
CONGRESSO NACIONAL 

ANAIS DO SENADO FEDERAL 
ATA DA 114ª SESSÃO DA 

  3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 53ª LEGISLATURA 

    VOLUME 33 Nº 42 
    7 DE JULHO

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 

SUBSECRETARIA DE ANAIS 
BRASÍLIA – BRASIL 

2009



VOLUMES NÃO PUBLICADOS DOS ANAIS DO SENADO FEDERAL 

1919, 1920, 1927 a 1930, 1936, 1937, 1949 a 1952, 1963, 1964 e 1966. 

Senado Federal 
Subsecretaria de Anais - SSANS 
Via N 2, Unidade de Apoio I. 
CEP - 70165-900 – Brasília – DF – Brasil.

Anais do Senado / Senado Federal, Subsecretaria de Anais. – 1823-.  
Brasília, Senado Federal, Subsecretaria de Anais, 1823-    
v. ; 27 cm. 
Quinzenal. 

Volumes anteriores a 1977 publicados sob numerações próprias, com periodicidade irregular. Editado pela 
Diretoria de Anais e Documentos Parlamentares no período de 1950-1955; pela Diretoria de Publicações no 
período de maio de 1956 a 1972 e pela Subsecretaria de Anais a partir de 1972. 

Variações do título: Annaes do Senado do Império do Brazil, 1826-1889. Annaes do Senado 
Federal, 1890-1935. Anais do Senado Federal, 1946-     

1. Poder legislativo – Anais. I. Brasil. Congresso. Senado Federal,   Subsecretaria de Anais. 

CDD 341.2531 
CDU 328(81)(093.2)



SENADO FEDERAL

COMISSÃO DIRETORA 
(2009-2010)

PRESIDENTE            Senador     JOSÉ SARNEY  ( PMDB-AP) 
1º VICE-PRESIDENTE Senador      MARCONI PERILLO ( PSDB-GO) 
2º VICE-PRESIDENTE  Senadora   SERYS SLHESSARENKO ( PT-MT) 
1º SECRETÁRIO  Senador      HERÁCLITO FORTES ( DEM-PI) 
2º SECRETÁRIO  Senador     JOÃO VICENTE CLAUDINO ( PTB-PI) 
3º SECRETÁRIO  Senador     MÃO SANTA  ( PMDB-PI) 
4º SECRETÁRIO  Senadora   PATRÍCIA SABOIA  ( PDT-CE) 

SUPLENTES DE SECRETÁRIO 

1º Senador  CÉSAR BORGES  ( PR-BA) 
2º Senador  ADELMIR SANTANA  ( DEM-DF) 
3º Senador  CÍCERO LUCENA  ( PSDB-PB) 
4º Senador  GERSON CAMATA  ( PMDB-ES) 



136 terça-feira 7 ORDEM DO DIA julho de 2009

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

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



ÍNDICE TEMÁTICO

Pág. Pág.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Senadora Lúcia Vânia, re-
latora da Medida Provisória n° 460, de 2009, que 
trata do patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, dispõe sobre o tratamento tributário a 
ser dado às receitas mensais auferidas pelas em-
presas construtoras nos contratos de construção 
de moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, e dá outras providências. Sena-
dor Adelmir Santana. ............................................. 529

ATUAÇÃO PARLAMENTAR

Questionamento sobre a ausência na pauta 
da ordem do dia, da redação final do Projeto de Lei 
do Senado nº 23, de 2000, de autoria de Sua Ex-
celência, que estabelece critérios de transparência 
para a exploração de concessões e prestação de 
serviços públicos. Senador Osmar Dias. ............... 454

Comunicado aos Senhores Senadores que 
a Câmara dos Deputados aprovou parecer do De-
putado José Genoíno no sentido de arquivar a pro-
posta relativa ao direito de nova reeleição para o 
Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva. 
Senador Eduardo Suplicy. ..................................... 537

CALAMIDADE PÚBLICA

Informações de que supostamente trinta tone-
ladas de doações às vítimas das enchentes aguar-
dam apoio da Força Aérea Brasileira para chegar 
aos Estados do Pará, do Maranhão e do Ceará, 
para atender as vítimas. Senador Flexa Ribeiro. ... 530

(CPI)

Questionamento sobre o direito da minoria 
parlamentar de fazer funcionar uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito, uma vez que tenha preen-

chido os requisitos constitucionais. Senador Arthur 
Virgílio. ................................................................... 471

Esclarecimento sobre as questões relevantes 
referente à instalação e funcionamento das Comis-
sões Parlamentar de Inquérito. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 472

 Devolução do cargo de relator da Comissão 
Parlamentar de Inquérito das Organizações Não 
Governamentais e a cancelamento do pedido de 
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
do Departamento Nacional de Infraestrutura Terres-
tre para que entre em funcionamento a Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Senador 
Arthur Virgílio. ........................................................ 473

Manifestação favorável à instalação da Comis-
são Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Senador 
Sérgio Guerra. ....................................................... 475

Declaração de que o Partido Democratas 
suspende a obstrução em nome da instalação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras. 
Senador José Agripino. ......................................... 476

Apelo para que seja instalada a Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Petrobras. Senador 
Tasso Jereissati. .................................................... 476

Manifestação favorável à posição da Oposição 
de cumprir os acordos feitos com referência à Co-
missão Parlamentar de Inquérito das Organizações 
Não Governamentais e do Departamento Nacional 
de Infraestrutura Terrestre e comprometimento de 
uma posição da Bancada do Partido dos Traba-
lhadores - PT, no sentido do entendimento para a 
instalação da CPI da Petrobras. Senador Aloizio 
Mercadante. ........................................................... 477

Destaque à importância de que o Senado Fe-
deral discuta se vai ou não fazer uma investigação 
política no que se refere às denúncias de irregu-
laridades na gestão da Petrobras. Senador Renan 
Calheiros. ............................................................... 479



II

Pág. Pág.

Manifestação de protesto contra a tentativa 
do Governo de impedir a fiscalização da Petrobras. 
Senador Papaléo Paes. ......................................... 480

Questionamento pela atitude do Partido dos 
Trabalhadores e do Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro em protelar a instalação da Co-
missão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, uma 
vez que o Partido da Social Democracia Brasileira 
já atendeu as condições exigidas pela bancada do 
governo. Senador Flexa Ribeiro. ............................ 481

Registro do desenvolvimento dos trabalhos 
realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pedofilia. Senador Magno Malta. ...................... 542

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Apelo em favor da aprovação da Mensagem 
nº 501, de 2009, autorizando a contratação de ope-
ração de crédito externo para o município de Ca-
xias do Sul, no Rio Grande do Sul. Senador Paulo 
Paim. ...................................................................... 448

Pedido de urgência para votação de Projetos 
de Resolução de empréstimos para a cidade de 
Caxias, no Rio Grande do Sul e para os Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se-
nador Gerson Camata. .......................................... 529

Pedido de urgência para votação de Projetos 
de Resolução de empréstimos para a cidade de 
Caxias, no Rio Grande do Sul e para os Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Se-
nador Sérgio Zambiasi. .......................................... 567

EDUCAÇÃO

Defesa do fortalecimento e ampliação do 
ensino técnico no Brasil para suprir a carência de 
mão de obra técnica em diversas áreas industriais 
do País. Senador Papaléo Paes. ........................... 466

Registro de que o Reitor da Universidade Fe-
deral do Amazonas, Dr. Hildembergue Ordozgoith 
de Frota, transmitiu o posto a sua sucessora Dra. 
Márcia Perales Mendes Silva, com a posse do novo 
vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas, Dr. 
Hednaldo Narciso Lima. Senador Arthur Virgílio. .... 591

GOVERNO ESTADUAL

Esclarecimentos sobre a situação da região 
de Bom Futuro, que não é o distrito de Bom Futuro, 
a dificuldade de atuação do Governador Ivo Cassol 
e a responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho, 
administrada pelo Partido dos Trabalhadores. Se-
nador Expedito Júnior. ........................................... 462

Relato de denúncias de corrupção veiculadas 
na imprensa, envolvendo a Empresa de Gestão de 
Recursos do Piauí - Emgerpi, e aplauso a deputados 
estaduais que defendem a criação de uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito, voltada à apuração 
das mesmas, na Assembleia Legislativa daquele 
Estado. Senador Mão Santa. ................................. 595

HOMENAGEM

Homenagem pelo transcurso, em 9 de julho, 
dos 119 anos de fundação da cidade de Boa Vista, 
capital de Roraima. Senador Mozarildo Cavalcanti. .. 452

Leitura do requerimento de Voto de Aplauso ao 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
por ter recebido o Prêmio pala Paz Felix Houphouet-
-Boigny. Senadora Serys Slhessarenko. ................ 480

HOMENAGEM PÓSTUMA

Apresentação de Voto de Pesar pelo faleci-
mento do ex-Secretário de Segurança do Estado 
de Minas Gerais, Sidney Safe. Senador Eduardo 
Azeredo. ................................................................. 459

Apresentação de Voto de Pesar pelo faleci-
mento do ex-Deputado Federal, Chrispim Jacques 
Bias Fortes, o Biazinho, aos 86 anos, ocorrido na 
cidade de Barbacena. Senador Eduardo Azeredo. 530

Homenagem póstuma ao ex-Deputado Fe-
deral, Chrispim Jacques Bias Fortes, o Biazinho. 
Senador Eliseu Resende. ...................................... 530

Encaminhamento de Voto de Pesar pelo fa-
lecimento do Jornalista Nilo Martins, em nome dos 
Senadores do Estado do Espírito Santo. Senador 
Gerson Camata. .................................................... 536 

INFORMAÇÕES

Registro da confirmação de que as ossadas 
recolhidas na região da guerrilha do Araguaia per-
tenciam ao estudante e guerrilheiro Bérgson Gurjão 
Farias. Senador Inácio Arruda. .............................. 539

INVESTIGAÇÃO POLICIAL

Registro da ligação do banqueiro Daniel Dan-
tas, com o “mensalão”, revelada pela Operação 
Satiagraha. Senador José Nery. ............................ 461

JUDICIÁRIO

Manifestação favorável à escolha do Senhor 
Achiles de Jesus Siquara Filho para membro do 



III

Pág. Pág.

Conselho Nacional do Ministério Público. Senador 
César Borges. ........................................................ 540

Manifestação favorável à escolha do Senhor 
Achiles de Jesus Siquara Filho para membro do 
Conselho Nacional do Ministério Público. Senador 
Antônio Carlos Júnior. ............................................ 540

Manifestação favorável à escolha do Senhor 
Achiles de Jesus Siquara Filho para membro do 
Conselho Nacional do Ministério Público. Senador 
Marcelo Crivella. .................................................... 540

Registro da presença da Senadora Emilia 
Fernandes e apelo para aprovação do Senhor Le-
omar Barros Amorim para o Conselho Nacional de 
Justiça. Senador Marcelo Crivella.......................... 550

Manifestação favorável a aprovação do Se-
nhor Walter Nunes da Silva Júnior, para compor o 
Conselho Nacional de Justiça. Senador José Agri-
pino. ....................................................................... 552

Manifestação favorável à aprovação do Senhor 
Milton Nobre, para compor o Conselho Nacional de 
Justiça. Senador Flexa Ribeiro. ............................. 553

Manifestação favorável à continuação dos 
trabalhos do Senhor Adônis Callou de Araujo no 
Conselho Nacional de Justiça. Senador Tasso Je-
reissati. .................................................................. 555

Manifestação favorável à aprovação do Senhor 
Felipe Locke Cavalcanti para compor o Conselho 
Nacional de Justiça. Senador Romeu Tuma. ......... 557

Manifestação favorável à aprovação do Senhor 
Ives Gandra Martins Filho para compor o Conselho 
Nacional de Justiça. Senador Aloizio Mercadante. 562

Manifestação favorável à aprovação do Se-
nhor Nelson Tomaz Braga para compor o Conselho 
Nacional de Justiça. Senador Marcelo Crivella...... 563

Manifestação favorável à aprovação da Se-
nhora Morgana de Almeida Richa para compor 
o Conselho Nacional de Justiça. Senador Osmar 
Dias. ....................................................................... 565

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Mensagem nº 102, de 2009 (nº 489/2009, na 
origem), de 25 de junho de 2009, restituindo autó-
grafos do Projeto de Lei nº 5, de 2009 – CN, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério das Relações Exteriores, crédito especial 
no valor de vinte e cinco milhões de reais, para o 
fim que especifica, sancionado e transformado na 
Lei nº 11.953 de 25 de junho de 2009. .................. 2

Mensagem nº 103, de 2009 (nº 490/2009, na 
origem), de 25 de junho de 2009, restituindo autógra-
fos do Projeto de Lei nº 6, de 2009 – CN, que abre 
ao Orçamento de Investimento para 2009, crédito 

especial no valor total de quarenta e três milhões, 
quinhentos e quarenta e nove mil e setecentos e no-
venta e cinco reais, em favor da Empresa Brasileira 
de Infra-Estrutura Aeroportuária – Infraero, para os 
fins que especifica, sancionado e transformado na 
Lei nº 11.954, de 25 de junho de 2009. ................. 2

Mensagem nº 104, de 2009 (nº 491/2009, 
na origem), de 25 de junho de 2009, restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei n 10, de 2009 – CN, 
que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social da União, em favor do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, crédito especial no valor de quarenta 
e dois milhões de reais, para os fins que especifica, 
sancionado e transformado na Lei nº 11.955, de 25 
de junho de 2009. .................................................. 2

Mensagem nº 105, de 2009 (nº 492/2009, 
na origem), de 25 de junho de 2009, restituindo 
autógrafos do Projeto de Lei nº 11, de 2009 – CN, 
que abre ao Orçamento Fiscal União, em favor do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suple-
mentar no valor de cento e quarenta e nove milhões, 
duzentos e noventa e nove mil e seiscentos e dez 
reais, para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente, sancionado e transformado 
na Lei nº 11.956, de 25 de junho de 2009. ............ 3

Mensagem nº 106, de 2009 (nº 493/2009, na 
origem), de 25 de junho de 2009, restituindo autó-
grafos do Projeto de Lei nº 14, de 2009 – CN, que 
abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do 
Ministério da Defesa, crédito especial no valor de 
trezentos e cinco milhões de reais, para os fins que 
especifica, e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei nº 11.957, de 25 de junho de 
2009. ...................................................................... 3

Mensagem nº 107, de 2009 (nº 500/2009, na 
origem), de 26 de junho de 2009, restituindo autó-
grafos do Projeto de Lei da Câmara nº 61, de 2009 
(nº 3.960/2008, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que altera as Leis nºs 
7.853, de 24 de outubro de 1989, e 10.683, de 28 
de maio de 2003; dispõe sobre a transformação 
da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República em Ministério da Pesca 
e Aquicultura; cria cargos em comissão do Grupo-
-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e 
Gratificações de Representação da Presidência da 
República; e dá outras providências, sancionado e 
transformado na Lei nº 11.958, de 26 de junho de 
2009. ...................................................................... 6

Mensagem n° 109, de 2009 (n° 510/2009, 
na origem), que encaminha ao Senado Federal a 
Programação Monetária, de conformidade com a 
inclusa Exposição de Motivos do Banco Central do 



IV

Pág. Pág.

