que tivessem pelo menos dois anos ou mais de traba-
lho no Senado. Isso, no meu entender, feriria o senso 
de equidade para com os demais servidores. Esse ato, 
inclusive por requerimento de minha autoria, foi hoje, a 
partir de agora, anulado em seus efeitos pelo Senado 
Federal, pela Mesa Diretora.

Sr. Presidente, tendo em conta a importância do 
parecer elaborado pelo  Deputado José Genoino, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, rela-
tivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 373, de 
2009, do  Deputado Jackson Barreto e outros, gostaria 
de assinalar a relevância desse parecer, que ainda será 
apreciado e votado naquela Comissão da Câmara dos 
  Deputados e, eventualmente, em plenário.

Eis a proposta do  Deputado Jackson Barreto:

(...) pretende alterar o § 5º do art. 14 do 
texto constitucional para instituir a possibilida-
de de os ocupantes dos cargos de chefia do 
Poder Executivo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios serem ree-
leitos para até dois períodos subsequentes ao 
do primeiro mandato.

Ora, a proposta deveria se sujeitar ao referendo 
popular a ser realizado no segundo domingo de se-
tembro próximo.
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“Na justificação apresentada, argumenta-
se que o intento da proposta não seria ‘permitir 
a sucessividade indeterminada de mandatos, 
mas apenas a possibilidade de até três man-
datos sucessivos’. Não haveria ‘razão lógica’ 
para a proibição da segunda reeleição, ‘mes-
mo porque, a rigor, cabe ao eleitorado decidir 
sobre a continuidade ou descontinuiedade da 
gestão posta ao crivo das urnas”.

Ora, Sr. Presidente, o Relator,  Deputado José Ge-
noíno, fez um parecer que considero muito bem feito, 
mas eu gostaria aqui de assinalar alguns dos pontos, 
para atender o tempo que V. Exª aqui colocou.

“A proposta de emenda à Constituição 
ora examinada me parece, irremediavelmente, 
fulminada de inconstitucionalidade, atingindo 
valores e elementos essenciais do Estado de-
mocrático-republicano, consagrado pelo texto 
constitucional de 1988.

Antes de qualquer outra coisa, a medida 
proposta agride o senso comum de justiça e 
razoabilidade ao pretender aplicar-se aos atu-
ais detentores de mandato eletivo, alterando 
regras do jogo político em andamento no in-
tuito de favorecer determinados resultados. A 
ilegitimidade da empreitada salta aos olhos: 
procura-se contemplar, por meio de emenda 
constitucional, interesses pertinentes à política 
ordinária, cotidiana, o que se mostra em com-
pleto descompasso com o papel institucional 
reservado ao poder reformador pelo Consti-
tuinte originário.

Confiram-se, a propósito, as lúcidas pon-
derações de um prestigiado constitucionalista 
sobre essa temática”.

Luís Roberto Barroso diz:

“A Constituição institui os órgãos do po-
der constituído e impõe limites de forma e de 
conteúdo à sua atuação. O poder constituinte, 
como intuitivo, é superior ao poder constituído, 
assim como a Constituição desfruta de supre-
macia em relação à legislação ordinária. Os 
valores permanentes inscritos na Constituição 
têm primazia sobre as circunstâncias (...)”

(Interrupção do som)

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Suplicy! 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Vou só...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Vou dar um minuto a V. Exª e, por gentileza...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Dois minutos e agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – O Senador Arthur Virgílio já está ali, a postos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Sim, mas eu teria o tempo regimental de dez mi-
nutos.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Não, V. Exª não teria o tempo. A Mesa está lhe 
fazendo uma concessão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bem, mas estou inscrito...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Vou dar dois minutos a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Leio:

“Duas teses desenvolvidas nas últimas 
décadas procuram fornecer legitimação para 
a superioridade jurídica do poder constituinte. 
A primeira delas está na idéia de pré-compro-
misso ou autovinculação. O povo, ao elaborar 
a Constituição, impõe a si mesmo e ao seu 
poder soberano limitações que resguardem 
o processo político democrático dos perigos 
e tentações que possam abalá-lo no futuro. 
Por esse motivo se protegem os direitos fun-
damentais e se impõem procedimentos des-
tinados a impedir a opressão das minorias 
pelas maiorias.

Outra tese de amplo curso é a da de-
mocracia dualista, que divide a atividade po-
lítica em duas: a política constitucional – que 
se pratica em momentos cívicos específicos 
de ampla mobilização do povo – e a política 
ordinária, que fica a cargo da classe política e 
dos organismos do poder constituído. A vonta-
de manifestada naqueles momentos especiais 
prevalece sobre a dos momentos rotineiros (...) 
As limitações que impõe às maiorias políticas 
supervenientes destinam-se a preservar a ra-
zão republicana – que se expressa por meio de 
valores e virtudes – das turbulências das pai-
xões e dos interesses da política cotidiana.”

Sr. Presidente, requeiro que seja registrado na 
íntegra o parecer tão bem feito pelo  Deputado José 
Genoíno, que, certamente, foi aplaudido por toda a 
Nação, para destacar que o próprio Presidente Lula 
tem manifestado que ele não quer que haja o terceiro 
mandato, porque isso significaria um não aperfeiçoa-
mento de nossas instituições democráticas.
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Portanto, quero aqui louvar o trabalho tão bem 

formulado pelo  Deputado José Genoíno e requerer 

que a íntegra do seu parecer seja transcrita nos Anais 

do Senado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY 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) – Sr. 
Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – V. Exª será atendido na forma do Regimento 
Interno. A Mesa acata na íntegra o pronunciamento 
de V. Exª.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Pois não!

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Também concordo com 
o Senador Suplicy, quando ele diz que foi competente, 
que foi muito bem engendrado, muito bem montado o 
Relatório apresentado sobre essa questão do terceiro 
mandato pelo meu colega de Congresso, meu colega 
de Câmara por tanto tempo e por quem jamais deixei 
de ter afeto pessoal:  Deputado José Genoíno Neto.

Mas, Sr. Presidente, antes de tudo, ouvi o Senador 
Mercadante para esclarecer de uma vez por todas isso. 
Nessa balbúrdia que virou o Senado, nessa confusão 
que virou o Senado, tem lá um tal relatório secreto – 
não sei por que aquilo é dado como secreto – e tem um 
outro que não é secreto. E, em relação a esse que não 
é secreto, ligou-me uma jornalista, Natuza, da Agên-
cia Reuters, e me diz que estava lá – não sei por que 

não no Diário Oficial – a nomeação da Sandra, minha 
assessora de imprensa.