Brasil, destinada à Comissão de Assuntos Econô-
micos do Senado Federal. ..................................... 4

Mensagem n° 110, de 2009 (n° 533/2009), 
que propõe ao Senado Federal que seja autorizada 
contratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até US$ 130.000,000.00 (cento e trinta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América), entre o 
Governo do Distrito Federal  e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), cujos 
recursos destinam-se ao Programa de Moderniza-
ção da Gestão Pública do GDF- Gestão GDF, da 
conformidade com a inclusa Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda.  .......... 78

MUNICÍPIOS

Considerações sobre pesquisa do Tribunal 
de Contas da União (TCU), que aponta para uma 
necessidade de melhor distribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM). Senador An-
tônio Carlos Valadares. .......................................... 463

PARECER

Parecer n° 1.021, de 2009 (da Comissão 
de Assuntos Econômicos), sobre a Mensagem n° 
101, de 2009 (n° 501, na origem), do Presidente 
da República, que encaminha pleito do Município 
de Caxias do Sul (RS), solicitando autorização do 
Senado Federal para contratar operação de crédi-
to externo, com garantia da República Federativa 
do Brasil, com a Corporação Andina de Fomento 
(CAF), no valor de até US$ 28.800.000,00 (vinte e 
oito milhões e oitocentos mil dólares dos Estados 
Unidos da América). Senador César Borges. ........ 374 

Parecer n° 1.022, de 2009 (do Plenário), sobre 
Projeto de Lei de Conversão n° 12, de 2009, prove-
niente da Medida Provisória n° 460, de 30 de março 
de 2009, o qual dá nova redação aos arts. 4°, 5° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam de patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias; dispõe sobre tratamento tributário a ser 
dado às receitas mensais auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de construção de mo-
radias firmados dentro do Programa Minha Casa, 
Minha Vida – PMCMV, atribui à Agência Nacional 
de Telecomunicações – Anatel as atribuições de 
apurar, constituir, fiscalizar e arrecadar a Contri-
buição para o Fomento da Radiodifusão Pública. 
Senadora Lúcia Vânia. ........................................... 490

Parecer n° 1.023, de 2009 (da Comissão 
Diretora), que dá Redação final das Emendas do 
Senado ao Projeto de Lei de Conversão n° 12, de 

2009 (Medida Provisória n° 460, de 2009). Sena-
dora Lúcia Vânia. ................................................... 519

(PETROBRAS)

Solicitação ao Presidente do Senado Federal, 
Senador José Sarney, da substituição de todos os 
integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito- 
CPI da Petrobras. Senador Alvaro Dias. ................ 470

POLÍTICA CULTURAL

Postulação por maior atenção oficial ao pa-
trimônio histórico da capital paraibana. Senador 
Roberto Cavalcanti. ............................................... 597

POLÍTICA EXTERNA

Defesa de discussão segura acerca do in-
gresso da Venezuela no MERCOSUL. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. ............................................ 452 

Registro da importância do pronunciamento 
do Senado Federal na aprovação da moção con-
denando o golpe de Estado em Honduras, reivin-
dicando a cláusula democrática da Organização 
dos Estados Americanos. Senador Aloizio Merca-
dante. ..................................................................... 548

POLÍTICA INDIGENISTA

Inconformação com ordem de prisão dos 
que lideraram a retenção de policiais federais, na 
terra indígena Raposa Serra do Sol, em 2005, logo 
após a homologação da demarcação contínua da 
terra indígena, em protesto contra aquela decisão. 
Senador Augusto Botelho. ..................................... 594

POLÍTICA SOCIAL

Registro da importância da participação do 
ex-Presidente da República, Itamar Franco, na ges-
tão do Plano Real e Anúncio da apresentação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 563, de 2009, que 
convoca plebiscito sobre mudanças de fusos horá-
rios promovidas na região da Amazônia Legal ou a 
manutenção dos horários que vigiam até a entrada 
em vigor da Lei nº 11.662, de 2008. Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior. ............................................ 451

Defesa da aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 55, de 2008, de autoria de Sua Exce-
lência, que convoca plebiscito sobre a mudança do 
fuso horário do Estado do Mato Grosso do Sul para 
igualá-lo ao de Brasília. Senador Valter Pereira. ... 456



V

Pág. Pág.

Posicionamento favorável a participação da 
população nos projetos de alteração de fuso horário 
nos estados brasileiros. Aparte ao Senador Valter 
Pereira. Senador Mozarildo Cavalcanti. ................. 457

POLÍTICA TRABALHISTA

Apoio à aprovação do projeto que regulamenta 
a profissão dos mototaxistas. Senador José Nery. 461

Apoio à aprovação do projeto que regulamen-
ta a profissão dos mototaxistas. Senador Expedito 
Júnior. .................................................................... 462

Ponderações acerca do rito seguido pelo Se-
nado Federal em relação às Medidas Provisórias. 
Senador Tião Viana. .............................................. 511

Pedido de urgência para votação do Projeto 
Lei que regulamenta os mototaxistas. Senadora 
Rosalba Ciarlini...................................................... 529

Apelo ao Presidente do Senado Federal, Se-
nador José Sarney, para que seja votado com bre-
vidade o Projeto de Lei que regulamenta o serviço 
de mototaxi e motoboy. Senador Expedito Júnior. . 533

Apelo ao Presidente do Senado Federal, Se-
nador José Sarney, para que seja votado com bre-
vidade o Projeto de Lei que regulamenta o serviço 
de mototaxi e motoboy. Senador Arthur Virgílio. .... 534

Apelo ao Presidente do Senado Federal, Se-
nador José Sarney, para que seja votado com bre-
vidade o Projeto de Lei que regulamenta o serviço 
de mototaxi e motoboy. Senador Papaléo Paes. ... 534

Apelo ao Presidente do Senado Federal, Se-
nador José Sarney, para que seja votado com bre-
vidade o Projeto de Lei que regulamenta o serviço 
de mototaxi e motoboy. Senador Romeu Tuma. .... 536

Apelo ao Presidente do Senado Federal, Se-
nador José Sarney, para que seja votado com bre-
vidade o Projeto de Lei que regulamenta o serviço 
de mototaxi e motoboy. Senador Efraim Morais. ... 536

Apelo ao Presidente do Senado Federal, Se-
nador José Sarney, para que seja votado com bre-
vidade o Projeto de Lei que regulamenta o serviço 
de mototaxi e motoboy. Senador Jayme Campos. . 537

Manifestação da posição favorável do Parti-
do dos Democratas para a brevidade da votação 
do Projeto de Lei que regulamenta ao serviço de 
mototaxi e motoboy. Senador José Agripino. ......... 539

POLÍTICA TRIBUTÁRIA

Discussão da Medida Provisória n° 460, de 
2009, que dá nova redação aos arts. 4° e 8° da Lei n° 
10.931, de 2 de agosto de 2004, que tratam do 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, e dá outras 
providências. Senador Arthur Virgilio. ........................ 511

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Antonio Carlos Valadares. ....................... 513

Encaminhamento à votação da Provisória n° 
460, de 2009, que dá nova redação aos arts. 4° e 
8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004, que 
tratam do patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias, dispõe sobre o tratamento tributário a 
ser dado às receitas mensais auferidas pelas em-
presas construtoras nos contratos de construção 
de moradias firmados dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, e dá outras providências. Sena-
dor Aloizio Mercadante. ......................................... 513

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Romero Jucá. .......................................... 514

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador José Agripino. ......................................... 514

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 



VI

Pág. Pág.

Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Renan Calheiros. .................................... 515

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Sérgio Guerra. ......................................... 515

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Paulo Paim. ............................................. 515

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Sérgio Zambiasi. ..................................... 515

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Antonio Carlos Junior. ............................. 516

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Alvaro Dias. ............................................. 516

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 

arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Renato Casagrande. ............................... 516

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Gilberto Goellner. .................................... 517

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senadora Rosalba Ciarlini. .................................... 517

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador João Tenório. ........................................... 517

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 
pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Flexa Ribeiro. .......................................... 518

Encaminhamento à votação da Medida Pro-
visória n° 460, de 2009, que dá nova redação aos 
arts. 4° e 8° da Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 
2004, que tratam do patrimônio de afetação de in-
corporações imobiliárias, dispõe sobre o tratamento 
tributário a ser dado às receitas mensais auferidas 



VII

Pág. Pág.

pelas empresas construtoras nos contratos de cons-
trução de moradias firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, e dá outras providências. 
Senador Gim Argello.............................................. 518

Manifestação favorável à Medida Provisória 
n° 460, de 2009, que trata do patrimônio de afeta-
ção de incorporações imobiliárias, dispõe sobre o 
tratamento tributário a ser dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas construtoras nos con-
tratos de construção de moradias firmados dentro 
do Programa Minha Casa, Minha Vida, e dá outras 
providências. Senador Marconi Perillo. .................. 533

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Registro da aprovação do Projeto de Lei n° 390, 
de 2008, de autoria de Sua Excelência, que conce-
de isenção do imposto de renda sobre proventos de 
aposentadoria e reforma dos portadores de diabete 
e fibrose cística. Senador Renan Calheiros. ............ 464

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Projeto de Lei da Câmara n° 137, de 2009- 
Complementar (n° 28/2007- Complementar, na casa 
de origem, de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca), que altera dispositivos da Lei complementar 
n° 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a 
Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e 
dos Territórios e prescreve normas gerais para sua 
organização nos Estados, e da Lei n° 1.060, de 5 
de fevereiro de 1950, e dá outras providências. .... 391

PROJETO DE LEI DO SENADO

Projeto de Lei do Senado n° 306, de 2009, 
que institui o Dia Nacional do Compromisso com 
a Criança, o Adolescente e a Educação. Senador 
Cristovam Buarque. ............................................... 26

Projeto de Lei do Senado n° 307, de 2009, 
que autoriza o Poder Executivo a criar campus do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia de Mato Grosso, no Município Sorriso. Senador 
Gilberto Goellner. ................................................... 28

Projeto de Lei do Senado n° 308, de 2009, 
que altera a Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), para determinar a eleição, nas 
eleições proporcionais, dos candidatos mais vota-
dos. Senador Romero Jucá. .................................. 41

Projeto de Lei do Senado n° 309, de 2009, 
que altera o parágrafo único da Lei n° 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para reduzir 

quinze anos o prazo de constituição da servidão 
por usucapião. Senador Papaléo Paes. ................. 46

Projeto de Lei do Senado n° 310, de 2009, 
que acrescenta art. 487-A à Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto- Lei n° 
5.452, de 1° de maio de 1943, para prever a obriga-
ção de informar aos empregados,por meio de aviso 
prévio ou de recibo de rescisão contratual, o prazo 
proporcional do direito de ação previsto no inciso 
XXIX do art. 7° da Constituição Federal e dá outras 
providências. Senador Antônio Carlos Júnior. ....... 48

Projeto de Lei do Senado n° 311, de 2009, 
que institui o Regime Especial de Tributação para 
Incentivo ao Desenvolvimento e à Produção de 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica- REINFA 
e estabelece medidas de estimulo à produção e 
ao consumo de energia limpa. Senador Fernando 
Collor. ..................................................................... 51

Projeto de Lei do Senado n° 312, de 2009, 
que altera a Lei n° 7.713, de 22 de Dezembro de 
1988, e a Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
para isentar do imposto de renda os rendimentos de 
professores pós-graduados, obtidos em escolas de 
ensino básico da rede pública, quando no exercício 
de cargos acumulados nos termos do art. 37, XVI, 
a e b, da Constituição Federal. Senador Marcelo 
Crivella. .................................................................. 60

Projeto de Lei do Senado n° 313, de 2009, 
que acrescenta um inciso XIII ao art. 3° da Lei n° 
9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a 
qualificação de pessoas jurídicas de direito provado, 
sem fins lucrativos, como Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Público, institui e disciplina 
o Termo de Parceria e dá outras providências. Se-
nador Marcelo Crivella. .......................................... 72

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução do Senado n° 35, de 
2009, que autoriza o Município de Caxias do Sul 
(RS) a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da União, com a Corporação Andina de 
Fomento (CAF), no valor de até US$ 28.800.800,00 
(vinte e oito milhões e oitocentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América). Senador Francisco 
Dornelles................................................................ 378

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n° 34, 
de 2009, que altera o § 9° do art. 144 da Consti-
tuição Federal, e dá outras providências. Senador 
Romeu Tuma. ...................................................... 381



VIII

Pág. Pág.

REGIMENTO INTERNO

Questionamento sobre a instalação e funcio-
namento de Comissões Parlamentar de Inquérito 
de acordo com os dispositivos regimentais. Senador 
Alvaro Dias............................................................. 478

REQUERIMENTO

Requerimento n° 821, de 2009, o qual requer 
que o Projeto de Lei da Câmara n° 106, de 2005 
e os Projetos de Lei do Senado Federal n°s 85 e 
193, de 2003; 205 e 254, de 2005; e 301, de 2006, 
passem a tramitar separadamente, por tratarem de 
matérias diversas. Senador Jayme Campos.......... 24

Requerimento n° 822, de 2009, que requer 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado 
n° 328, de 2005, e do Projeto de Lei do Senado n° 
344, de 2007, por versarem sobre a mesma maté-
ria. Senador Valter Pereira. .................................... 25

Requerimento n° 823, de 2009, que requer 
que o Projeto de Lei da Câmara n° 131, de 2008, 
que dispõe sobre “a organização e o funcionamento 
das cooperativas de trabalho; institui o Programa 
Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho- 
PRONACOOP; e revoga o parágrafo único do art. 
442 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, 
aprovada pelo Decreto Lei n° 5.452, de 1° de maio 
de 1943”, seja encaminhado ao exame da Comis-
são de Assuntos Econômicos do Senado Federal- 
CAE, além das outras Comissões Constantes do 
despacho original. Senador Sérgio Guerra. ........... 25

Requerimento n° 824, de 2009, que requer 
Voto de Aplauso ao Presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva, por ter sido escolhido para re-
ceber o Prêmio Pela Paz Felix Houphouet-Boigny, 
oferecido pela UNESCO. Senadora Ideli Salvatti. . 482

Requerimento n° 825, de 2009, que requer a 
realização de Sessão Especial em homenagem aos 
10 anos da Lei n° 9.840, de 1999, (Lei da Compra 
de Voto), em data a ser marcada, preferencialmente, 
para o dia 29 de setembro de 2009. Senador Antô-
nio Carlos Valadares. ............................................. 483

Requerimento n° 826, de 2009, que requer 
inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimen-
to do advogado, professor de direito e Conselheiro 
da OAB, Sidney Safe, ocorrido em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, em 18 de Junho de 2009. Senador 
Eduardo Azeredo. .................................................. 485

Requerimento n° 827, de 2009, que requer 
que o Projeto de Lei do Senado n° 174, de 2009, seja 
encaminhado ao exame da Comissão de Constitui-

ção, Justiça e Cidadania- CCJ, além das constantes 
no despacho inicial. Senador Adelmir Santana. .... 487

Requerimento nº 828, de 2009, que requer 
inserção em ata de Voto de Pesar pelo falecimen-
to do Ex-Deputado Federal Chrispim Jacques Bias 
Fortes, o Biazino, aos 86 anos, ocorrido em Barba-
cena, Minas gerais, em 1° de julho de 2009. Senador 
Eduardo Azeredo. .................................................. 488

Requerimento n° 829, de 2009, que requer 
o adiamento, por 30 dias, da votação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 48, de 2003. Senador 
Romero Jucá. ........................................................ 571

Requerimento n° 830, de 2009, que requer 
o adiamento, por 30 dias, da votação da Proposta 
de Emenda à Constituição n° 51, de 2003. Senador 
Romero Jucá. ........................................................ 571

Requerimento n° 831, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da votação da Proposta de 
Emenda à Constituição n° 100, de 2007. Senador 
Romero Jucá. ........................................................ 571

Requerimento n° 832, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da discussão das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 314, de 
2006. Senador Romero Jucá. ................................ 572

Requerimento n° 833, de 2009, que requer 
o adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n° 15, de 2006. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 572

Requerimento n° 834, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n° 152, de 2008. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 572

Requerimento n° 835, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n° 182, de 2008. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 572

Requerimento n° 836, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de 
Lei da Câmara n° 204, de 2008. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 573

Requerimento n° 837, de 2009, que requer 
o adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara n° 12, de 2009. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 573

Requerimento n° 838, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de 
Lei do Senado n° 124, de 2005. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 573

Requerimento n° 839, de 2009, que requer o 
adiamento, por 30 dias, da discussão do Projeto de 
Lei do Senado n° 441, de 2008. Senador Romero 
Jucá. ...................................................................... 573



IX

Pág. Pág.