E me liga Eduardo, de O Globo, dizendo que, 
nesse mesmo episódio, desse não secreto, estava lá 
o nome de uma assessora minha de Manaus. 

Muito bem, primeiro ressalto que, a essa altura, 
nada mais é secreto – e esse é um avanço. Mas não 
havia razão nenhuma para isso ser secreto, nem es-
tava classificado como secreta a incidência “a” ou a 
incidência “b” nesse meu caso. E, para mim, depois 
de tudo o que já vi aqui, o que tem mesmo é uma bru-
tal armação.

Pedi para auditarem no meu gabinete com mui-
ta atenção, porque, assim como houve esse episódio 
lamentável de colocarem uma pessoa... O Sr. Zoghbi 
nomeia uma pessoa para o gabinete do Senador De-
móstenes Torres sem o Senador Demóstenes Torres 
concordar com isso. Porque estava vago, ele achou 
que podia tanto, que podia fazer isso com o Senador 
– o Sr. Zoghbi, o Sr. Agaciel, sei lá, às vezes até mis-
turo os dois! 

Estou pedindo para ver se não colocaram tanta 
coisa tola para, no fundo, mascarar coisas mais sérias. 
Tanta coisa óbvia! Por que não publicaram no Diário 
Oficial a nomeação da minha assessora de Manaus 
ou da minha assessora de imprensa? Por quê? Não 
consigo entender a razão. Pode ser uma cortina de fu-
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maça. A gente fica achando que tudo isso é tolice, e, 
no fundo, no fundo, pode ter algo que não seja tolice. 

Agora, eu também, depois de registrar que houve 
muitos avanços na reunião de hoje na Presidência da 
Casa, observei que um ponto ficou emperrado. Pedimos 
ao Presidente Sarney que suspendesse, afastasse do 
Senado, até porque isso facilita o trabalho das investi-
gações, o Sr. Agaciel Maia e o Sr. João Carlos Zoghbi. 
E o Presidente Sarney, assessorado por alguém do 
setor jurídico, disse que não poderia porque teria de 
haver – e acho que essa pessoa fez uma confusão, 
certamente de boa-fé, mas fez uma confusão – uma 
advertência oral, se fosse o caso, uma advertência es-
crita, se fosse mais grave, uma suspensão, se fosse 
mais grave ainda, e a demissão, se fosse mais grave, 
por final.

O defeito está na forma como trataram essa ques-
tão. Instauraram uma sindicância, o que de fato impe-
de a suspensão, o afastamento do Dr. Zoghbi e do Dr. 
Agaciel. Considero que, sobretudo o segundo, é capaz 
de, com sua presença no Senado, com a força que 
construiu aqui, tumultuar o ritmo das investigações. Ele 
fora, haveria muito mais tranquilidade para se fazer a 
investigação e para declarar-se a culpa de quem tiver 
culpa e a inocência de quem for inocente.

Então, Sr. Presidente, solicito que, em vez de 
sindicância, mude-se a forma de investigação – e o 
faço formalmente à Mesa – para processo administra-
tivo disciplinar. Qual é a diferença? É que, nos casos 
em que o delito, em tese, seja punido com demissão, 
como no cometimento de crime contra a Administração 
Pública, relatado pelo Senador Demóstenes Torres, é 
obrigatória a instauração do processo disciplinar, e não 
de sindicância. Então, teria havido um erro da Mesa. 
Isso quem diz é o art. 146 da Lei nº 8.112/90:

Art. 146. Sempre que o ilícito praticado 
pelo servidor ensejar a imposição de penalida-
de de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, 
de demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade ou destituição de cargo em 
comissão, será obrigatória a instauração de 
processo disciplinar. 

Nesse sentido, a instauração de sindicância no 
lugar de processo disciplinar é um ato ilegal, ao ver da 
minha assessoria jurídica, porque o correto é se abrir, 
obrigatoriamente, um processo disciplinar.

Uma vez instaurado, Senador Suplicy, o processo 
administrativo e disciplinar, deverá ser pedido o afas-
tamento preventivo dos dois diretores, nos termos do 
art. 147:

Art. 147. Como medida cautelar e a fim de 
que o servidor não venha a influir na apuração 

da irregularidade [que é o caso do Sr. Agaciel], 
a autoridade instauradora do processo discipli-
nar poderá determinar o seu afastamento do 
exercício do cargo pelo prazo de até 60 (ses-
senta) dias, sem prejuízo da remuneração. 

Parágrafo único. O afastamento poderá 
ser prorrogado por igual prazo [ou seja, mais 
60 dias], findo o qual cessarão os seus efeitos, 
ainda que não concluído o processo. 

Ou seja, a confusão que se fez e que se passou 
para o Presidente José Sarney foi que primeiro teria 
que haver a sindicância, ela concluiria por um proces-
so, e esse processo determinaria depois pela inocên-
cia, por uma punição oral, por uma punição escrita, 
por uma punição de suspensão ou por uma punição 
de demissão.

Não estou me referindo a isso, longe disso ainda. 
Estou dizendo apenas que, se se muda para a forma 
que julgo correta, de acordo com o art. 146 da Lei 
8.112/90, de sindicância para processo disciplinar, nós 
podemos, em defesa da apuração, se a gente enten-
de que há algo capaz de tumultuar a apuração – e o 
prestígio, na Casa, do Dr. Agaciel é capaz de prejudi-
car, pois a gente percebe que a Casa está literalmente 
dividida entre Senadores... 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Já con-
cluo, Sr. Presidente. A gente percebe que a Casa está 
literalmente dividida entre Senadores e funcionários 
que o seguem até hoje e funcionários que acham que 
a Casa está sendo prejudicada pela atuação dele.

Mas aqui não se cuida ainda de demiti-lo, de 
nada; apenas de afastá-lo, sem prejuízo da remune-
ração, para que, em sessenta dias, prorrogáveis por 
mais sessenta – e, findo isso, ele voltaria a trabalhar, 
para aguardar o restante do processo –, se concluísse 
a investigação. Esta, sim, diria se ele merece alguma 
daquelas punições que eu aventei: advertência oral, 
advertência escrita, suspensão ou a demissão. Então, 
tratar-se-ia agora de uma medida preventiva, que fa-
cilitaria o processo.

Portanto, peço à Mesa que encaminhe. Eu vol-
taria a esta questão de ordem, por entender que nós 
andaremos melhor e faremos uma mais lisa investi-
gação se...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – ... en-
veredarmos pelo caminho do art. 146, que substitui, 
por considerar ilegal, a investigação pela sindicância. 
Eu enveredaria pela investigação pelo processo ad-
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ministrativo disciplinar, que permite o afastamento por 
sessenta dias, prorrogáveis por mais sessenta dias – 
120 dias no máximo, portanto. Ainda que o processo 
não termine, não se poderia prorrogar mais nenhuma 
vez. Com isso, acredito que se teria campo para fa-
zer uma investigação serena, desapaixonada e real, 
porque o Senado precisa de atitudes reais por parte 
de todos nós.