Requerimento nº 840, de 2009, que requer 
que sobre o Projeto de Lei do Senado n° 233, de 
2009, seja ouvida também a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania. Senador Romero Jucá. . 576

Requerimento n° 841, de 2009, que requer 
Voto de Pesar pelo falecimento do Médico, Deputado 
Federal Licenciado e atual Secretário Especial da 
Mulher da Prefeitura de São Paulo, José Aristode-
mo Pinotti- Dr. Pinotti, ocorrido no dia 1° de julho 
de 2009, em São Paulo (SP), a ser encaminhado à 
família do falecido, assim como às entidades pelas 
quais o médico passou. Senador Flávio Arns. ....... 581

Requerimento nº 842, de 2009, que requer 
autorização para manifestação respeitosa de apoio 
para o julgamento dos sete líderes iranianos da 
Fé Baháli, cinco homens e duas mulheres, que 
acontecerá no dia 11 de julho de 2009 (sábado), 
no Irã, seja feito com toda transparência, justiça e 
respeito aos Direitos Humanos. Senador Eduardo 
Azeredo. ................................................................. 583

Requerimento n° 843, de 2009, que requer a 
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado 
n° 121, de 2005, com o Projeto de Lei do Senado 
n°s 25, 165, 182, 242, 308 e 355, de 2003; 352, de 
2004; 370, de 2005; 86, de 2006; 151, 505 e 531, 
de 2007, por regularem a mesma matéria (dispõe 
sobre propaganda de bebidas alcoólicas, alimen-
tos, produtos fumígeros, medicamentos, terapias e 
defensivos). Senador José Nery. ........................... 584

Requerimento n° 844, de 2009, que requer 
a tramitação conjunta do Projeto de Lei n° 431, de 
2003, com os Projetos de Lei da Câmara n° 35, de 
2000, Projeto de Lei do Senado n° 25, de 2003, Pro-
jeto de Lei do Senado n° 165, de 2003, Projeto de 
Lei do Senado n° 182, de 2003, Projeto de Lei do 
Senado n° 242, de 2003, Projeto de Lei do Senado 
n° 308, de 2003, Projeto de Lei do Senado n° 355, 
de 2003, Projeto de Lei do Senado nº 352, de 2004, 
Projeto de Lei do Senado n° 370, de 2005, Projeto 
de Lei do Senado n° 86, de 2006, Projeto de Lei do 
Senado n° 151, de 2007, Projeto de Lei do Senado 
n° 505, de 2007 e Projeto de Lei do Senado n° 531, 
de 2007 que já tramitam em conjunto, por tratarem 
de temas correlatos.Senador Flexa Ribeiro. .......... 584

Requerimento n° 845, de 2009, que requer 
que sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 82, de 
2009, que “dispõe sobre medidas de prevenção e 
repressão aos fenômenos de violência por ocasião 
de competições esportivas; altera a Lei n° 10.671, 
de 15 de maio de 2003; e dá outras providências”, 
seja ouvida, também, a Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. 
Senador Gim Argello.............................................. 585

Requerimento n° 846, de 2009, que requer 
que os Projetos de Lei do Senado n° 44, de 2006, 
n° 10, de 2006, e n° 312, de 2007, que propõem 
alterações na Lei n 11.284, de 2 de março de 2006, 
que disciplina a gestão de florestas públicas, passem 
a tramitar de modo independente dos Projetos de 
Lei do Senado n° 221, de 2006, n° 268, de 2006, 
e n 25, de 2007, por tratarem de matéria distinta. 
Senador Renato Casagrande. ............................... 587

Requerimento n° 847, de 2009, que requer 
que sejam desapensadas algumas proposições, 
por não versarem sobre a mesma matéria. Senador 
Mozarildo Cavalcanti. ............................................ 588

SALÁRIO MÍNIMO

Defesa de uma política permanente de rea-
juste do salário mínimo. Senador Paulo Paim.  ..... 448

SAÚDE

Registro dos esforços das autoridades bra-
sileiras em impedir a atuação do Cruzeiro Esporte 
Clube na Argentina por conta da epidemia de Gri-
pe Suína que se arrasta pelo País. Senador Magno 
Malta. ..................................................................... 544

Registro do pronunciamento do Presidente da 
Argentina, Mauro Duarte, declarando providências 
para que o Time do Cruzeiro Esporte Clube não 
assuma nenhum risco maior de contaminação da 
Gripe Suína. Senador Eduardo Azeredo. .............. 546 

Comentários ao Relatório de Atividades 2008 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA). Senador Romero Jucá. .................................. 599

SEGURANÇA PÚBLICA

Solidariedade aos trabalhadores rurais sem 
teto do Estado de Pernambuco, pelo ato de violência 
que resultou na morte de cinco deles e preocupa-
ção com a insegurança que se encontra o Estado 
de Rondônia, o que ocasionou no fechamento da 
Escola Padre Ângelo Spadari no distrito de Bom 
Futuro. Senadora Fátima Cleide. ........................... 459

Apelo aos parlamentares do Senado Federal 
e aos Governadores dos Estados de Pernambuco 
e Rondônia em busca de soluções para a violência 
se arrasta por estas regiões. Aparte à Senadora 
Fátima Cleide. Senador João Pedro. ..................... 460

Registro de indignação com o assassinato 
no Estado de Pernambuco, de cinco integrantes do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – 
MST e apelo ao Ministro da Justiça para que a Po-



X

Pág. Pág.

lícia Federal acompanhe as investigações. Senador 
João Pedro. ............................................................ 592

Declaração de apoio e solidariedade ao Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, 
após o assassinato de cinco integrantes no Estado 
de Pernambuco. Aparte ao Senador João Pedro. 
Senador Inácio Arruda.  ......................................... 592

Declaração de apoio e solidariedade ao Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST, 
após o assassinato de cinco integrantes no Estado 
de Pernambuco. Aparte ao Senador João Pedro. 
Senador Marcelo Crivella. ..................................... 593

SENADO FEDERAL

Proposta de instalação de Comissão Parla-
mentar de Inquérito para apurar denúncias de cor-
rupção envolvendo ex-Diretores do Senado. Senador 
José Nery. .............................................................. 461

Considerações sobre a apuração das respon-
sabilidades dos servidores Agaciel da Silva Maia e 

João Carlos Zoghbi nas denúncias de irregularida-
des na administração do Senado. Senador Arthur 
Virgílio. ................................................................... 468

Informações sobre os requerimentos recebi-
dos acerca das irregularidades administrativas do 
Senado Federal. Senador Heráclito Fortes. ........... 469

Divulgação das solicitações que Sua Exce-
lência fez através de ofício à Presidência do Sena-
do, sobre os recursos administrados pelo Senado, 
fora da sua Conta Única e da contabilidade do Siafi, 
pertencentes ao Sistema Integrado de Saúde dos 
servidores- SIAFI. Senador Renato Casagrande. . 474

Considerações sobre a crise por que passa o 
Senado Federal. Senador Antônio Carlos Valadares. . 602

VIOLÊNCIA

Comentários sobre o assassinato de cinco 
trabalhadores rurais sem terra no Estado do Per-
nambuco. Senador Eduardo Suplicy. ..................... 465



Ata da 114ª Sessão Deliberativa Ordinária, 
em 7 de julho de 2009

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo, Mão Santa, 
Geraldo Mesquita Júnior e Gilvam Borges

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 23 minu-
tos, e encerra-se às 21 horas e 48 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Brasília, 7 de julho de 2009. 

Sessão deliberativa ordinária. 
Há número regimental.
Declaro aberta a sessão do Senado da Repú-

blica do Brasil.
Sobre a mesa, aviso do Presidente do Tribunal 

de Contas da União que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO 
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DA UNIÃO

– Nº 837/2009, de 24 de junho último, encaminhando 
informações em resposta ao Requerimento nº 
318, de 2005, da Senadora Heloísa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento vai ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da Fa-
zenda que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO 
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

– Nº 171/2009, de 23 de junho último, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento 
nº 1.366, de 2008, de iniciativa da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
As informações foram juntadas, em cópia, ao Projeto 
de Lei do Senado nº 292, de 2008, que retorna ao 
exame da Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo, e posteriormente, nos termos do art. 49, I, do 
Regimento Interno, vai à de Assuntos Econômicos.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 

– Sobre a mesa, mensagens do Presidente da Repú-
blica que passo a ler.

São lidas as seguintes:

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL2
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

As Mensagens nºs 102 a 107, de 2009, juntadas às 

respectivas matérias, vão ao Arquivo.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.

É lida a seguinte:

    3ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Com referência à Mensagem nº 109, de 2009, que 
acaba de ser lida, a Presidência comunica ao Plenário 
que a matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, 
em regime de urgência, tendo em vista o § 2º do art. 6º 
da Lei nº 9.069, de 1995, que preceitua: O Congresso 
Nacional poderá, com base em parecer da Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a 

programação monetária a que se refere o caput deste 

artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez 

dias a contar do seu recebimento.

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

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

O ofício lido vai à publicação.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL24
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento que acaba de ser lido será publicado 
e encaminhado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Os requerimentos lidos serão publicados e incluídos 

em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Senador Marcelo Crivella.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados 
e encaminhados às Comissões competentes.

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

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

O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.  

Sobre a mesa, ofícios do 1º Secretário da Câmara 
dos Deputados que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Os ofícios que acabam de ser lidos serão publica-
dos e juntados aos processados dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 101, de 2003; 561, de 2007, e 44, de 
2008, respectivamente.

A Presidência recebeu do Presidente da Repúbli-
ca, nos termos do art. 52, incisos V, VI e VII, da Cons-
tituição Federal, as seguintes Mensagens:

– Nº 110, de 2009 (nº 533/2009, na origem), de 6 
do corrente, solicitando seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no 
valor de até cento e trinta milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, entre o Gover-
no do Distrito Federal e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, 

cujos recursos destinam-se ao Programa de 
Modernização da Gestão Pública do GDF – 
Gestão GDF; e

– Nº 111, de 2009 (nº 534/2009, na origem), de 6 
do corrente, solicitando seja autorizada a con-
tratação de operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, 
no valor de dez milhões de dólares dos Esta-
dos Unidos da América, entre o Governo do 
Estado do Pará e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, cujos recursos desti-
nam-se ao Programa de Apoio à Moderniza-
ção e Transparência Fiscal do Estado do Pará 
– Progefaz/Profisco.

São as seguintes as mensagens rece-
bidas:
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Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30299 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL110



30300 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    111ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30301 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL112



30302 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    113ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30303 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL114



30304 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    115ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30305 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL116



30306 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    117ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30307 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL118



30308 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    119ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30309 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL120



30310 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    121ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30311 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL122



30312 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    123ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30313 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL124



30314 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    125ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30315 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL126



30316 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    127ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30317 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL128



30318 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    129ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30319 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL130



30320 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    131ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30321 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL132



30322 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    133ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30323 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL134



30324 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    135ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30325 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL136



30326 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    137ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30327 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL138



30328 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    139ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30329 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL140



30330 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    141ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30331 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL142



30332 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    143ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30333 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL144



30334 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    145ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30335 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL146



30336 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    147ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30337 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL148



30338 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    149ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30339 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL150



30340 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    151ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30341 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL152



30342 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    153ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30343 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL154



30344 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    155ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30345 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL156



30346 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    157ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30347 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL158



30348 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    159ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30349 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL160



30350 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    161ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30351 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL162



30352 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    163ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30353 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL164



30354 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    165ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30355 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL166



30356 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    167ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30357 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL168



30358 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    169ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30359 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL170



30360 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    171ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30361 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL172



30362 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    173ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30363 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL174



30364 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    175ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30365 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL176



30366 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    177ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30367 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL178



30368 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    179ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30369 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL180



30370 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    181ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30371 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL182



30372 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    183ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30373 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL184



30374 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    185ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30375 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL186



30376 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    187ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30377 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL188



30378 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    189ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30379 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL190



30380 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    191ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30381 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL192



30382 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    193ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30383 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL194



30384 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    195ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30385 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL196



30386 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    197ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30387 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL198



30388 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    199ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30389 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL200



30390 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    201ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30391 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL202



30392 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    203ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30393 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL204



30394 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    205ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30395 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL206



30396 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    207ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30397 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL208



30398 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    209ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30399 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL210



30400 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    211ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30401 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL212



30402 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    213ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30403 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL214



30404 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    215ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30405 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL216



30406 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    217ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30407 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL218



30408 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    219ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30409 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL220



30410 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    221ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30411 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL222



30412 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    223ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30413 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL224



30414 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    225ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30415 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL226



30416 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    227ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30417 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL228



30418 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    229ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30419 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL230



30420 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    231ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30421 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL232



30422 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    233ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30423 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL234



30424 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    235ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30425 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL236



30426 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    237ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30427 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL238



30428 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    239ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30429 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL240



30430 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    241ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30431 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL242



30432 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    243ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30433 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL244



30434 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    245ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30435 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL246



30436 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    247ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30437 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL248



30438 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    249ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30439 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL250



30440 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    251ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30441 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL252



30442 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    253ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30443 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL254



30444 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    255ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30445 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL256



30446 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    257ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30447 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL258



30448 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    259ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30449 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL260



30450 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    261ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30451 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL262



30452 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    263ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30453 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL264



30454 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    265ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30455 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL266



30456 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    267ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30457 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL268



30458 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    269ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30459 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL270



30460 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    271ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30461 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL272



30462 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    273ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30463 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL274



30464 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    275ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30465 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL276



30466 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    277ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30467 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL278



30468 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    279ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30469 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL280



30470 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    281ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30471 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL282



30472 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    283ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30473 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL284



30474 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    285ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30475 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL286



30476 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    287ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30477 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL288



30478 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    289ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30479 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL290



30480 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    291ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30481 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL292



30482 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    293ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30483 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL294



30484 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    295ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30485 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL296



30486 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    297ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30487 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL298



30488 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    299ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30489 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL300



30490 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    301ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30491 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL302



30492 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    303ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30493 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL304



30494 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    305ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – As 
matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do 
Regimento Interno, referente às seguintes matérias:

– Projeto de Lei a Câmara nº 92, de 2009 (nº 
1.653/2007, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a 
composição e a organização interna do Tribunal 
Regional do Trabalho da 11ª Região – AM/RR, 
com sede em Manaus, Estado do Amazonas, e 
dá outras providências; 

– Projeto de Lei da Câmara nº 93, de 2009 (nº 
1.796/2007, na Casa de origem), de iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho, que cria cargos 
de Juiz do Trabalho Substituto e de Analista Ju-
diciário no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 
Região (SP), com sede em Campinas, Estado de 
São Paulo, e dá outras providências; e 

– Projeto de Lei da Câmara nº 118, de 2009 (nº 
3.675/2008, na Casa de origem), de iniciativa 
do Presidente da República, que dispõe sobre a 

criação de Funções Comissionadas do DNPM – 
FCDNPM, no Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral – DNPM, de Cargos em Comissão 
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores 
– DAS e Funções Gratificadas – FG, destinados 
ao DNPM, e altera as Leis nºs 11.526, de 4 de 
outubro de 2007, para dispor sobre a remunera-
ção das FCDNPM, 8.876, de 2 de maio de 1994; 
e 11.046, de 27 de dezembro de 2004. 

A Presidência comunica que foi oferecido, no 
prazo regimental, o Recurso nº 6, de 2009, no sentido 
de que seja apreciação pelo Plenário, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 118, de 2009. 