Então, fica aqui o pedido que a Liderança do 
PSDB faz à Mesa no sentido de que medite e decida 
pelo que me parece legalmente correto, que é trocar 
a sindicância ilegal e imperfeita. Amanhã o Sr. Agaciel 
pode até dizer: “É ilegal a sindicância.” 

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Ele 
o Sr. Zoghbi podem dizer assim: “Eu fui processado 
ilegalmente por uma sindicância e não pelo processo 
administrativo”. Ele pode amanhã – quem sabe? – anu-
lar em juízo os efeitos do que se está fazendo hoje. É 
bom meditarmos...

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

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Se 
puder...

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB 
– AP) – Não é permitido o aparte, Senador Eduardo 
Suplicy.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
o senhor fala pela ordem, Senador Suplicy.

Eu encerro, Sr. Presidente, pedindo que a Mesa 
considere isso em nome da legalidade e em nome da 
apuração serena e concreta dos fatos que têm preo-
cupado tanto a todos nós Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Senador Arthur Virgílo, a Mesa solicita a V. Exª 
que isso seja feito por escrito, até para que possamos 
ter concisamente o requerimento apresentado à Mesa, 
e, assim, o Presidente, a Diretoria, possa avaliar o 
pleito de V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria apenas 
dizer que sou testemunha, porque presenciei a reunião 
da Mesa Diretora com os Líderes, quando, na tarde 
de hoje, diversos se manifestaram, dizendo que seria 
até melhor se houvesse esse processo de apuração 

com o afastamento dos servidores que estão sendo 
objeto de apuração, para que justamente atendessem 
a esses objetivos.

Então, o Presidente José Sarney e outros da 
Mesa avaliaram que isso demandaria uma consulta à 
Assessoria da Mesa, à Consultoria Legislativa, para 
saber o melhor procedimento.

O que noto é que o Senador Arthur Virgílio fez 
a consulta, que naquele momento não estava pronta, 
sobre qual o procedimento que poderia ser adotado. 

Avalio que, até para se assegurar o direito pleno 
de defesa dos diretores que foram hoje afastados e 
são objeto dessa sindicância, para que eles tenham a 
tranquilidade completa de poder realizar a defesa no 
interesse maior de todo Senado, a proposição que o 
Senador Arthur Virgílio coloca me parece adequada.

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Sérgio Guer-
ra, Arthur Virgílio e Flexa Ribeiro enviaram discursos 
à Mesa, pra serem 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 re-
gistrar a matéria intitulada “Arrecadação em queda”, 
publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo em sua 
edição de 20 de abril 2009.

A reportagem destaca que os resultados da arre-
cadação tributária de março mostram, mais uma vez, 
o forte impacto da crise sobre as finanças do governo 
federal. No primeiro trimestre de 2009, pela primeira 
vez desde 2003, a arrecadação de tributos federais foi 
menor, até mesmo em valores nominais, do que nos 
três primeiros meses do ao anterior. A arrecadação de 
impostos e contribuições administrados pela Receita 
Federal do Brasil totalizou R$155,6 bilhões, menos 
do que os R$156,5 bilhões arrecadados no primeiro 
trimestre de 2008. Uma redução de 6,02%.

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. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores,venho à tribuna no dia de hoje para 
registrar a matéria intitulada “Kfouri vence ação contra 
ex-Ministro do Esporte”, publicada pelo site Comuni-
que-se o Portal da Comunicação em sua edição de 
20 de maio 2009.

A reportagem destaca que a entrevista conce-
dida pelo ex-ministro do Esporte Agnelo Queiroz ao 
programa Fala Brasília, da Record, há quatro anos, 
acusando Juca Kfouri de se beneficiar financeiramen-
te da presença de Pelé no ministério do Esporte, du-
rante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 
uma “acusação grave”, segundo o juiz Roque Fabrí-
cio Antônio de Oliveira Viel, da Primeira Vara Cível de 
Brasília. Agnelo Queiroz terá que pagar ao jornalista 
indenização de R$ 25 mil. Kfouri até pensou em doar 

o dinheiro ao PCdoB, ao qual Queiroz fazia parte, para 
que “o partido formasse quadros melhores”, como 
escreveu em seu blog. “Mas não só Queiroz saiu do 
PCdoB como, ainda por cima, os que o sucederam no 
ministério são do mesmo tipo, razão pela qual há que 
se concluir que o PCdoB também não tem mais jeito. 
O dinheiro, portanto, será destinado ao escritório de 
advocacia que tem me amparado, pro bono, em ques-
tões semelhantes”, completa.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
registrar artigo de um grande jogador de futebol, o Dr. 
Sócrates, publicado na revista Carta Capital, intitulado 
“Palito, Beata e o Piscina na Favela”.

O Dr. Sócrates, ou simplesmente Sócrates, foi 
uma das estrelas de um dos maiores esquadrões do 
futebol mundial: a Seleção Brasileira de Futebol da 
Copa do Mundo de 1982, onde mostrou toda a sua 
categoria.

Na matéria publicada, Sócrates se lembra dos vá-
rios personagens que passaram em sua vida, inclusive 

um dos que vestiu a camisa amarelinha e se tornou o 
Galinho de Quintino, o grande Zico.

Sr. Presidente, para concluir, requeiro que o ar-
tigo acima citado seja considerado, na íntegra, como 
parte deste pronunciamento para que, assim, passe 
a integrar os Anais do Senado Federal. 

Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)

JUNHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL1284



Junho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 26267 

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 “Notas tem endereço 
de loja de cosméticos”, publicada pelo jornal O Estado 
de S.Paulo, de 09 de maio de 2009.

A matéria destaca que é numa sala comercial da 
Rua General Roberto Alves Carvalho Filho, em Santo 
Amaro, na zona sul de São Paulo, que deveria fun-
cionar a Proresult Serviços Administrativos, empresa 
investigada pelo Ministério Público Eleitoral por emitir 
nove notas fiscais supostamente frias para a campanha 

do vereador Arselino Tatto (PT) em 2008. Mas o que 
existe hoje na sala 3B é uma revenda de cosméticos, 
que funciona no local há mais de seis anos.

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. PRESIDENTE (Gilvam Bortes. PMDB – AP) 
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 12, DE 2009 
(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Discussão, em turno único, Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2009, que dá nova 
redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei no 10.931, 
de 2 de agosto de 2004, que tratam de patrimô-
nio de afetação de incorporações imobiliárias; 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado 
às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de 
moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida – PMCMV, atribui à Agên-
cia Nacional de Telecomunicações – Anatel as 
atribuições de apurar, constituir, fiscalizar e ar-
recadar a Contribuição para o Fomento da Ra-
diodifusão Pública; altera as Leis nºs 11.196, de 
21 de novembro de 2005, 11.652, de 7 de abril 
de 2008, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
9.826, de 23 de agosto de 1999, 6.099, de 12 
de setembro de 1974, 11.079, de 30 de dezem-
bro de 2004, 8.668, de 25 de junho de 1993, 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 10.865, de 
30 de abril de 2004, e 8.989, de 24 de fevereiro 
de 1995; e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vâ-
nia

(Sobrestando a pauta a partir de: 
15.05.2009)

Prazo final prorrogado: 11.08.2009

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 461, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 461, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da Inte-
gração Nacional, no valor de trezentos milhões 
de reais, para os fins que especifica.

Relator revisor:
(Sobrestando a pauta a partir de: 31-5-

2009)
Prazo final prorrogado: 27-8-2009

3 
PARECER Nº 511, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
511, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Expedito Júnior, sobre o Ofício nº S/15, de 
2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação 
do Senado Federal a indicação do Senhor Sér-
gio Feltrin Corrêa, Desembargador do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

4 
PARECER Nº 512, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
512, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Efraim 
Morais, sobre o Ofício nº S/16, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Adilson Gurgel de Castro para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

5 
PARECER Nº 513, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
513, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jayme 
Campos, sobre o Ofício nº S/17, de 2009 (nº 
47/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação do 
Senhor Almino Afonso Fernandes para compor 
o Conselho Nacional do Ministério Público.

6 
PARECER Nº 514, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
514, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valter 
Pereira, sobre o Ofício nº S/18, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-
nado Federal a indicação do Senhor Nicolao 
Dino de Castro e Costa Neto, Procurador Re-
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gional da República, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

7 
PARECER Nº 515, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
515, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Eliseu Resen-
de, sobre o Ofício nº S/19, de 2009 (nº 520/2009, 
na origem), do Procurador-Geral da República, 
submetendo à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Senhora Sandra Lia Simón, Pro-
curadora Regional do Trabalho, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

8 
PARECER Nº 516, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
516, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora ad hoc: Senadora 
Lúcia Vânia, sobre o Ofício nº S/20, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação da Senhora Maria 
Ester Henrique Tavares, Procuradora da Jus-
tiça Militar, para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

9 
PARECER Nº 517, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
517, de 2009, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos 
Valadares, sobre o Ofício nº S/21, de 2009 (nº 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação do Senhor Diaulas Cos-
ta Ribeiro, Promotor de Justiça, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

10 
PARECER Nº 518, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer no 
518, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Pedro 
Simon, sobre o Ofício no S/22, de 2009 (no 
520/2009, na origem), do Procurador-Geral da 
República, submetendo à apreciação do Se-

nado Federal a indicação do Senhor Cláudio 
Barros Silva, Procurador de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul, para compor o Conse-
lho Nacional do Ministério Público.

11 
PARECER Nº 519, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
519, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio 
Carlos Junior, sobre o Ofício nº S/23, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Achiles 
de Jesus Siquara Filho, Procurador de Justiça 
do Estado da Bahia, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

12 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
520, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Raimun-
do Colombo, sobre o Ofício nº S/24, de 2009 
(nº 520/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor San-
dro José Neis, Promotor de Justiça do Estado 
de Santa Catarina, para compor o Conselho 
Nacional do Ministério Público.

13 
PARECER Nº 521, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
521, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Neuto 
de Conto, sobre o Ofício nº S/25, de 2009 (nº 
143/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação da Senhora Taís Schilling 
Ferraz, Juíza Federal da Seção Judiciária do 
Estado do Rio Grande do Sul, para compor o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

14 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
522, de 2009, da Comissão de Constituição, 
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Justiça e Cidadania, Relator: Senador Marco 
Maciel, sobre o Ofício nº S/26, de 2009 (s/
nº/2009, na origem), de Lideranças do Senado 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Bruno Dantas 
Nascimento para compor o Conselho Nacional 
do Ministério Público.

15 
PARECER Nº 502, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
502, de 2009, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Eduardo Azere-
do, sobre o Ofício nº S/39, de 2009 (nº 144/2009, 
na origem), do Supremo Tribunal Federal, subme-
tendo à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Paulo de Tarso Tamburini Souza, Juiz 
de Direito da Comarca de Belo Horizonte, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

16 
PARECER Nº 589, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
589, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador 
Antonio Carlos Júnior, sobre o Ofício nº S/27, 
de 2009 (nº 239/2009, na origem), do Superior 
Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Leomar 
Barros Amorim de Sousa, Desembargador do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 
compor o Conselho Nacional de Justiça. 

17 
PARECER Nº 590, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
590, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador José 
Agripino, sobre o Ofício nº S/28, de 2009 (nº 
239/2009, na origem), do Superior Tribunal de 
Justiça, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Walter Nunes 
da Silva Júnior, Juiz Federal, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça. 

18 
PARECER Nº 592, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
592, de 2009, da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania, Relator: Senador Flexa 
Ribeiro, sobre o Ofício nº S/30, de 2009 (nº 
144/2009, na origem), do Supremo Tribunal 
Federal, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Milton Augusto 
de Brito Nobre, Desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

19 
PARECER Nº 593, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
593, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Tasso 
Jereissati, sobre o Ofício nº S/31, de 2009 (nº 
406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor José 
Adônis Callou de Araújo Sá, Procurador Re-
gional da República, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

20 
PARECER Nº 594, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 594, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Romeu Tuma, sobre o Ofício nº S/32, de 2009 
(nº 406/2009, na origem), do Procurador-Geral 
da República, submetendo à apreciação do 
Senado Federal a indicação do Senhor Felipe 
Locke Cavalcanti, Promotor de Justiça do Es-
tado de São Paulo, para compor o Conselho 
Nacional de Justiça.

21 
PARECER Nº 595, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
595, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ideli 
Salvatti, sobre o Ofício nº S/33, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jefferson Luis Kravchychyn para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.
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22 
PARECER Nº 596, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
596, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Inácio 
Arruda, sobre o Ofício nº S/34, de 2009 (nº 
46/2009, na origem), do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, submetendo 
à apreciação do Senado Federal a indicação 
do Senhor Jorge Hélio Chaves de Oliveira para 
compor o Conselho Nacional de Justiça.