Em conseqüência disto, a matéria ficará perante a 
Mesa durante cinco dias úteis para recebimento de emen-
das, nos termos do art. 235, II, c, do Regimento Interno.

Aos demais Projetos não foi oferecido recurso, e 
tendo sido aprovados terminativamente pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, vão à sanção. 

Será a devida comunicação à Câmara dos De-
putados. 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Sobre a mesa, parecer que passo a ler. É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.021, de 2009, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela 
apresentação do Projeto de Resolução nº 35, de 2009 
(MSF 101/2009), que autoriza o Município de Caxias do 
Sul (RS) a contratar crédito externo, com garantia da 
União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), 
no valor de até vinte e oito milhões e oitocentos mil 
dólares dos Estados Unidos da América.

A proposição ficará perante a Mesa durante cinco 

dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 

art. 235, II, f, do Regimento Interno.

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

– Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição 

que passo a ler.

É lida a seguinte:

    381ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30571 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL382



30572 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    383ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30573 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL384



30574 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    385ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30575 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL386



30576 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    387ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30577 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL388



30578 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    389ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30579 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL390



30580 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009

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

A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de 

ser lida está sujeita às disposições constantes dos art. 

354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

Sobre a mesa, projeto recebido da Câmara dos 
Deputados que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Antes, porém, vamos invocar Deus, não é?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Vamos invocar. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A ordem de todas as coisas.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-
balhos.

Pela ordem, Senador Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sena-
dor Mão Santa, estou inscrito como orador, mas se 
V. Exª me inscrever para uma comunicação inadiável, 
eu agradeço. 

Eu gostaria de falar logo em seguida ao Senador 
Paulo Paim, primeiro inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª já está sendo inscrito pelo Secretário da Mesa, 
Dr. José Roberto. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Até porque o que tenho a comunicar é breve.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito, também, como sétimo orador na 
inscrição normal. 

Então, o primeiro orador inscrito para esta ses-
são de 07 de julho, deliberativa ordinária, que deveria 
ter começado às 14 horas mas que não o foi pelo pro-
longar da sessão em que foi homenageada a moeda 
Real – e, aqui, tivemos, entre os ilustres presentes, o 
ex-Presidente da República e estadista Fernando Hen-
rique Cardoso, que proferiu brilhante pronunciamento 
sobre a luta e a perspectiva, neste País, da democra-
cia -, é o Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, 
do Partido dos Trabalhadores. 

Paulo Paim tem a história política que mais se 
aproxima com a do Presidente Luiz Inácio. 

Ele é líder operário, foi da CUT e, justamente 
quando Luiz Inácio era Presidente da CUT, ele era 
Secretário. Então, são quatro mandatos de Deputa-
do Federal e um, com o mesmo brilho, no Senado da 
República. Por onde andamos, vemos que o Brasil o 
quer como Senador da República. O Rio Grande do 
Sul não pode decepcionar o Brasil.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mão Santa, muito obrigado por suas considerações 
em relação ao nosso trabalho. 

De fato, fui Presidente da única central unitária 
do Rio Grande do Sul. Depois, o movimento sindical se 
dividiu e fui Secretário-Geral e Vice da CUT nacional, 
mas tenho uma relação excelente com todas as cen-
trais sindicais e as respeito, como também todas as 
confederações. Na época em que fui eleito Secretário 
e, depois, vice, o atual Presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, era já um grande líder sindical. 
Ele, na verdade, trabalhou para que o Presidente fosse 
Jair Meneguelli, que mais tarde foi também Deputado 
Federal e, hoje, é Presidente do Sesi.

Eu queria, Senador Mão Santa, por uma questão 
de justiça e de uma reflexão muito minha... Eu conver-
sava aqui, agora, Senador Mesquita Júnior, V. Exª que 
também é uma referência para todos nós, com a nobre 
ex-Deputada Federal Constituinte Moema Santiago. 
Não há ninguém que não reconheça que o Plano Real 
foi importante para estabilizar a economia, e até hoje 
é importante. Por isso, participei de parte da sessão, 
assisti a todos os pronunciamentos.

Não há como não reconhecermos a importância 
do Plano Real, principalmente como o instrumento que 
deu o xeque-mate no processo inflacionário. Sabemos 
que, com a inflação, quem perde são, principalmente, 
os trabalhadores.

Sr. Presidente, quero aproveitar, também, este 
momento para dizer que o Presidente Lula encami-
nhou ao Senado Federal, na terça, dia 30 de junho, a 
Mensagem nº 501, de 2009, para que fosse autorizada 
a contratação de operação de crédito externo para o 
Município de Caxias do Sul.

Caxias é a minha terra natal, é onde eu nasci. Saí 
de lá em torno dos 30 anos de idade. Hoje, o Prefeito 
da cidade é do PMDB, que foi reeleito, o ex-Deputado 
Federal Sartori. O atual Deputado Federal Pepe Var-
gas foi, também, Prefeito da cidade por dois manda-
tos. Então, a questão não é partidária, mas, sim, de 
justiça, por isso, os meus cumprimentos à CAE, que 
autorizou, hoje pela manhã, que fosse feito o financia-
mento no montante de US$28,8 milhões com a CAF 
– Cooperação Andina de Fomento. Aquela Comissão 
o aprovou por unanimidade.

Com esses recursos, o Município implementará 
o Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Mu-
nicipal em Serviços Básicos naquela cidade.

O projeto, Senador Mão Santa, da cidade go-
vernada por seu Partido, é audacioso e objetiva fixar 
o homem ao campo, construindo estradas vicinais, 
principalmente fomentando a implantação de agroin-
dústrias e o desenvolvimento do turismo rural, que é 
muito forte na chamada região da serra.
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As belezas da região são indiscutíveis, não só 
como serra, mas principalmente pelo destaque da 
uva e do vinho. 

Faz parte do programa, também, a realização 
de obras de saneamento básico. Serão investidos um 
total de US$78 milhões, com investimentos externos 
e recursos da própria prefeitura. O programa vai inte-
grar sete distritos municipais e atingir a meta de 90% 
de esgotos tratados no Município.

Quero cumprimentar, Senadores Mão Santa e 
Mesquita Júnior, o Senador Sérgio Zambiasi, como 
membro titular daquela Comissão, e que, portanto, 
tem direito a voto, que, lá, não só defendeu-nos como 
votou em nome dos três Senadores pelo Rio Grande 
do Sul; por mim, que não voto naquela Comissão, e 
pelo Senador Pedro Simon, que se encontra em re-
cuperação de cirurgia feita há poucos dias. Inclusive 
fomos ao hospital visitá-lo.

Faço questão de destacar aqui que os Senado-
res Pedro Simon, Sérgio Zambiasi e eu cultivamos 
uma grande amizade nesta Casa, e fora dela. Somos 
parceiros na defesa dos interesses do povo gaúcho e 
dos interesses do povo brasileiro. Não há disputa en-
tre nós acerca de temas que sejam de interesse do 
Rio Grande, e naturalmente de todo o nosso povo, ou 
seja, de todo o País.

Faço esse destaque por ser um importante pro-
jeto. Daí por que pedirmos o apoio de todas as Srªs 
e os Srs. Senadores, para que aprovemos esse em-
préstimo ainda nesta tarde neste Plenário por saber 
ser isso possível. Quero registrar que faço esse apelo, 
já que a Comissão, a pedido do Senador Zambiasi, já 
votou o regime de urgência, para que esse tema seja 
votado ainda hoje, junto com os empréstimos para 
Caxias do Sul, Espírito Santo e São Paulo. Informo 
também que mantive conversa muito positiva com o 
meu amigo, o Senador Gerson Camata, que nos aler-
tava ser regimentalmente possível, apesar das MPs. 
A informação que ele me passou foi a de que todos 
os Líderes concordam. Faço, aqui, um pedido ao Líder 
do PSDB, o Senador Arthur Virgílio, que também foi 
Deputado Federal comigo durante um longo período, e 
que ainda não havia se posicionado, estava vendo isso 
com a sua bancada, mas, por conhecer o Líder Arthur 
Virgílio, tenho a certeza de que ele vai dar o aval para 
esse entendimento, para que os três empréstimos – o 
de Caxias, o de São Paulo e o do Espírito Santo – se-
jam votados ainda no dia de hoje.

E para que ninguém diga que não estou preocu-
pado com os senhores que estão nas galerias, meus 
amigos mototaxistas, o apelo que faço é o mesmo para 
todos os Líderes, a fim de colaborarem, para que possa-
mos resolver, de uma vez por todas, a regulamentação 

da profissão de vocês, o que já defendi publicamente 
em diversos momentos. Ninguém tem dúvida da im-
portância dessa votação. Oxalá a gente consiga, aqui, 
um grande entendimento, para que vocês não fiquem 
mais nessa tortura, eu diria, esperando sempre que 
o Senado vote! 

Sempre tenho dito, Senador Mozarildo, V. Exª 
que é um dos nossos parceiros nessas causas, que a 
melhor forma de combater a crise é votar, votar, votar 
e votar. Claro, exigir transparência absoluta, investi-
gação de todos os fatos, mas a Casa tem de voltar a 
produzir. A Casa tem de voltar a votar. Por isso, esses 
empréstimos, as MPs, a questão dos mototaxistas e 
tantos outros temas que estão em pauta, temos de 
começar a votá-los de forma a atender a expectativa 
da população lá fora. Hoje já tivemos uma reunião na 
Câmara, teremos uma outra às 15 horas, para que seja 
votado o fim do fator, o reajuste dos aposentados, e 
se houver alteração lá, que volte para cá para que o 
Senado dê, então, a última palavra.

Para concluir, Senador Mão Santa,  V. Exª – sem-
pre repito – tem sido parceiro de todas as horas, e o 
Rio Grande sabe disso, pela sua forma de se expres-
sar aqui e falar do trabalho dos Senadores, V. Exª que 
foi Relator do fim do fator previdenciário, e deu pare-
cer favorável, aprovado aqui, com a costura feita por 
todos nós, que não há como eu não falar também do 
anúncio feito pelo Dieese, sobre o valor ideal do novo 
salário-mínimo. O novo salário-mínimo, o valor ideal – 
ninguém está propondo que do dia para a noite – isso 
tem de ficar muito claro –   vamos sair dos R$565,00 
previstos para 1º de janeiro, para R$2.045,00. Ninguém 
está propondo isso! Mas temos de ter como meta, a 
longo prazo -, então, o salário mínimo ideal para su-
prir as necessidades básicas individuais, do trabalha-
dor e sua família, seria R$2.045,06. O Dieese chegou 
a esse valor utilizando-se da Pesquisa  Nacional de 
Cesta Básica do mês passado. Esta pesquisa foi feita 
pela instituição em 17 capitais do País, considerando 
que o salário-mínimo deve suprir despesas familiares 
com alimentação, moradia, saúde, transporte, educa-
ção, vestuário, higiene, lazer e previdência. O Dieese 
calculou que o mínimo deve ser 4,4 vezes superior ao 
piso atual, que é de R$465,00 – calculo que no dia 1º 
de janeiro deve se aproximar dos R$570,00. 

Sr. Presidente, sabemos que o salário-mínimo, 
no Governo Lula, subiu 46%, graças, Senador Geraldo 
Mesquita Júnior, e V. Exª foi o Relator de um dos proje-
tos, e Senador Osmar Dias que tem nos ajudado tanto, 
aprovado por este Plenário, e V. Exª foi o Relator da 
versão final da MP que garantiu a inflação mais o PIB. 
O salário-mínimo, no Governo Lula, subiu 46%. Isto, 
sem sombra de dúvida, é um avanço, mas todos nós 
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sabemos que ainda não é o ideal. Precisamos avan-
çar mais. É por isto que a política do salário-mínimo 
é prevista até 2.023 – a inflação mais o PIB -, e que 
estamos trabalhando para que os aposentados tam-
bém tenham o mesmo direito e o mesmo crescimento 
real assegurado ao salário-mínimo. Sei dos esforços 
de todos para que o salário-mínimo continue crescen-
do e um dia atinja o salário-mínimo condicional. Por 
isso, essa política permanente de reajuste do mínimo 
é fundamental. 

Oxalá, repito, a gente consiga fazer com que a Câ-
mara aprove, com rapidez, o fim do fator e a política de 
reajuste, que vai assegurar também aos aposentados o 
mesmo percentual dado ao mínimo. Isso é importante, 
porque essa política de reajuste do mínimo – a inflação 
mais o PIB, estendendo para os aposentados -, claro 
que ela vai refletir no piso das categorias e também 
nos pisos regionais. Com isso estaremos fazendo a 
efetiva distribuição de renda. Repito o que disse outro 
dia: só com o salário-mínimo de fevereiro, injetamos 
R$21 bilhões na economia. A previsão é a de que, 
em janeiro, com um crescimento que pode chegar em 
torno de 9,5%, vamos injetar algo em torno de mais 
ou menos R$30 bilhões. E se conseguirmos também 
alavancar o salário dos aposentados que ganham mais 
que o mínimo, nós estaremos injetando em torno de 
R$38 bilhões na economia.

Por fim, dizer a todos que estão na expectativa, 
que já tivemos uma conversa preliminar hoje pela ma-
nhã, e teremos outra às 15 horas, na Câmara, com o 
Presidente Michel Temer – quero dizer, Senador Mão 
Santa, que é do seu Partido e Senador Mesquita Júnior 
-, está dando todo o apoio para o entendimento. Tanto 
que acertou pela manhã; convidou-nos para estarmos 
com ele, às 15 horas, nesta tarde, para continuarmos 
a aprofundar o debate pela aprovação do fim do fator 
e do reajuste do aposentado. A conversa preliminar 
mostra que, na primeira semana de agosto – já que 
teremos o recesso -, o Governo apresenta as suas pro-
postas para os dois temas e, no máximo, no máximo, 
durante o mês agosto, espero que ainda na primeira 
quinzena, a gente vote com acordo ou sem acordo. O 
importante é votar, para que a sociedade saiba qual é 
a posição do Congresso em relação ao reajuste dos 
aposentados e do fim do fator.

Era isso e obrigado, Senador Mão Santa. 
Quero dizer que V. Exª tem sido um parceiro de 

todas as horas, como o Senador Osmar Dias, como o 
Senador Mesquita Júnior e tantos outros Senadores 
que, neste momento, não se encontram em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Senador Paulo Paim, V. Exª já fez muito. Quando aqui 

chegamos, o salário-mínimo era R$70,00. Nós não 
pensaríamos...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Setenta 
dólares.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– E hoje...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mais de 
US$200

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Mais de US$200. Mas temos de conscientizar este 
País, Senador Osmar Dias, porque nas nações mais 
civilizadas do mundo, que simbolizam firmeza, justiça 
e coragem, a diferença do maior para o menor salário 
é de dez vezes. Aqui, não é. Então, nessa proporção, 
o salário-mínimo deveria ser de uns R$2.700,00. Está 
ouvindo, Paim? A nossa meta é mais ousada do que 
a do Dieese. Este País só será civilizado quando a 
diferença do maior para o menor salário for em torno 
de dez.

Com a palavra, pela ordem, o Senador Osmar 
Dias, que representa o Paraná.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente, primeiro para 
cumprimentar o Senador Paulo Paim por essa luta 
permanente em defesa dos trabalhadores brasileiros, 
tanto aqueles que estão na ativa quanto os aposen-
tados. Eu apenas acompanho as iniciativas do Sena-
dor Paulo Paim, com muita honra, porque sei que ele 
é um estudioso do assunto e tem uma sintonia muito 
grande com os trabalhadores brasileiros. O que ele 
indica, eu sigo, porque sei que é o bom caminho que 
a gente está seguindo, em apoio aos trabalhadores. 
Foi por isso que dei aquele parecer à medida provisó-
ria que tornou possível a correção do salário-mínimo 
pela inflação, mais o crescimento do PIB, orientado 
pelo Senado Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Só tenho 
que dizer, permita-me, Presidente, que é por isso que 
o Senador Osmar Dias é líder e respeitadíssimo nes-
ta Casa. Eu sempre digo que os grandes homens são 
humildes, e ele está sendo humilde, como os grandes 
homens. Por isso que ele é uma das pessoas que eu, 
com muito orgulho, digo que orienta muitas das minhas 
votações neste plenário. Obrigado, Senador.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, 
Paim. Eu apenas sou sincero.

Senador Mão Santa, Presidente, eu gostaria de 
me inscrever para falar pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
V. Exª está inscrito como Líder do PDT.

Agora, nós vamos dar a palavra, para uma co-
municação inadiável, ao Senador Geraldo Mesquita 
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Júnior, do PMDB do Acre. Ele é advogado e Procura-
dor-Geral do Tesouro.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Procurador da Fazenda Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Sim, da Fazenda Nacional.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Senador Mão Santa, que preside nossa 
sessão de terça-feira, Srªs e Srs. Senadores, quero 
cumprimentar esta galeria, repleta de cidadãs e cida-
dãos trabalhadores do Brasil ansiosos por um desfecho 
de uma matéria tão importante para eles.

Senador Mão Santa, não pude estar presente na 
sessão matutina do Congresso Nacional em que se 
registrou e louvou a iniciativa do Plano Real. Eu cos-
tumo dizer, Senador Mozarildo, que, para avaliarmos a 
grande importância do Plano Real, basta lembrarmos 
que, antes dele, vários planos foram editados neste 
País e não conseguiram obter aquilo que o Plano Real 
ofereceu ao povo brasileiro: uma certa estabilidade 
econômica e, por que não dizer também, política. 

O Plano Real é fruto de uma engenharia econô-
mica, Senador Mão Santa, mas também de uma en-
genharia política, a partir do Presidente Itamar Franco, 
que teve todos os méritos de acolher o Plano. Ele, com 
sua lucidez política, deve ter vislumbrado que daquela 
vez seria para valer. 

Então, como eu disse, não participei da sessão, 
mas aqui não poderia deixar de registrar a importân-
cia da participação do ex-Presidente Itamar Franco na 
gestão desse Plano, no aval que deu à sua elaboração 
e na diretiva que imprimiu à formulação do Plano, que 
se desdobra até os dias de hoje no nosso País.

Senador Mão Santa, eu vim, há poucos dias, à 
tribuna e li alguns e-mails que me chegaram de conter-
râneos do Acre, aflitos, preocupados com as mudanças 
já promovidas e com o anúncio de novas mudanças que 
seriam efetivadas no que diz respeito ao fuso horário 
lá no meu Estado e na Região Amazônica.

No ano passado, o Congresso Nacional aprovou 
uma lei, mudando o fuso horário na minha terra, Sena-
dor Mão Santa. Normalmente, tínhamos uma diferen-
ça de duas horas. Quando, no Acre, eram seis horas 
da manhã, aqui já eram oito horas da manhã (horário 
de Brasília). O povo acreano estava habituado com 
essa diferença há mais de um século. E, sem consul-
ta à população, o Congresso aprovou uma mudança, 
reduzindo a diferença do fuso horário do Acre para o 
horário de Brasília. Então, hoje, quando, no Acre, são 
seis horas da manhã, aqui são sete, Senador Mozaril-
do. Isso pode significar pouca coisa para o restante do 

País, mas lá, para os acreanos, esse assunto é objeto 
de discussões acaloradas até hoje.

O meu sentimento é de que grande parte da po-
pulação, a maioria da população, não se habituou ainda 
com essa mudança de horário e, se fosse consultada, 
Senador Mozarildo, certamente optaria por voltar ao 
horário convencional, que vigia antes da promulgação 
dessa Lei nº 11.662.

Mais apavorados ficaram os acreanos ultima-
mente com o anúncio de que novas alterações seriam 
promovidas, o que traz um desconforto, um incômodo 
muito grande à população. Alguns dizem que o ideal 
seria que o Brasil tivesse apenas um fuso horário, por-
que as emissoras de televisão não precisariam mudar 
sua grade ou transmitir a programação, por exemplo, 
no Acre, gravada, para ser veiculada no horário ade-
quado no Estado.

Eu digo, Senador Mozarildo, que chega de a 
gente ali da Amazônia ser tratada como cidadãos de 
segunda e terceira categorias. O Brasil precisa com-
preender que a Amazônia é um universo muito com-
plexo; nós não podemos estar regulando as nossas 
atividades pelo horário das televisões, Senador Mão 
Santa. A rigor, nós deveríamos estar com um pé forte 
dentro do caminho da regionalização da programação 
da mídia, das televisões sobretudo. Regionalizar, esse 
é o caminho, e não submeter as populações ao capri-
cho dos horários do Brasil central. Acho que essa não 
é uma boa solução. 

Portanto, de tanto receber reclamos e e-mails 
dos meus concidadãos lá do Acre reclamando – al-
guns, de forma enfática -, ocorreu-me, como já havia 
ocorrido ao Deputado Flaviano Melo, do PMDB do 
Acre, propor que se realize um plebiscito nas próximas 
eleições, Senador Mão Santa. Nada mais justo, nada 
mais adequado. Consulte-se a população – entendeu, 
Senador Mozarildo? -, e, se a população disser: “Olha, 
tudo bem! Aceitamos esse horário”, pronto, fica o ho-
rário. Entende, Senador Mão Santa? Mas eu acho que 
seria uma manifestação de respeito, de reverência à 
população do Acre e de outros Estados da Amazônia 
se ela fosse consultada a respeito de uma mudança 
tão importante como essa. 

O projeto do Deputado Flaviano tramita na Câ-
mara. Está indo para o Plenário. Espero, inclusive, que 
seja aprovado. Mas, por precaução, por via das dúvi-
das, Senador Mozarildo, eu colhi assinaturas, aqui, de 
mais de trinta Senadores, apoiando a iniciativa de um 
projeto de decreto legislativo, que já se encontra na 
CCJ, propondo a mesma coisa: a convocação de um 
plebiscito, nas eleições de outubro do ano que vem, 
para que a população do Acre e de outros Estados 
atingidos possa se manifestar. Além de eleger seus 
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representantes para o Congresso, para o Governo do 
Estado, para a Presidência da República e também 
para o Parlamento do Mercosul – haveremos de es-
colher nossos futuros representantes -, a população 
do meu Estado poderá dizer claramente: “Concordo 
com a mudança do fuso horário”, ou: “Não concordo 
com as mudanças promovidas com o fuso horário”. 
Recolhidos os votos, saberemos qual é o sentimento 
da grande maioria do povo acreano, se concorda com 
a mudança ou se não concorda. 

Esse é o caminho, Senador Mão Santa. Há al-
terações na vida do povo. Eu propus, inclusive, ao 
Presidente da República, quando discutíamos aqui a 
questão da CPMF, se prorrogava ou não, eu propus ao 
Presidente da República, através de seus interlocuto-
res e emissários, eu que havia me manifestado e dito 
claramente que votaria contra a prorrogação... mas me 
comprometi a votar a favor desde que a população fos-
se consultada num referendo, num grande referendo, 
se a CPMF deveria ser prorrogada ou não. 

Acho que o Presidente Lula perdeu uma grande 
oportunidade, porque, com seu largo prestígio, com 
sua grande popularidade, tenho certeza absoluta de 
que, se ele fosse para a televisão pedir ao povo bra-
sileiro que mantivesse a CPMF, ele teria conseguido 
sucesso. Eu acho que ele se equivocou. E acho que o 
Senado teria aprovado, Senador Mozarildo, nessas con-
dições, consultada a população, porque há mudanças, 
Senador Mão Santa, em que eu acho imprescindível 
que se consulte a população. Olha, isso não diminui o 
Congresso Nacional, isso não retira a autoridade do 
Congresso Nacional e de nenhum parlamentar indivi-
dualmente. Esse é um ato de humildade, um ato de 
grandeza, inclusive. 

No caso de algumas alterações promovidas na 
vida do povo brasileiro ou na população de alguns Es-
tados, que ela seja consultada acerca daquela altera-
ção. Que se aprove a alteração, mas que se consulte 
a população se a alteração deve ser efetivada.

Portanto, cumprindo aquilo que prometi, Senador 
Mão Santa, estou aqui anunciando à população do meu 
Estado – eu me comprometi a fazê-lo -, que protocolei, 
no dia 30 do mês passado, o Projeto de Decreto Legis-
lativo – já tem até número – nº 563, de 2009.

“O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É convocado o plebiscito para 

toda a população da Amazônia Legal, com-
preendida pelos Estados do Acre, Amazo-
nas, Pará, Rondônia, Amapá, Roraima, Mato 
Grosso, Maranhão e Tocantins [claro, onde for 
o caso],  por ocasião das eleições de 2010, 
sobre mudanças de fusos horários promovi-
das na região ou a manutenção dos horários 

que vigiam até a entrada em vigor da Lei nº 
11.662, de 2008.

Art. 2º O Presidente do Congresso Na-
cional dará ciência da aprovação deste ato 
convocatório ao Tribunal Superior Eleitoral 
para os efeitos previstos no art. 8º da Lei nº 
9.709, de 1998.

[...]”

Espero que aprovemos, aqui, nesta Casa, esse 
projeto de decreto legislativo. Acho de fundamental 
importância. Creio que é a oportunidade que teremos 
para pacificarmos, de uma vez por todas, essa ques-
tão, que, como eu disse, continua sendo objeto de 
discussões acaloradas no meu Estado. Há pessoas 
que não se conformam com a mudança que foi pro-
movida e pedem uma solução dessa natureza, Sena-
dor Mão Santa.  

Eu estou aqui apenas cumprindo, honrando um 
compromisso que assumi com as pessoas com quem 
conversei no meu Estado, com as pessoas que me 
mandaram dezenas e dezenas de e-mails e telefone-
mas, cobrando uma providência nesse sentido.

Espero, inclusive, que, antes disso, o projeto do 
Deputado Flaviano Melo possa ser aprovado lá na Câ-
mara – e este aqui, portanto, perderia o objeto. Caso 
isso não ocorra, por garantia, nós estamos aqui sub-
metendo à consideração dos Senadores e das Sena-
doras este projeto de decreto legislativo.

Senador Mão Santa, obrigado pela oportunida-
de.

Era o que eu tinha a anunciar nesta tarde.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 

Senador Geraldo Mesquita, eu o convido a presidir a 
sessão, porque participarei de uma reunião da Mesa 
Diretora às 15 horas.

Convido para usar da palavra o próximo orador 
inscrito, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita, que as-
sume os trabalhos desta Casa neste momento; Srªs e 
Srs. Senadores; Srs. telespectadores da TV Senado e 
ouvintes da Rádio Senado; brasileiros que nos assistem 
aqui da tribuna do Senado, este pronunciamento eu 
deveria fazer depois de amanhã, quando a Capital do 
meu Estado, Boa Vista, completará 119 anos de fun-
dação. Mas, depois de amanhã, haverá, na Comissão 
de Relações Exteriores, durante a manhã e a tarde, 
debates sobre o ingresso da Venezuela no Mercosul. 
Esse tema interessa muito de perto ao Brasil e mais de 
perto ainda ao meu Estado, o Estado de Roraima, que 
está geograficamente encravado dentro da Venezue-
la. Portanto, estamos ligados de maneira indissolúvel 

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL452



30642 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009

pela geografia. Precisamos discutir essa questão do 
ingresso da Venezuela no Mercosul com a serenidade 
de quem quer uma coisa, mas quer uma coisa segura. 
Não se pode ser aquele que quer algo por querer, por 
pressa ou por paixão.

Eu até disse, Senador Geraldo Mesquita, em uma 
das discussões na Comissão de Relações Exteriores, 
que, como bom parteiro que fui durante toda a minha 
vida de médico, sempre acho que o bom parto é aque-
le que vem na hora certa e de maneira segura para a 
mãe e para o bebê que nasce. Não adianta pensar em 
fazer de outra forma, porque sempre existem sequelas 
para a mãe ou para a criança.

Por isso, no dia 9, o dia do aniversário da minha 
cidade, da minha Capital, não vou poder fazer este 
pronunciamento. Vou antecipá-lo para hoje. Quero, 
portanto, fazer isso com muita satisfação, porque nasci 
naquela cidade. Honra-me muito ser um Parlamentar 
nascido na Amazônia, na Capital mais setentrional 
do País.

A nossa bela cidade de Boa Vista completa, no 
dia 9 de julho, 119 anos de fundação. Essa é uma data 
que enche de orgulho todos os roraimenses, por inú-
meros motivos, desde os mais prosaicos, como o fato 
de Boa Vista ser a única Capital de Estado brasileiro 
acima da linha do Equador, situada, pois, no Hemisfério 
Norte, até os historicamente mais consequentes, como 
o fato de ser uma cidade planejada, cuja inspiração 
é o famoso plano urbanístico da cidade de Paris que 
circunda a Place de l’Étoile.

Desenhada a partir de plano da década de 1940, 
Boa Vista explora o fato de estar situada em uma re-
gião de campos abertos. Portanto, ao contrário do que 
muita gente pensa neste Brasil todo e principalmente 
no exterior, na Amazônia, existem lugares, onde está 
minha Capital, Boa Vista, em que não há mata. É uma 
área de campos abertos, de savanas ou de cerrados, 
como se chama no Centro-Oeste, ou de lavrados, como 
chamamos lá. Está situada às margens do rio Branco, 
para proporcionar a seus visitantes e a todos nós, seus 
nativos, uma belíssima vista de todo o seu derredor. 
Seu cuidadoso plano urbanístico, Senador Geraldo 
Mesquita, dotou-a de largas avenidas, que confluem 
qual hastes de um leque para o Centro Cívico, coração 
administrativo do Estado de Roraima. Sua exuberante 
arborização a torna aprazível e faz de Boa Vista uma 
das melhores cidades brasileiras para se viver.

Srªs e Srs. Senadores, conquanto Roraima seja 
ainda um Estado pobre, em comparação com os de-
mais Estados do Sul e do Sudeste, sua dinâmica a 
tem feito avançar mais rápido do que seus irmãos fe-
derados. E Boa Vista ocupa ponto central nesse pro-
cesso, já que congrega mais da metade da população 

de nosso Estado. Serviços, agricultura, pecuária e mi-
neração formam a base da economia de Roraima, e 
nossa Capital tem sido a locomotiva que puxa nosso 
desenvolvimento.

Do povoado de Nossa Senhora do Carmo, no 
séc. XVIII, para o Município de Boa Vista, no séc. XXI, 
nossa cidade progrediu, cresceu e incorporou novas 
gerações de boa-vistenses e crescentes grupos de 
outros brasileiros que para lá foram, a fim de tentar 
novas chances na vida. Entre eles, cito meu pai, que 
foi do Ceará para lá na década de 40, e meus avós 
maternos, que foram para lá na década de 30. São 
todos bem-vindos, acolhidos de braços abertos, para 
conosco construírem uma cidade e um Estado forte 
e progressista.

Nasci nessa cidade, sou filho de um de seus ilus-
tres políticos – meu pai, Mozart Cavalcanti, foi Prefeito 
da Capital, Boa Vista, por duas vezes – e por ela tenho 
o apreço de um filho que a ama muito.