23 
PARECER Nº 598, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 598, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Aloizio 
Mercadante, sobre o Ofício nº S/36, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Ives Gandra Mar-
tins Filho, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
para compor o Conselho Nacional de Justiça.

24 
PARECER Nº 599, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 599, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, sobre o Ofício nº S/37, 
de 2009 (nº 184/2009, na origem), do Tribunal 
Superior do Trabalho, submetendo à aprecia-
ção do Senado Federal a indicação do Senhor 
Nelson Tomaz Braga, Juiz do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 1ª Região, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça.

25 
PARECER Nº 600, DE 2009 

(Escolha de Autoridade)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
600, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Os-
mar Dias, sobre o Ofício nº S/38, de 2009 (nº 
184/2009, na origem), do Tribunal Superior do 
Trabalho, submetendo à apreciação do Sena-
do Federal a indicação da Senhora Morgana 
de Almeida Richa, Juíza do Trabalho Titular da 

15ª Vara do Trabalho de Curitiba, para compor 
o Conselho Nacional de Justiça.

26 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 29, DE 2003

Votação, em segundo turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 29, de 2003, tendo 
como primeira signatária a Senadora Lúcia Vâ-
nia, que dá nova redação ao art. 193 da Consti-
tuição 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.

27 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 727, de 2008, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

28 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 48, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação 
de recursos destinados à irrigação. 

Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15, 
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania: 1º pronunciamento: Relator: Senador 
João Alberto Souza, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento: 
(sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad 
hoc: Senador João Batista Motta, favorável, nos 
termos de subemenda que apresenta.

29 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 51, DE 2003

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 51, de 2003, 
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tendo como primeiro signatário o Senador 
Demóstenes Torres, que dá nova redação ao 
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal, para 
incluir o Cerrado e a Caatinga entre os biomas 
considerados patrimônio nacional.

Parecer favorável, sob nº 269, de 2004, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Eduardo Azeredo.

30 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 19, de 2007, tendo 
como primeiro signatário o Senador Tião Viana, 
que acrescenta parágrafo único ao art. 54 da Cons-
tituição Federal, para permitir a   Deputados Fede-
rais e Senadores o exercício de cargo de professor 
em instituição pública de ensino superior.

Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Eduardo Suplicy.

31 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 100, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 100, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador Al-
varo Dias, que dá nova redação às alíneas b 
e c do inciso XXIII do art. 21 da Constituição 
Federal, para autorizar a produção, a comer-
cialização e a utilização de radioisótopos para 
a pesquisa e uso médicos.

Parecer favorável, sob nº 1.105, de 2008, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador César Borges.

32 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2008

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 42, de 2008 (nº 
138/2003, na Câmara dos   Deputados, tendo como 
primeiro signatário o  Deputado Sandes Júnior), 
que altera a denominação do Capítulo VII do Título 
VIII da Constituição Federal e modifica o seu art. 
227 (dispõe sobre a proteção dos direitos econô-
micos, sociais e culturais da juventude).

Parecer sob nº 297, de 2009, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Expedito Júnior, favorável, com as Emendas 
nºs 1 a 3-CCJ, de redação, que apresenta.

33 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 111, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 111, 
de 2005 (nº 3.796/2004, na Casa de origem, da 
 Deputada Laura Carneiro), que dispõe sobre 
a Política Nacional de Orientação, Combate e 
Controle dos Efeitos Danosos da Exposição ao 
Sol à Saúde e dá outras providências.

Parecer sob nº 1.053, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido.

34 
EMENDAS DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Votação, em turno único, das Emendas da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 507, de 
2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), da Senadora 
Fátima Cleide, que altera o art. 61 da Lei nº 9.394, 
de 20 dezembro de 1996, com a finalidade de dis-
criminar as categorias de trabalhadores que se 
devem considerar profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

35 
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI 

DO SENADO Nº 314, DE 2006

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 314, 
de 2006 (nº 1.477/2007, naquela Casa), de au-
toria do Senador Gerson Camata, que inclui 
dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
para determinar que conste, nos documentos 
de cobrança de dívida encaminhados ao con-
sumidor, o nome e o endereço do fornecedor 
do produto ou serviço.

Parecer favorável, sob nº 692, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

36 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2006

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 15, de 2006 (nº 4.924/2005, 
na Casa de origem, do  Deputado Bernardo 
Ariston), que altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 
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9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Crimi-
nais e dá outras providências (dispõe sobre a 
representação nas causas de valor até vinte 
salários mínimos).

Parecer favorável, sob nº 576, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 29, de 2008 (nº 7.163/2006, na 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da 
República, que autoriza o Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
Inmetro a promover a alienação de bem público.

Parecer favorável, sob nº 578, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 137, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 137, de 2008 (nº 370/2007, 
na Casa de origem, do  Deputado Luiz Couto), 
que dispõe sobre o crime de extermínio de se-
res humanos, altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e dá 
outras providências.

Pareceres sob nºs 1.093, de 2008; e 695, 
de 2009, das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, 
favorável com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, 
que apresenta; e

– de Direitos Humanos e Legislação Par-
ticipativa (em audiência, nos termos do Re-
querimento nº 1.397, de 2008), Relator: Se-
nador Jayme Campos, favorável ao Projeto 
e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ, apresentando, 
ainda, a Emenda nº 4-CDH.

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 152, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 152, de 2008 (nº 1.890/2007, 
na Casa de origem, do  Deputado Mauro Nazif), 
que acrescenta dispositivo à Lei nº 8.662, de 7 
de junho de 1993, para dispor sobre a duração 
do trabalho do Assistente Social.

Parecer favorável, sob nº 582, de 2009, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad 
hoc: Senador Flávio Arns.

40 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 276, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 276, de 2008 (nº 
59/2007, na Câmara dos   Deputados), que 
aprova o texto do Tratado sobre Transferência 
de Pessoas Condenadas entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Suriname, celebrado em Para-
maribo, em 16 de fevereiro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 715, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator ad hoc: Senador Paulo Duque.

41 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 277, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 277, de 2008 (nº 
61/2007, na Câmara dos   Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento do Centro Sul, celebrado em Genebra, 
em 1º de setembro de 1994.

Parecer favorável, sob nº 716, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Efraim Morais.

42 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 74, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 74, de 2009 (nº 
321/2007, na Câmara dos   Deputados), que 
aprova o texto do Terceiro Protocolo Adicional 
às Convenções de Genebra de 12 de agosto 
de 1949, relativo à Adoção de Emblema Dis-
tintivo Adicional aprovado em Genebra, em 8 
de dezembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 717, de 2009, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Relator ad hoc: Senador Fernando Collor.

43 
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, 
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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.

44 
REQUERIMENTO Nº 643, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 643, de 2009, do Senador Francisco Dornelles, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 115, de 2009, com o Projeto 
de Lei do Senado nº 423, de 2003, que já se en-
contra apensado aos Projetos de Lei do Senado 
nºs 495, de 2003; 106, de 2006; 470 e 681, de 
2007; e 138, de 2008, por regularem a mesma 
matéria (dedução de despesas da base de cál-
culo do imposto de renda da pessoa física).

45 
REQUERIMENTO Nº 701, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 701, de 2009, do Senador Antonio Carlos 
Valadares, solicitando a tramitação conjunta 
das Propostas de Emenda à Constituição nº 
38, de 2004, 50, de 2006, e 86, de 2007, por 
regularem a mesma matéria (voto secreto).

46 
REQUERIMENTO Nº 708, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 708, de 2009, da Senadora Marina Silva, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 40, de 2003, e 247, de 
2008, por regularem a mesma matéria (em 
igualdade de condições, estabelece a certifi-
cação ambiental como critério de desempate 
em licitações públicas).

47 
REQUERIMENTO Nº 711, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 711, de 2009, do Senador Romero Jucá, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 53, de 2003, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 109, de 2006, e dos Projetos de Lei do 

Senado nºs 294, de 2004; 219, de 2005; 353, de 
2007; e 368, de 2008, a fim que tenha tramitação 
autônoma (transmissão da “Voz do Brasil”).

48 
REQUERIMENTO Nº 712, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 712, de 2009, do Senador Fernando 
Collor, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 6, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência). 

49 
REQUERIMENTO Nº 720, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 720, de 2009, do Senador Romero 
Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
do Senado nº 580, de 2007, além da Comis-
são constante do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária (dispõe sobre 
a condição de segurado especial).

50 
REQUERIMENTO Nº 721, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 721, de 2009, da Senadora Ideli Salvat-
ti, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 118, de 2009, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos 
Econômicos (permite a exploração de instala-
ções portuárias privadas para uso geral).

51 
REQUERIMENTO Nº 760, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 760, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 30 e 306, de 2003, com 
o Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2009, 
por regularem a mesma matéria (disciplina o 
funcionamento de Banco de Dados e serviços 
de proteção ao crédito e congêneres).

O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 
AP) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 18 
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 - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

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

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

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

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

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

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

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

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

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

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

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

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

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

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

Minoria-DEM - Eliseu Resende**

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

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

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

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

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

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

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

Roraima
Bloco-PT - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (14)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO)
RELATOR: Senador Arthur Virgílio   (PSDB-AM)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final prorrogado: 21/02/2010

TITULARES SUPLENTES

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

Heráclito Fortes   (DEM-PI)

Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,21)

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, PRB, PC DO B ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,22)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,20)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,18)

 1.  João Pedro   (PT-AM) (19)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (24)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (23)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)



118 terça-feira 23 ORDEM DO DIA junho de 2009

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

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (15,17)

PDT/PSOL (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
15. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
21. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
22. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176
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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.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)

 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

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

VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PETROBRAS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 569, de 2009,
de autoria do Senador Alvaro Dias e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete
suplentes, destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades envolvendo a empresa
Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP), relacionadas com: a) indícios de fraudes nas licitações para reforma de plataformas de exploração
de petróleo, apontadas pela operação "Águas Profundas" da Polícia Federal; b) graves irregularidades
nos contratos de construção de plataformas, apontadas pelo Tribunal de Contas da União; c) indícios de
superfaturamento na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do
Tribunal de Contas da União; d) denúncias de desvios de dinheiro dos "royalties" do petróleo, apontados
pela operação "Royalties", da Polícia Federal; e) denúncias do Ministério Público Federal sobre fraudes
envolvendo pagamentos, acordos e indenizações feitos pela ANP a usineiros; f) denúncias de uso de
artifícios contábeis que resultaram em redução do recolhimento de impostos e contribuições no valor de 4,3
bilhões de reais; g) denúncias de irregularidades no uso de verbas de patrocínio da estatal. 

(Requerimento nº 569, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Antonio Carlos Júnior   (DEM-BA)

Alvaro Dias   (PSDB-PR)

Sérgio Guerra   (PSDB-PE)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM-PI)

 2.  Tasso Jereissati   (PSDB-CE)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Ideli Salvatti   (PT-SC)

Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

João Pedro   (PT-AM)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 2.  Delcídio Amaral   (PT-MS)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

Valdir Raupp   (PMDB-RO) (1)

Romero Jucá   (PMDB-RR)

 1.  Leomar Quintanilha   (PMDB-TO) (1)

 2.  Almeida Lima   (PMDB-SE)

PTB
Fernando Collor   (AL)  1.  Gim Argello   (DF)

PDT
Jefferson Praia   (AM)

Notas:
1. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha, designado membro suplente em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
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4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:   
VICE-PRESIDENTE:   

RELATOR:   

Leitura: 15/05/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Jayme Campos   (DEM-MT) (1)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)

João Ribeiro   (PR-TO)

Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)

 2.  Flávio Arns   (PT-PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)

 2.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:
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1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6
PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo final prorrogado: 30/06/2009

MEMBROS
Senador Gerson Camata   (PMDB)

Senador César Borges   (PR)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3511

Fax: 3303-1176
E-mail: ems@senado.gov.br
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2) ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (COMISSÃO DE JURISTAS)

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) 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, PRB, PC DO B )
Senador João Pedro   (PT) 1. Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valdir Raupp   (PMDB) 1. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB)

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 
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4) 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, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (2,3) 1. Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
3. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
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5) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)

2. Senador Jayme Campos   (DEM)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
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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6) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU
Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1.

2.

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

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).

7) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

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

Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )

PTB
Senador Gim Argello 
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8) NOVO PACTO FEDERATIVO NO BRASIL
Finalidade: Promover amplo debate e propor medidas para adoção de um novo pacto federativo no Brasil,
ou para o aperfeiçoamento do vigente. 

(Requerimento nº 488, de 2008, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 15  titulares e 15 suplentes

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro   (PSDB) (1)

1.

2.

3.

4. Senador João Tenório   (PSDB) (2)

5. Senador Sérgio Guerra   (PSDB)

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

Senador João Ribeiro   (PR)

Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Senador Tião Viana   (PT)

1. Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

2. Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)

3. Senador Flávio Arns   (PT)

4. Senador Paulo Paim   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB) (3)

Senador Neuto De Conto   (PMDB) (3)

Senador Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3)

Senador Valter Pereira   (PMDB) (3)

1. Senador Gerson Camata   (PMDB) (3)

2. Senador Leomar Quintanilha   (PMDB) (3)

3. Senador Mauro Fecury   (PMDB) (3)

4. Senador Paulo Duque   (PMDB) (3)

PTB
Senador Sérgio Zambiasi 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
Senador João Durval 1.