A história faz com que Boa Vista seja mais anti-
ga que o Estado do qual é a Capital, já que Roraima 
só foi desmembrada do Amazonas em 1943, quando 
da criação do Território Federal de Roraima, então Rio 
Branco, à época. Só em 1988, foi transformado em Es-
tado Federado, por decisão da Assembléia Nacional 
Constituinte, da qual tive a honra de participar, junto 
com os demais constituintes de Roraima. O já falecido 
ex-Governador Ottomar Pinto e sua esposa, Senadora 
Marluce Pinto, bem como o ex-Deputado Chagas Du-
art, todos nós trabalhamos, para transformar Roraima 
de Território em Estado, e, portanto, Roraima, como 
Estado, é mais novo do que sua Capital, que já tem 
119 anos. Contudo, desde sempre, Boa Vista, antes 
apenas um Município amazonense, tornou-se sua Ca-
pital e se consolidou como centro de decisão política 
e administrativa da nova unidade.

Srªs e Srs. Senadores, o fato de Roraima ser um 
Estado jovem, situado no extremo norte do País, faz 
com que sofra ainda as dificuldades próprias de uma 
região ainda carente de maior integração com o restan-
te do País. Sua proximidade com a Venezuela e com a 
República da Guiana a dota de maiores conexões com 
esses nossos vizinhos do que com Estados brasileiros 
muito mais distantes geograficamente. Portanto, esta-
mos mais próximos da Venezuela e da Guiana do que 
mesmo do Amazonas, que é o Estado mais próximo do 
nosso Estado de Roraima. Isso, contudo, não diminui 
nosso sentimento de brasilidade, nem nosso ferrenho 
orgulho nacional de pertencer à única Nação de língua 
portuguesa do continente.

Nossa Capital, com mais de um século de existên-
cia, passando de um modesto vilarejo a uma moderna 
cidade, tem servido para dotar Roraima de uma das 
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cidades com melhor qualidade de vida no País. Mesmo 
com as carências de uma urbe no coração da Amazô-
nia, Boa Vista se orgulha de estar sempre em contato 
com o que se passa no País e de servir de centro de 
ligação com nossos vizinhos setentrionais.

Mais do que a ligação entre nações, Boa Vis-
ta serve de polo de integração das culturas oriundas 
das diversas etnias que constituem o povo brasileiro. 
Brancos, negros e indígenas se misturam harmoniosa-
mente, formando uma população miscigenada, que é o 
retrato do Brasil, num Estado em que extensas áreas 
constituem reservas indígenas demarcadas, não sem 
acesas polêmicas nacionais.

Srªs e Srs. Senadores, festejar um novo ano de 
vida de minha cidade natal é motivo de júbilo pessoal, 
principalmente por dispor da tribuna do Senado Fede-
ral, como representante de nosso Estado, para fazer 
eco às justas aspirações e reivindicações do povo boa-
vistense e roraimense.

Nossa Boa Vista completa 119 anos cheia de vi-
gor, proporcionando cada vez mais atrativos para os 
que desejam encontrar novas e amplas oportunidades 
de crescimento pessoal, social e econômico.

A curta história do Estado, criado em 1988, como 
já expliquei aqui, pela Assembléia Nacional Constituin-
te, faz com que, por contraste, a longa história de Boa 
Vista adquira maior importância no processo de con-
solidação da nossa Unidade da Federação.

Senhoras e senhores, a cidade de Boa Vista 
abraça todos os seus filhos e filhas ali nascidos ou 
que a adotaram como mãe citadina e convida-nos para 
continuarmos a trajetória vitoriosa de progresso e de 
integração, que simboliza.

Quero, Sr. Presidente Geraldo Mesquita, abraçar 
todos os meus conterrâneos e conterrâneas de Boa 
Vista que me ouvem neste momento, especialmente a 
nossa Secretária, que também é conterrânea, nascida 
em Boa Vista, que está, aqui, tendo o prazer de ouvir, 
neste momento, este meu pronunciamento.

Quero, portanto, abraçar todos e desejar que os 
próximos anos possam tornar nossa Boa Vista cada 
vez melhor, não só com uma linda vista para ser ad-
mirada: que, cada vez mais, possamos ter melhor 
qualidade de vida.

Tenho muita honra de dizer, Senador Geraldo 
Mesquita, que um Estado como o meu, o menor em 
população do Brasil, tem hoje a maior proporção, Sena-
dor Osmar Dias, de universitários por habitante. Lá há 
uma universidade federal, o Instituto Federal de Ensino 
Tecnológico, uma universidade estadual, uma universi-
dade virtual também do Estado e mais seis instituições 
particulares de curso superior. Portanto, a revolução 
pela educação, que o Senador Cristovam Buarque 

tanto prega, já começou em Roraima, e orgulho-me 
muito disso, até porque fui autor das leis que criaram 
a Universidade de Roraima e a então Escola Técnica, 
hoje já Instituto Federal de Ensino Tecnológico.

Parabéns, portanto, a todos os boa-vistenses!
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Mozarildo Ca-
valcanti, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Eu é que agradeço, Senador Moza-
rildo.

Parabéns ao povo de Roraima. Parabéns pelas 
conquistas alcançadas.

Concedo a palavra ao eminente Líder Osmar 
Dias, pelo PDT. 

V. Exª falará pelo tempo que achar necessário.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Como Líder. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador 
Geraldo Mesquita, Srªs e Srs. Senadores.

Começo este pronunciamento, fazendo um agra-
decimento sincero. Um agradecimento à população de 
Bandeirantes, lá no Norte do Paraná, e de Cornélio 
Procópio, cidades que visitei na última sexta-feira. 

Bandeirantes é uma cidade especial para mim, 
Sr. Presidente, porque foi lá que pude fazer meu curso 
superior, meu curso de Agronomia; foi lá que fui pro-
fessor, fui diretor da faculdade. Lá nasceram minhas 
filhas, Daniela e Rebeca. Portanto, é uma cidade que 
sempre me emociona, quando a visito. E, hoje, com 
mais um motivo: o Prefeito que está aqui, Celso Sil-
va, começou comigo. Começou como meu office boy, 
quando eu era Diretor da Faculdade Bandeirantes. 
Trabalhou, cresceu e hoje é o Prefeito da cidade de 
Bandeirantes, para meu orgulho. Mais orgulho, ainda, 
porque está com 88% de aprovação da população de 
Bandeirantes. 

Pude verificar isso em minha visita à tradicional 
Festa do Milho, que é impressionante, Sr. Presidente. 
Come-se apenas aquilo que vem do milho, a cultura 
mais cosmopolita, que está em todos os lugares do 
País, em todos os países, praticamente, no mundo 
inteiro, que é a base da alimentação de muitos povos 
do mundo. Lá se faz a Festa do Milho, e a Igreja... O 
padre Claudinei me convidou para jantar em sua casa, 
e é só milho. 

Então, Sr. Presidente, eu fiquei bastante emocio-
nado neste final de semana por ter presenciado uma 
festa da família daquela cidade por quem eu tenho mui-
ta gratidão. Quero saudar, portanto, aqui, a presença 
do Prefeito Celso Silva.
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Mas o que me traz à tribuna é um item que está 
na pauta de hoje; um item da maior importância e sig-
nificado para o Paraná; significado econômico e que 
ganhou, também, significado político. É um Projeto de 
Lei que eu apresentei, aqui, no ano 2000. Aí, quem 
está vendo a gente em casa pensa assim: “Mas apre-
sentou em 2000 e ele está aí ainda?” Está, e este foi 
rápido. Já faz nove anos que eu trabalho para aprová-
lo. Em 2000, eu o apresentei e foi aprovado aqui. Foi 
lá para a Câmara dos Deputados e lá permaneceu por 
oito anos. Agora, ele voltou e está aqui para que seja 
aprovada a redação final dele. 

O que diz esse Projeto? E, aí, os paranaenses vão 
entender por que ele tem um significado econômico, 
social e político para o Estado. É porque ele estabelece 
regras para as concessões públicas. E, quando se fala 
em concessão pública, a gente está falando de tele-
fonia? A gente está falando de telefonia. A gente esta 
falando de estradas pedagiadas? No Paraná, principal-
mente. E aí que é o significado para o Paraná. 

O Projeto que vai virar lei hoje – aprovada a re-
dação final e que tenho certeza de que o Presidente 
Lula vai sancionar – diz que todas as concessões pú-
blicas, em especial as concessionárias de estradas, 
as concessionárias de pedágios, serão obrigadas a 
divulgar trimestralmente, a publicar trimestralmente, 
o balanço de quanto estão arrecadando naquela pra-
ça do pedágio e de quanto estão investindo naquele 
trecho de rodovia. Porque, no Paraná, o embate é o 
seguinte: é caro demais o pedágio, e ninguém tem 
dúvida disso. Só quem não tem dúvida disso são as 
concessionárias. Elas acham que está bom; outras 
acham até que está barato o pedágio. Mas, se a gente 
fizer a conta, hoje, o pedágio que se paga da região 
produtora lá de Cascavel, ou do norte do Estado, lá 
de Bandeirantes, para ir para o Porto de Paranaguá, 
deixa uma boa parte do lucro de quem trabalha e de 
quem produz na estrada, do pedágio; e o transporte, 
que já era caro para quem produz e para quem traba-
lha, acabou ficando impagável.

Tem carga, Sr. Presidente, que não vale a pena 
transportar. Por exemplo, se pegar uma carga de cal-
cário, que tem um preço barato, colocar num caminhão 
para descarregar na zona de produção, o pedágio vai 
custar mais do que o calcário, vale mais do que o cal-
cário. Não vale a pena. Então, é um absurdo o preço 
do pedágio no Paraná. Também não é só no Paraná. 
Eu andei em umas estradas do Estado de São Paulo, 
no domingo que passou, e achei também que o pedá-
gio lá está nas alturas.

Aí a discussão se arrastou durante anos. O Go-
vernador atual, nas duas campanhas eleitorais, usou 
um mote de campanha que dizia: “O pedágio baixa ou 

acaba”, e não acabou e nem baixou, mesmo porque 
o contrato que foi feito foi tão bem amarrado que não 
tem jeito de acabar nem na Justiça. Há hoje mais de 
quarenta ações que o Estado ingressou contra as em-
presas de pedágio e elas ganharam todas. Ou seja, o 
contrato tem que ficar. Se o contrato tem que ficar e o 
usuário da estrada tem que pagar – e eu acho que as 
estradas pedagiadas estão em melhores condições do 
que as outras, é preciso reconhecer isso, estão em me-
lhor estado de conservação – está-se pagando muito 
caro. Não é só o transporte que paga caro, é o usuário, 
é o automóvel. O preço que se paga nesse pedágio 
precisa ser revisto. E aí está agora a oportunidade. 

Eu fui autor do projeto e veja por que eu falei 
que é uma questão econômica – já disse, ela interfere 
direto no custo das mercadorias, porque influi muito 
no preço do frete -, é social, porque as pessoas que 
transitam pelas estradas a passeio... Só para dar um 
exemplo, quem sai de Curitiba com destino à praia, 
ali no litoral paranaense, deixa R$13,50 para ir, mais 
R$13,50 para voltar; são R$27,00 para ir e voltar, 100 
quilômetros, Presidente, de uma estrada que já era 
duplicada! R$27,00 é mais do que se gasta com ga-
solina! Então, isso precisa ter uma solução, não pode 
continuar assim. 

Fora o fato, Sr. Presidente, de que, para baixar 
o preço da tarifa da estrada entre Cascavel e Foz do 
Iguaçu – lá estava prevista a duplicação – baixou o 
preço, mas foram dispensadas obras, principalmente 
a duplicação. E aí, morre gente todo dia naquela es-
trada, porque o tráfego é pesado, está morrendo gen-
te na estrada. O pedágio, naquele momento, ficou um 
pouquinho mais barato, mas não valeu a pena, porque 
as tarifas já vinham sendo pagas e, ao se pagarem as 
tarifas, evidentemente, estavam pagando os usuários 
daquela rodovia a duplicação que estava prevista no 
contrato.

Pois bem. Eu entendo que esse projeto de lei 
que apresentei, e que vai virar lei hoje com a aprova-
ção da redação final, é importante exatamente porque 
vai estabelecer uma condição: clareza, transparência. 
Planilha na mesa, vamos calcular o preço, então, da 
tarifa? Vamos, vamos calcular o preço da tarifa. Mas 
vai ser em cima do quê? Vai ser em cima daquilo que 
ela está faturando, daquilo que ela está investindo, 
porque aí, com esse encontro de contas, a gente vai 
chegar ao preço da tarifa mais justo. Não adianta ficar 
falando que está caro ou barato sem a gente ter os da-
dos. De repente, a concessionária vai provar que está 
investindo mais do que está arrecadando. Eu sei que 
não. Eu estou fazendo aqui uma ironia. Mas, que bom 
se ela estivesse investindo; só que não estão investin-
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do aquilo que é necessário, aquilo que é previsto em 
contrato, aquilo que é exigência contratual.

Agora, sabe o inédito disse tudo, Senador Mes-
quita? É que quem foi o Relator desse meu projeto, em 
2001, foi o próprio Governador do Paraná. O Governa-
dor Requião foi o Relator, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado, desse projeto de lei 
que apresentei no ano 2000 e aprovou o meu projeto 
com uma emenda dizendo o seguinte: que, além dos 
jornais, tinha que ser publicado também na Internet. 
Aperfeiçoou o projeto. É porque eu não tinha pensa-
do na modernidade. Ele pensou. Aí nós colocamos. E 
foi aprovado aqui, foi para a Câmara dos Deputados. 
E aí dá-lhe lobby para esse projeto não passar. Mas 
acho que o lobby dormiu no ponto. Ele passou e nós 
temos hoje a chance de transformar em lei esta que 
é uma cobrança dos usuários de rodovias de todo o 
País. No Paraná, eu defendo, além dessa lei que es-
tamos aprovando aqui, a constituição de uma agência 
reguladora.

Dentro dessa agência reguladora estarão as 
concessionárias de pedágio, o governo estadual e 
os usuários das rodovias. Nenhuma tarifa poderá ser 
estabelecida fora de proporção, passando por essa 
agência reguladora. Com a lei que nós vamos aprovar 
hoje, vai ser: faturou tanto, investiu tanto – ah, bom! 
-, então, o preço justo é tanto. Vamos estabelecer o 
preço justo a partir do quê? A partir desses dados pu-
blicados em jornais, na Internet, na rede mundial de 
computadores.

Fico muito feliz, depois de uma luta de nove anos, 
de estar conseguindo obter esta vitória. Espero que o 
Presidente Lula a sancione.

O pedágio do Governo Federal feito do Paraná 
a Santa Catarina é muito mais barato, é R$1,50 por 
praça, provando o quê? Que dá para cobrar menos e 
manter as estradas em bom estado de conservação. 
Que se adote o modelo do pedágio federal para as 
estradas do Paraná, porque as estradas do Paraná 
pedagiadas, na grande maioria, são federais e, se são 
federais, podem, sim, colocar o pedágio igual.

Mais do que isso, nós temos hoje a seguinte si-
tuação: o Governo Federal praticamente determinou 
que, nas rodovias federais, ficará só a Polícia Rodo-
viária Federal. Então, ele está assumindo a rodovia? 
Assuma também o pedágio e coloque o preço que é 
justo. Aquele lá para Santa Catarina dá para pagar, 
R$1,50. Aquele para o Porto de Paranaguá não dá 
para pagar: R$13,50 por veículo.

Então, Presidente, só para repetir: apresentei o 
projeto em 2000. Ele foi relatado em 2001, pelo então 
Senador Requião, que hoje é Governador do Estado e 
que, hoje, vai receber a notícia, lá no Paraná, de que 

aquele projeto que eu apresentei e que ele relatou vai 
virar lei. Eu vou encaminhar a ele pessoalmente este 
projeto, para que ele verifique se pode ajudar nessa 
luta para que o pedágio no Paraná fique mais barato 
para os usuários das rodovias.