Notas:
1. Em 09.06.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia (Of. n 107/09 - GLPSDB).
2. Em 09.06.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB (Bloco da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro (Of. n 107/09 - GLPSDB).
3. Em 10.06.2009, a Liderança do Bloco da Maioria (PMDB,PP)designa seus membros na Comissão (OF. GLPMDB nº 007-A/2009).
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9) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

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

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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10) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

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

Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PMDB) (1)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (2)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5
PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles

Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)

Senador Francisco Dornelles   (PP)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)

Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)

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

Senador Renato Casagrande   (PSB)

Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)

Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya 

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

PRAZOS

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 21.05.2009 a 18.06.2009 (art. 374, III) 
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 02.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 03 a 09.07.2009 (art. 374, V) 
PARECER FINAL: 10 a 16.07.2009 (art. 374, VI) 
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

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

Eduardo Suplicy   (PT) (38)

Delcídio Amaral   (PT) (36)

Aloizio Mercadante   (PT) (30)

Tião Viana   (PT) (41)

Marcelo Crivella   (PRB) (40)

Inácio Arruda   (PC DO B) (29)

César Borges   (PR) (32)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (33)

 3.  João Pedro   (PT) (11,35)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (39)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,72)

 6.  Expedito Júnior   (PR) (4,28)

 7.  João Ribeiro   (PR) (31)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (60,66)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (59,64)

Gerson Camata   (PMDB) (67,71)

Valdir Raupp   (PMDB) (55)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,54,56)

Pedro Simon   (PMDB) (57,69)

VAGO (68)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (62,65)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (58,61)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (3,63)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (1,63)

 5.  Lobão Filho   (PMDB) (9,53,70)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (2,63)

 7.  VAGO (68)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (48)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (18,46)

Efraim Morais   (DEM) (44)

Raimundo Colombo   (DEM) (50)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,43)

Jayme Campos   (DEM) (13,47)

Cícero Lucena   (PSDB) (23)

João Tenório   (PSDB) (24)

Arthur Virgílio   (PSDB) (23,74)

Tasso Jereissati   (PSDB) (23)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (46)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (17,42)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (49)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (46)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (45)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,51)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (26)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,22,73)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (27)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (52)

Gim Argello (52)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,52)

 2.  Fernando Collor (52)
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PDT
Osmar Dias (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

Notas:
1. 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).
2. 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).
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 Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. 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).
22. 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.
23. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
24. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
25. 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.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 16.02.2009, o Senador 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.
29. 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.
30. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
31. Em 16.02.2009, o Senador 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.
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32. 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.
33. 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.
34. 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.
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, 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.
37. 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.
38. 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).
39. 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.
40. 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.
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 Aloízio Mercadante.
42. 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.
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
Kátia Abreu.
44. 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.
45. 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.
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 Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
48. 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.
49. 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.
50. 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.
51. 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.
52. 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).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
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62. 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).
63. 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).
64. 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).
65. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 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 Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
68. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
69. 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).
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).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
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)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

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

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516

Fax: 3303-4344
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, PRB, PC DO B ) (5)

Flávio Arns   (PT) (3,18,36)

Augusto Botelho   (PT) (29)

Paulo Paim   (PT) (30)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Expedito Júnior   (PR) (34)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,60,62)

Renato Casagrande   (PSB) (31,58,65)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (27)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (26,32)

 6.  VAGO (31)

 7.  José Nery   (PSOL) (31,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,50)

Paulo Duque   (PMDB) (6,54)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (51)

Mão Santa   (PMDB) (52)

 1.  Lobão Filho   (PMDB) (55)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (49)

 4.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (48)

 5.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (53)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (38)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (41)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,39)

Raimundo Colombo   (DEM) (37)

Lúcia Vânia   (PSDB) (24,46)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (21,66)

Papaléo Paes   (PSDB) (20)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (45)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,44)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,67)

 6.  João Tenório   (PSDB) (22)

 7.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23,42)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,61)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. 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).
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
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, 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.
27. 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).
28. 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.
29. 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.
30. 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.
31. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
32. 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).
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 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.
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
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43. 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.
44. 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.
45. 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.
46. 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.
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
49. 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).
50. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
55. 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).
56. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
62. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
63. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade ¿ PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
64. 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).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).

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:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (3,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (2)

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

Flávio Arns   (PT) (6)  1.  Paulo Paim   (PT) (7)

PMDB
Paulo Duque (5)  1.  Leomar Quintanilha (10)

PTB PDT
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 Paulo Duque é designado membro titular 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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco 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, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (PT) (5)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa (8)  1.  Paulo Duque (3)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (6)  1.  João Durval   (PDT) (7)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador 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
PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa  1.  Wellington Salgado de Oliveira 

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).

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, PRB, PC DO B ) (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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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (73,74)

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

Flávio Arns   (PT) (36)

Augusto Botelho   (PT) (36)

Fátima Cleide   (PT) (36)

Paulo Paim   (PT) (36,46,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (38)

Marina Silva   (PT) (32)

Expedito Júnior   (PR) (33)

 1.  João Pedro   (PT) (1,31)

 2.  Ideli Salvatti   (PT) (35)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,37)

 4.  José Nery   (PSOL) (30)

 5.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,67)

 6.  João Ribeiro   (PR) (34,71)

 7.  VAGO (34)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (63)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,58,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (55)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (62)

Gerson Camata   (PMDB) (61)

Francisco Dornelles   (PP) (5,9,60)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (56)

 2.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (56)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (56)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (59)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (57)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,64)

 7.  Lobão Filho   (PMDB) (54)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,47)

Marco Maciel   (DEM) (50)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,49)

Heráclito Fortes   (DEM) (40)

José Agripino   (DEM) (13,51)

Adelmir Santana   (DEM) (44)

Alvaro Dias   (PSDB) (25)

Cícero Lucena   (PSDB) (22)

VAGO (29,68,73,74)

Marisa Serrano   (PSDB) (24)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (45)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,43)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (42)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (39)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,52)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,48)

 7.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,69)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (23)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,41)

Romeu Tuma (41)

 1.  João Vicente Claudino (41)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (41)

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 Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
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 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
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, 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.
36. 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).
37. 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.
38. 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.
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39. 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.
40. 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.
41. 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).
42. 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.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
45. 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.
46. 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).
47. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
48. Em 17.02.2009, 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.
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 Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. 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).
55. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

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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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

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

Renato Casagrande   (PSB) (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

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

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, PRB, PC DO B )

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, PRB, PC DO B ) (6)

Flávio Arns   (PT) (22)

Fátima Cleide   (PT) (22)

Paulo Paim   (PT) (22)

VAGO (2,23,48)

José Nery   (PSOL) (21)

 1.  João Pedro   (PT) (19)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (11,24,30)

 4.  Marina Silva   (PT) (24,45)

 5.  Magno Malta   (PR) (24,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (38,44)

Gerson Camata   (PMDB) (33)

VAGO (40,43)

Gilvam Borges   (PMDB) (39)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,34)

 1.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (36)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (35)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (37)

 4.  Mão Santa   (PMDB) (42)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (41)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (3,32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (27)

Eliseu Resende   (DEM) (4,28)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

VAGO (1,5)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (29)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (25)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (26)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47)

 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 Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
26. 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.
27. 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.
28. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
29. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
33. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. 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).
35. 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).
36. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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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, PRB, PC DO B ) (2)

Paulo Paim   (PT) (6)  1.  Fátima Cleide   (PT) (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB)
Valter Pereira   (PMDB) (14)

 1.  Gilvam Borges   (PMDB) (3,9)

 2.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1,4,7)

Mário Couto   (PSDB) (12)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (10)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB)

PDT
Jefferson Praia (8)  1.  Cristovam Buarque (13)

PTB
Sérgio Zambiasi (11)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of. 111/2008-GLPMDB).
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Em 12.06.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Flávio Arns (OF. CDH 078-09).
6. Em 12.06.2009, a Senadora Serys Slhessarenko deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. CDH 078-09).
7. Em 12.06.2009, o Senador Heráclito Fortes deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (OF. CDH 078-09).
8. Em 12/06/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
9. Em 12.06.2009, o Senador Gilvam Borges é designado Suplente do PMDB, na Comissão (Of. CDH 078-09).
10. Em 12/06/2009, o Senador Adelmir Santana é designado Suplente do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Of. CDH 078/09).
11. Em 12/06/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Titular do PTB, na Comissão (Of. CDH 078/09).
12. Em 12/06/2009, o Senador Mário Couto é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia
(Of. CDH 078/09).
13. Em 12/06/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT, na Comissão (Of. CDH 078/09).
14. Em 12/06/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB, na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior (Of.
CDH 078/09).

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 PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (2,4)

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. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

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

José Nery   (PSOL)
 1.  Flávio Arns   (PT)
 2.  VAGO 

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  VAGO 

 2.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  VAGO 

Notas:
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (41)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (43,73)

João Ribeiro   (PR) (45,70)

João Pedro   (PT) (47)

Tião Viana   (PT) (44,54,69)

 1.  Flávio Arns   (PT) (38,68)

 2.  Marina Silva   (PT) (46)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (42,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (39)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,40,49,67)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (62)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,72,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (2)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,61)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Efraim Morais   (DEM) (58)

Demóstenes Torres   (DEM) (57)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,56)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,51)

João Tenório   (PSDB) (37,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (37)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,53)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,50)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,55)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (52,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (33)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,36,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (34)

PTB (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,48)  1.  Mozarildo Cavalcanti (48)

PDT
Patrícia Saboya (32,59)  1.  Cristovam Buarque (20,31,60)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. 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).
33. 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.
34. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. 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.
37. 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).
38. 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.
39. 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.
40. 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.
41. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
42. Em 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.
43. 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.
44. 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.
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45. 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.
46. 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.
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 Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
49. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
51. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
53. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
54. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
55. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
56. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
57. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
58. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
59. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
60. 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).
61. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador 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 Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (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 Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador 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).
70. 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).
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. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Mão Santa   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

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.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  VAGO

VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( 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

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  Tião Viana   (PT)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).

Secretário(a): José Alexandre Girão M. da Silva
Telefone(s): 3311-3496

Fax: 3311-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

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

Serys Slhessarenko   (PT) (21)

Delcídio Amaral   (PT) (21,32,55)

Ideli Salvatti   (PT) (21)

Inácio Arruda   (PC DO B) (18)

Fátima Cleide   (PT) (16)

João Ribeiro   (PR) (25)

 1.  Marina Silva   (PT) (17)

 2.  Paulo Paim   (PT) (19,32,58)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (24)

 4.  Expedito Júnior   (PR) (20)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (23)

 6.  João Pedro   (PT) (22)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (53,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54)

Paulo Duque   (PMDB) (47)

Mão Santa   (PMDB) (5,9,43)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,56)

Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB) (44)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,46)

 2.  Lobão Filho   (PMDB) (30,51)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,45)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (50)

 5.  VAGO (49,64)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (52,60,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29)

Eliseu Resende   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (36)

Jayme Campos   (DEM) (34)

Kátia Abreu   (DEM) (7,35)

Mário Couto   (PSDB) (41,62)

João Tenório   (PSDB) (42,57)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (13)

Marconi Perillo   (PSDB) (40)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (26)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (33)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (28)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,31)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (13)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (14,59)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (13,61)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (37)  1.  Gim Argello (37)

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, 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).
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, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. 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.
17. 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.
18. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
19. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
20. Em 16.02.2009, o Senador 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.
21. 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).
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
31. 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.
32. 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.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
34. 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.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
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, 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.
38. 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.
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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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 Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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43. 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).
44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
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 Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. 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).
54. 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).
55. 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).
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 João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Leomar Quintanilha  (PMDB-TO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

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

César Borges   (PR) (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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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT)

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

Delcídio Amaral   (PT) (22)

João Pedro   (PT) (20)

Augusto Botelho   (PT) (19,31,49)

César Borges   (PR) (21,54)

 1.  Paulo Paim   (PT) (22)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,18)

 3.  Expedito Júnior   (PR) (17)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (23,52)

Maioria ( PMDB, PP )
Leomar Quintanilha   (PMDB) (2,11,36,44)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,48)

Gerson Camata   (PMDB) (37,43)

Valter Pereira   (PMDB) (47,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (41,42)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (38,45)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (35,39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (27)

Raimundo Colombo   (DEM) (26)

Kátia Abreu   (DEM) (25)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,33)

VAGO (13,53)

Mário Couto   (PSDB) (14)

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) (16)

 6.  João Tenório   (PSDB) (12)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (15)

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 Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. 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.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 16.02.2009, o Senador 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 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.
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 ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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 João Pedro.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 ¿ GLDBAG).
24. Em 17.02.2009, 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 Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
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 Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
43. 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).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

VAGO (2)

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, PRB, PC DO B ) (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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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

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

Flávio Arns   (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, PRB, PC DO B ) (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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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

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:  17/06/2009
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.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
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