Sr. Presidente, obrigado pela tolerância.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Eu que agradeço, Senador Osmar. Olhe 
a coincidência que envolve o seu projeto: ele é o Item 
nº 32 da pauta e é o Projeto de Lei do Senado – o in-
verso – nº 23. É uma feliz coincidência, e almejo que 
ele seja aprovado ainda hoje, se possível.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Com o voto 
de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Com muito prazer.

Senadora Fátima, com a palavra.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço minha inscrição 
para uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – É um prazer muito grande inscrevê-
la.

Com a palavra, o Senador Valter, por permuta 
com o Senador Marco Maciel. Em seguida, falará a 
Senadora Fátima.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de As-
suntos Econômicos desta Casa aprovou recentemente 
proposta do eminente Líder Arthur Virgílio a fim de uni-
ficar os fusos horários de todo o território brasileiro.

Na verdade, esse assunto veio a lume já no ano 
passado, no mês de abril. Naquela ocasião, o Líder Tião 
Viana conseguiu aprovar a redução de quatro para três 
fusos horários. Com isso, alterou-se o horário do Acre, 
além de outras regiões, outros Municípios do Norte 
do País. Além desse efeito, deflagrou a discussão do 
mesmo tema em Estados regidos por fusos diferentes 
do Distrito Federal. 

Em Mato Grosso do Sul, o debate ganhou corpo 
incontinenti. Políticos, empresários, profissionais libe-
rais, educadores e tantos outros segmentos passaram 
a proclamar virtudes e defeitos dessa proposta. Com 
efeito, dois projetos passaram a tramitar no Senado 
com o objetivo de definir a questão no meu Estado, 
Mato Grosso do Sul. Um deles, do Senador Delcídio 
Amaral, determina a mudança do horário para adaptá-
lo ao fuso de Brasília. Com isso, o meu colega propõe 
adiantar os relógios de Mato Grosso do Sul em uma 
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hora. Seria como adotar o horário de verão em caráter 
definitivo, em caráter permanente. 

A mudança facilitaria todas as atividades depen-
dentes de decisões tomadas no Distrito Federal, em 
São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, no centro sul bra-
sileiro. Do ponto de vista econômico, suas repercussões 
seriam inevitáveis. De imediato, afetaria o consumo de 
energia elétrica e equalizaria a jornada de funciona-
mento dos bancos de todo o País. 

Acontece, Sr. Presidente, que as atividades hu-
manas não se limitam à economia, e a sociedade não 
é composta apenas de empresários e políticos, como 
é o nosso caso. Educação, saúde e bem-estar das 
pessoas precisam ser avaliados antes de se tomar 
decisão dessa monta. Afinal, estamos falando de uma 
medida que pode impor uma alteração no relógio bioló-
gico de crianças e de velhinhos e de todas as pessoas. 
De pessoas sensíveis, que poderão ser compelidas a 
trocar rotinas que praticam na claridade do dia ou no 
calor do sol. É que os ponteiros do relógio inaugura-
riam o dia em substituição à aurora da natureza. Por 
conseguinte, a escuridão e a friagem das madrugadas 
teriam repercussões na vida das pessoas, e, por isso, 
a alteração proposta precisa da mais ampla avaliação, 
da maior discussão possível. 

Eu, particularmente, Sr. Presidente, sou simpático 
à proposta de calibrar o horário de Mato Grosso do Sul 
com o de Brasília. E digo isso porque acho confortá-
vel. No entanto, cumpre-me admitir que não me sinto à 
vontade para decidir sobre o assunto sem antes ouvir, 
sem antes discutir, sem antes afastar dúvidas, porque 
essa é uma decisão de grandes repercussões. A prin-
cipal dessas dúvidas vai numa indagação: será que a 
população do meu Estado aprova e quer essa mudan-
ça? É a primeira resposta de que precisamos. 

V. Exª também faz a mesma indagação no mo-
mento em que propõe a realização de um plebiscito 
antes que decisões dessa natureza sejam tomadas.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Valter...

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, Senador Mozarildo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Como 
o Senador Geraldo Mesquita falou para uma comuni-
cação inadiável, eu não pude fazer aparte, e como V. 
Exª aborda o mesmo tema, um tema que no meu en-
tender interessa – como colocou no decreto legislativo 
o Senador Geraldo Mesquita – a toda a Amazônia e 
também aos Estados do Centro-Oeste, entendo que 
realmente tem muita coerência a proposta de ouvir a 
população. O meu Estado tem apenas uma hora de 
diferença em relação a Brasília, mas tenho ouvido da 
população, de um lado, reclamações, porque a rede 

ou a grade, digamos, dos programas de televisão fica 
extremamente alterada em relação a Brasília, principal-
mente quando há horário de verão. Então, é verdade 
que esse tema deva ser discutido. V. Exª mesmo dis-
se agora no seu pronunciamento que, particularmen-
te, é simpático à idéia de que tenha o mesmo horário 
de Brasília. Eu também não veria muita dificuldade, 
por exemplo, em que Roraima tivesse o mesmo fuso 
horário, porque acomodar as atividades econômicas 
e humanas a uma hora não seria complicado. Mas é 
preciso saber: a população quer? Nisso, realmente, V. 
Exª tem toda a razão. Acho que é muito democrático. 
Já que vamos ter uma eleição daqui a mais ou me-
nos um ano, por que não fazermos esse plebiscito e 
sabermos, consultarmos a população se a população 
realmente quer essa mudança. Se, como me parece, 
por exemplo, no meu Estado, a maioria quer, a maioria 
vai dizer que quer. Se, no seu Estado, a maioria disser 
que não quer, não quer. Aí, eu acho que realmente nós 
devemos respeitar a vontade popular, e não apenas, 
como disse V. Exª, decisões que possam ser toma-
das mesmo politicamente aqui em Brasília. Pior ainda 
quando elas se baseiam em questões que não são 
exatamente as ações que têm a ver com as atividades 
humanas, que são as que mais interessam.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu 
agradeço o aparte de V. Exª e acresceria o seguinte: 
há pouco tempo, há poucos meses, nós assistimos às 
eleições americanas, e V. Exª deve se lembrar muito 
bem do que aconteceu nessa última eleição, e que é o 
histórico já nos Estados Unidos: embutir no processo 
eleitoral, embutir na eleição de presidente, de gover-
nadores, uma indagação ou várias indagações sobre 
um tema ou sobre vários temas que são suscetíveis de 
decisões no Congresso ou nas Câmaras dos Estados 
Unidos. Então, eu acho que o Brasil tem que usar mais 
essa faculdade da consulta, do plebiscito, e fazê-lo 
em conjunto com a eleição. É uma forma de você ter 
mais segurança sobre medidas que abranjam toda a 
população, sem ter gastos adicionais para tomar as 
decisões mais firmes.

Então, essa indagação que faço precisa ter e tem 
um fundamento. Para que responda a ela, os mato-
grossenses-do-sul precisam saber como pode reper-
cutir essa medida no seu relógio biológico. 

Um exercício para entender tais efeitos seria com-
parar um determinado dia das duas capitais, Campo 
Grande e Brasília. Por exemplo, nesta terça-feira, dia 6 
de julho, o sol brilhou às 6h25 aqui, no Distrito Federal. 
Se o fuso de Campo Grande fosse o mesmo, quem 
tivesse que acordar às 6h30 na capital do meu Estado 
teria que fazê-lo ainda, Sr. Presidente, na escuridão. 
Ainda de acordo com a alteração proposta, somente às 
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7h15, 7h30, o sol brilharia na capital do meu Estado, 
Campo Grande. Dessa forma, quem viesse a desper-
tar antes dessa hora iria fazê-lo no escuro. Será que, 
ao impor à criança o dever de acordar na madrugada 
para ir à escola, estaríamos acarretando-lhe um mero 
desconforto passageiro? Se for só isso, o problema é 
administrável. E se as repercussões não se limitarem 
a esse simples desconforto e afetarem a sua saúde e 
o seu rendimento escolar? São essas indagações, Sr. 
Presidente, que precisam ser respondidas. O debate 
que está sendo travado em Mato Grosso do Sul foca-
liza exatamente isso. 

O fato é que a adoção de quatro fusos diferentes 
para determinar os horários do nosso País não resul-
tou de uma escolha aleatória, de uma opção que veio 
do nada, feita por um palpiteiro qualquer. Foi uma de-
cisão alicerçada na lógica do tempo, concebida para 
garantir o melhor desfrute da energia solar. Partindo do 
meridiano de Greenwich, os fusos do Brasil resistem 
desde 1913 porque respeitam um fenômeno da nature-
za, a rotação da Terra, o movimento da Terra. Embora 
buscando a claridade solar através desse movimento, 
os fusos foram institucionalizados por uma lei, a Lei nº 
2.784, de 18 de junho de 1913.

Como a lei é obra dos homens e nem sempre 
se inspira na lógica da natureza, as normas que re-
gem os fusos são perfeitamente mutáveis. Basta que 
o Poder Legislativo aprove e essas mudanças serão 
introduzidas. Basta que haja aprovação da lei e que 
ela tenha a sanção da autoridade competente. Aliás, 
foi isso que aconteceu no ano passado, quando o Con-
gresso aprovou a proposta do Senador Tião Viana e 
ela passou pelo crisma da sanção. Transformou-se em 
lei e mudou o horário do Estado do Acre e de outras 
regiões do norte do País. 

Agora, aqui cabe uma indagação, que, aliás, já 
fiz a V. Exª, Senador Geraldo Mesquita, que está pre-
sidindo esta sessão. Será que a mudança imposta no 
fuso horário do Acre agradou a população do seu Es-
tado? Essa é a indagação. 

O nobre Senador que preside esta sessão, meu 
amigo, meu companheiro, Senador Geraldo Mesquita, 
já me disse da impressão que colheu da população 
depois de entrar em vigor esse novo fuso. 

O certo é que o horário mudou lá no Acre. Mas V. 
Exª hoje mesmo travou uma discussão aqui, trouxe o 
assunto a lume. Tanto é verdade que existem proble-
mas naquele Estado, que está tramitando na Câmara 
dos Deputados um projeto do Deputado Flaviano Melo, 
propondo a realização de um referendo – como V. Exª 
sabe muito bem, o referendo é uma espécie de plebis-
cito, porque é uma consulta popular também, porém, 
tem uma outra destinação: é para confirmar um ato que 

já está em vigor, uma decisão que já está sendo prati-
cada, que está em pleno vigor. Sua finalidade, portanto, 
é ouvir da população se ela quer manter a mudança ou 
voltar ao antigo horário. Se a população do Acre esti-
vesse feliz com a mudança que acabou de acontecer, 
algum parlamentar teria tido a coragem de propor a 
realização desse referendo? Teria tido a coragem de 
suscitar novamente a discussão, para dar à população 
a oportunidade de revogar aquela medida?

Pois bem, agora surge o projeto do eminente Se-
nador Arthur Virgílio de unificar o fuso horário de todo 
o território brasileiro. Em que pese a admiração que 
tenho por esse eminente homem público, que é um 
dos melhores parlamentares do Congresso, entendo 
que sua proposta é extremamente questionável. Impor 
um único horário para um País do tamanho do Brasil 
é como abolir diferentes meridianos, imaginados para 
conferir unidade horária a porções de terras próximas 
de si e, assim, evitar a fragmentação excessiva na 
marcação horária.

Imaginem os senhores: o Estado do Acre, que já 
aboliu um meridiano, teria que suprimir mais dois para 
subordinar-se ao horário de São Paulo. É isso mesmo, 
não é, Senador Geraldo Mesquita?

Imaginem uma outra hipótese: os Estados de 
São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, 
de Goiás, enfim, os Estados do centro-sul, compelidos 
a seguir o horário do Acre. É inverossímil? Não! Pois 
essa é mais uma proposta, que é trazida à discussão 
através de uma emenda do eminente Senador Tião 
Viana. O respeitável representante do Acre apresen-
tou essa emenda, com o objetivo de calibrar todos os 
horários do País com o do Acre.

Como já disse anteriormente, isso é possível? 
Claro que sim. Mudar os fusos horários por lei é uma 
das faculdades que temos. Todavia, uma mudança que 
vai interferir na vida de todas as pessoas não pode 
ser imposta de cima para baixo. E, nesse caso, é isso, 
é uma mudança que não interfere num determinado 
segmento, num determinado setor da sociedade, é 
uma interferência que repercute na vida da criança e 
do idoso, do educador e do educando, do médico e do 
paciente, do trabalhador e do empresário.

Foi por isso que apresentei projeto prevendo que, 
no caso de Mato Grosso do Sul, a decisão seja prece-
dida de um plebiscito no meu Estado. Esse projeto, Sr. 
Presidente, já está aqui no plenário, já passou pelas 
Comissões competentes e está para ser deliberado 
aqui, no plenário desta Casa. E seria de grande opor-
tunidade, da maior oportunidade que fosse aprovado 
ainda no primeiro semestre, a fim de dar condições de 
realizar esse plebiscito, de viabilizar esse plebiscito 
junto com as eleições de 2010.
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Assim, antes da realização dessa consulta, travar-
se-ia um amplo debate, de onde emergiriam as virtudes 
e os defeitos da proposta. Ouviremos a voz do médico 
responsável pela saúde e a do educador compromissa-
do com o rendimento escolar. Teríamos a manifestação 
do empresário, focada na otimização de seus negócios, 
e a do trabalhador, na sua condição de vida. O desejo 
indisfarçável de padronizar as transmissões de tevês, 
bem como de noveleiros e torcedores de receberem 
sinais de jogos e novelas em tempo real. 

Tudo isso e muito mais seria amplamente discutido 
na campanha do plebiscito, se ele vier, efetivamente, 
a ser convocado. É a grande oportunidade! Com uma 
discussão sincera, ampla, e a sociedade sabendo de 
suas repercussões, tenho certeza absoluta de que a 
medida não traria os traumas que os representantes 
do Acre têm admitido ocorrer naquele Estado. 

A consulta que quero para Mato Grosso do Sul, 
hoje, é proposta pelo eminente Senador Geraldo Mes-
quita. Que se faça o plebiscito em todas as áreas onde 
as mudanças sejam suscetíveis de acontecer! Se a po-
pulação, por sua maioria, optar pela mudança, estará 
preparada, portanto, psicologicamente para amortecer 
seus impactos e conviver com eles. Por seu turno, se 
impusermos esta mudança contra a vontade do povo, 
ele não perdoará quem se acha árbitro do seu modo 
de vida. 

Portanto, Sr. Presidente, ao encerrar este meu 
pronunciamento, quero dizer que a proposta de V. Exª 
é a proposta que consulta não apenas os interesses 
do Acre, tenho certeza, mas os interesses de toda a 
população que poderá ser afetada por essa medida. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – 

Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Eu é que agradeço, Senador Valter 
Pereira, pelo seu pronunciamento. O tema é de fun-
damental importância, mostra o espírito democrático 
de V. Exª, quando transfere ou pretende transferir para 
a população uma decisão tão grave como esta, uma 
mudança que diz respeito ao dia a dia das populações 
e que não deve ser imposta apenas porque foi apro-
vada pelo Congresso Nacional. É uma condição muito 
grave, em que a população necessariamente tem que 
ser consultada.

Parabéns pela iniciativa de V. Exª.
Pela ordem, Senador Eduardo Azeredo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
estou apresentando um requerimento de pesar pelo 

falecimento, há alguns dias, em Minas Gerais, do ex-
Secretário de Segurança Sidney Safe, que foi professor 
e um dos fundadores da Faculdade de Direito Milton 
Campos. É um criminalista muito respeitado do nosso 
Estado que, infelizmente, veio a falecer nos últimos 
dias. De maneira que quero trazer ao conhecimento 
do plenário e estou encaminhando requerimento para 
que seja comunicado à sua família voto de pesar do 
Senado pelo falecimento deste grande criminalista, 
Sidney Safe.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – A Mesa se associa ao seu requerimen-
to de pesar. O requerimento terá a tramitação prevista 
no Regimento.

Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de me inscrever para uma comunicação 
inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – V. Exª já se considere inscrito.

Senadora Fátima Cleide, para uma comunica-
ção inadiável.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, ainda há lugar para comunicação inadiável ou 
todas as posições já foram preenchidas?

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – V. Exª figurará como primeiro suplen-
te.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, gos-
taria de iniciar minha fala, neste momento, enviando 
a minha solidariedade aos trabalhadores rurais sem 
terra pelo ato covarde acontecido, nesta manhã, em 
Pernambuco, que resultou na morte de cinco traba-
lhadores e um ferido.

Penso que essas atitudes covardes e de violên-
cia na luta pela terra não são mais admissíveis em 
pleno século XXI. Daqui, da tribuna do Senado, que-
ro lamentar mais esse episódio e me solidarizar com 
as famílias dos trabalhadores assassinados e com a 
direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra do nosso País.

Mas, Sr. Presidente, a violência é motivo de segui-
dos pronunciamentos meus. Semana passada, estive 
nesta tribuna, falando sobre a violência em Rondônia 
e a falta de investimentos e política de segurança pú-
blica que garanta pelo menos alguma tranquilidade à 
população do meu Estado. Existem reclamações em 
todos os Municípios de Rondônia, que clamam por 
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mais investimentos diante da onda de assaltos, latro-
cínios, assassinatos, estupros, prostituição infanto-
juvenil e por aí vai.

Infelizmente, Sr. Presidente, hoje trago notícias 
que apenas reforçam a situação de abandono e im-
potência em que se encontra a população do Estado 
de Rondônia. Na madrugada do dia 2 de julho, dois 
adolescentes, um de 13 e outro de 16 anos, foram 
assassinados a tiros no distrito de Bom Futuro, a 80 
quilômetros do Município de Ariquemes. 

A insegurança e o medo tomaram conta do dis-
trito, que tem cinco mil habitantes e que, há 10 anos, 
reivindica a instalação de um posto policial militar na 
região. Lembro que o atual Governador, cassado pela 
Justiça Eleitoral em meu Estado, está no cargo há qua-
se 8 anos. De modo que a omissão e o descaso pelo 
policiamento é obra exclusiva de seu Governo.

Esse distrito é região de garimpo, Sr. Presidente. 
Trata-se do garimpo Bom Futuro, garimpo de cassite-
rita, de alto valor para a geração de ICMS no Estado 
de Rondônia. Não preciso aqui lembrar o que signifi-
ca, em termos de anomalia social, a presença de um 
garimpo. Os assassinatos, bebedeiras e brigas são 
constantes.

Assim, a ausência de um posto policial numa loca-
lidade com cinco mil habitantes é a face visível do total 
descaso para com a política de segurança pública.

A população está amedrontada e já procurou o 
Ministério Público com toda razão. O assassinato dos 
garotos resulta de um processo de terror e violência 
que começou na semana anterior, quando adoles-
centes armados invadiram a escola da localidade e 
proibiram – vejam que absurdo! – professores de dar 
aulas. Suspeita-se que estejam sob ordens de adultos 
que integram uma quadrilha. É um absurdo o ocorrido, 
Sr. Presidente.

Relatos no noticiário local revelam que a polícia 
foi chamada às 10h de sexta-feira, mas só apareceu 
às 15h! Enquanto isso, professores e funcionários fi-
caram trancados dentro das salas de aula, com  medo 
de que algo pior acontecesse.

A polícia, que chegou ao local tão atrasada, tão 
tarde, e que poderia ter se deparado com uma tragédia 
de repercussão nacional, Srªs e Srs. Senadores, foi a 
Polícia Militar do Município de Alto Paraíso, a quem o 
distrito de Bom Futuro costuma recorrer.

Desde então, a Escola Padre Ângelo Spadari 
está fechada. É lamentável, Sr. Presidente, uma escola 
fechada por total falta de segurança e, principalmen-
te, pela falta de compromisso do Governo Estadual 
para com a segurança pública. A direção, professores 
e funcionários se recusam a trabalhar; recusam-se a 
deixar suas casas na cidade de Ariquemes porque te-

mem por suas vidas. Há medo na região, e o medo é 
justificado. Há informações da existência de uma lista 
com nomes de pais, professores e funcionários que 
seriam executados.

Quero dizer que o Prefeito Confúcio Moura, da 
cidade de Ariquemes, e o Secretário de Educação do 
Município, Edson Fernandes, e outros auxiliares da Pre-
feitura de tudo vêm fazendo para minimizar a violência 
na região e garantir que as aulas sejam ministradas.

Depois de amplo debate com a comunidade, em 
que autoridades de outros poderes estiveram presen-
tes, a prefeitura implantou o projeto Escola da Paz, 
com envolvimento da Guarda Municipal, para atenuar 
a situação de constante violência, mas não podemos 
nos esquecer de que compete ao Governo do Estado 
o policiamento ostensivo, permanente, com pessoal 
preparado, necessário para o enfrentamento de situa-
ções de risco e gravidade comuns a uma região como 
a do garimpo de Bom Futuro.

A comunidade escolar se nega a retomar suas 
atividades enquanto não houver policiamento no dis-
trito de Bom Futuro. A comunidade está assustada, Sr. 
Presidente – e, mais uma vez, repito: com toda razão. A 
comunidade reivindica um direito básico, garantido na 
nossa Constituição – e isto há dez anos: proteção poli-
cial, o mínimo de segurança pública naquele distrito.

É inadmissível que o Governo do Estado vire as 
costas para esse distrito, que oferece importante arre-
cadação de ICMS para o Estado. Esse imposto deveria 
ser revertido na sustentabilidade social e financeira do 
distrito de Bom Futuro.

Sou solidária, Sr. Presidente, com seus morado-
res e espero que o Governador faça com que a Polícia 
Militar, finalmente, instale-se na região.

Com esse apelo, Sr. Presidente – mais uma vez: 
com esse apelo -, finalizo, dizendo que ainda tenho 
esperança de que o Governador cassado Ivo Cassol 
inicie um processo de respeito à população do Estado 
de Rondônia e, efetivamente, discuta a melhoria da 
qualidade da segurança pública em nosso Estado.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa agradece à Senadora Fáti-
ma.

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Senadora 
Fátima! Sr. Presidente, peço um minuto. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador!

O Sr. João Pedro (Bloco/PT – AM) – Sobre o 
que a Senadora Fátima Cleide está denunciando, so-
bre o assassinato lá no Estado de Rondônia e sobre 
os que ocorreram na noite de ontem, em Recife, em 
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Pernambuco, precisamos refletir. Esta Casa precisa 
refletir, dar um basta à violência. O Governador de 
Rondônia, como o Governador de Pernambuco, pre-
cisa tomar atitudes no sentido de coibir, de buscar os 
frios assassinos. O que não pode são as crianças, os 
jovens, as lideranças rurais pagarem o preço de suas 
vidas por conta da violência no campo, por conta da 
violência que impera em vários setores da nossa so-
ciedade, da economia brasileira, de regiões do nosso 
País. Quero prestar solidariedade a V. Exª, que faz uma 
denúncia e, ao mesmo tempo, um apelo no sentido 
de acabar com a impunidade no Estado de Rondônia. 
Muito obrigado.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – 
Agradeço-lhe, Senador João Pedro. Embora se trate de 
violências distintas, uma no campo e outra por conta 
de uma região de garimpo, nas duas está presente a 
omissão do Estado.

Muito obrigada, Senador João Pedro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Revezando os oradores inscritos, co-
municações inadiáveis e lideranças, convido o Sena-
dor José Nery para fazer uso da palavra como Líder 
do PSOL.

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Geraldo 
Mesquita, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, em que 
pese a minha vontade, Sr. Presidente, de me referir – 
como, afinal, meu pronunciamento deveria fazê-lo – a 
essa infindável crise por que passa esta Casa, quero 
falar aqui de um assunto tão grave quanto o da crise 
ética que atinge o Senado Federal.

O Ministério Público Federal, em São Paulo, de-
nunciou à 6ª Vara Federal Criminal o banqueiro Daniel 
Dantas, controlador do Grupo Opportunity, pelos crimes 
de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de institui-
ção financeira, evasão de divisas e crime de quadrilha 
e organização criminosa.

Literalmente, os procuradores afirmam que Da-
niel Dantas e seus sócios constituíram “um verdadeiro 
grupo criminoso empresarial, cuja característica mais 
marcante fora transpor métodos empresariais para a 
perpetração de crimes, notadamente delitos contra o 
sistema financeiro, de corrupção ativa e de lavagem 
de recursos ilícitos”. 

Até aí, nada que o povo brasileiro já não soubes-
se: Daniel Dantas, equivocadamente e gentilmente 
chamado pela mídia de “banqueiro”, é, na verdade, 
um larápio dos cofres públicos. A novidade é que, da 
análise dos documentos apreendidos pela Operação 
Satiagraha, os procuradores conseguiram encontrar 
dois contratos no valor de R$50 milhões em uma au-
ditoria feita na BrasilTelecom. Os documentos foram 

assinados com a DNA Propaganda e com a SMP&B, 
empresas de Marcos Valério, acusado de ser o opera-
dor financeiro do Mensalão. Para o Procurador Rodri-
go de Grandis, essa era uma forma de aproximação 
do grupo controlado por Dantas com o Governo para 
facilitar seus negócios. 

É bom que se faça referência, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ao verdadeiro poderio desse 
grupo financeiro da especulação, da apropriação de 
recursos ilícitos, ilegais, através das privatizações, 
lembrando que, só no meu Estado do Pará, o grupo 
adquiriu, nos últimos cinco anos, algo em torno de um 
milhão de hectares de terra no sul do Pará e possui 
algo em torno de 500 mil cabeças de gado, demons-
trando que, provavelmente, todas as investigações vão 
neste caminho.  

Dinheiro público surrupiado do Erário através da 
farra das privatizações do Governo Fernando Henrique, 
com certeza, serviu para que esse banqueiro pudesse, 
também, enveredar pelo investimento na área agro-
pastoril, tendo em vista as suas empresas instaladas, 
Agropecuária Santa Bárbara, com várias empresas 
agrícolas no sul do Estado do Pará.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não existe 
esquema de corrupção que não possua uma via de 
mão dupla. Essa tese foi sobejamente comprovada 
nos dados coletados pela CPI dos Correios. Ao lado 
do ladrão interessado em assaltar os cofres públicos, 
tem sempre a ação de agentes públicos interessados 
em receber propina ou receber financiamento privado 
ilícito para campanhas eleitorais. 

Ao ler essa nova denúncia do Ministério Público 
Federal, é fácil entender por que muitos Parlamenta-
res e alguns setores do Governo Federal tentam de-
monizar o Delegado Protógenes Queiróz e o motivo 
real da agilidade sem precedentes do deferimento da 
libertação do banqueiro Daniel Dantas pelo Ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Por si-
nal, amanhã, completa um ano a Operação Satiagraha, 
que levou à cadeia o banqueiro Daniel Dantas, e a sua 
libertação de forma absolutamente grave. Daniel Dan-
tas foi preso com base em decisão da Justiça Federal 
de São Paulo, por ato do Juiz Fausto De Sanctis, por 
duas vezes seguidas, e o Presidente do Supremo Tri-
bunal Federal o libertou. Agora, ele foi denunciado pelo 
Ministério Público Federal à Justiça, para que possa, 
enfim, ser julgado e, esperamos, punido pelos crimes 
que cometeu.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o modus 
operandi da máfia que se instalou também aqui, no 
Senado Federal, é em tudo semelhante à prática da 
quadrilha de Daniel Dantas. A diferença é que, aqui, 
nós, o Senado Federal, os Senadores não estamos 
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tendo a mesma determinação para apurar as respon-
sabilidades, sejam de servidores, sejam de Senado-
res, com os ilícitos amplamente denunciados e que 
paralisam o Senado por quase dois meses, numa cri-
se interminável.

Sabemos que para esclarecer aqueles crimes 
que envolviam Daniel Dantas foi fundamental o tra-
balho da CPI dos Correios. Eu queria dizer, Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, que, da mesma forma, 
não é possível apurar em profundidade os crimes aqui 
praticados se não tivermos a coragem de instalar uma 
comissão parlamentar de inquérito para investigar e 
apontar punições para o que eu chamo de máfia que 
se constituiu aqui, no Senado Federal. 

Portanto, cabe a nós a tarefa inadiável e inarre-
dável de agir com rapidez. 

Sr. Presidente, agora, estou propondo a CPI, mas 
quero deixar bem claro ao Senado e ao País que, an-
tes dessa providência, propus ao Presidente Sarney 
uma comissão suprapartidária, composta por um Par-
lamentar de cada Partido, para que fizesse uma ampla 
investigação, tratando...

(Interrupção do som.)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... de todos os 
fatos aqui denunciados. Essa ideia não foi considera-
da pela Mesa Diretora e propusemos, em seguida, a 
criação da CPI, cujo requerimento se encontra à dis-
posição dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras que 
queiram assiná-lo, como o que considero o remédio 
adequado e necessário para tratar dos males que há 
tantos meses, há tanto tempo, há tanto anos assola 
esta Casa Legislativa.

Também propus, Sr. Presidente, outras medidas 
que a Mesa resolveu não considerar e o nosso partido, 
o PSOL, ingressou, na semana passada, com repre-
sentação junto à Mesa para que o Conselho de Ética 
apure se nos fatos relatados há a quebra do decoro e 
da ética por parte do Presidente Sarney.

Há, aqui, vários Partidos – o PSDB, o DEM, o 
PDT e o PSOL -, além de Parlamentares de outras 
legendas, entre os quais um grupo expressivo de Par-
lamentares do Partido dos Trabalhadores, solicitando 
o afastamento do Presidente Sarney para que se faça 
a apuração devida de todos os fatos de conhecimento 
desta Casa e do País. 

Espero que possamos agir o mais rapidamente 
possível. Prolongar essa crise não interessa a nin-
guém. Se não tomarmos as medidas necessárias, 
teremos, muito provavelmente, de atravessar o ano 
de 2009 e...

(Interrupção do som)

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – ... tomadas e 
implementadas, para que não paire nenhuma dúvida 
de que nós queremos fazer a limpeza da verdadeira 
sujeira que o País amplamente conhece. 

Sr. Presidente, por último, eu queria solicitar o 
apoio da Mesa e de todos os Líderes para que pos-
samos encontrar a melhor forma de atender à reivin-
dicação dos mototaxistas de nosso País, que hoje, 
mais uma vez, se fazem presentes aqui, na galeria da 
Casa, solicitando a votação do projeto que trata da 
regulamentação da sua profissão. 

Portanto, sugerimos um esforço da Mesa e dos 
Líderes, dos Srs Senadores e das Srªs Senadoras 
para essa reivindicação justa, necessária, porque se 
trata de garantir a milhares de brasileiros, que vivem 
com o suor do seu trabalho, o sustento de sua família, 
renda e dignidade, para que possam ter, finalmente, 
a tranquilidade de exercer a sua profissão e possam 
ter o seu trabalho reconhecido nas suas municipali-
dades, reconhecido pelas pessoas que aqui prestam 
os seus serviços. 

Que possamos nós, aqui no Senado Federal, 
compreendendo a importância desse trabalho, so-
bretudo para o transporte público, apoiar e aprovar 
a regulamentação da profissão de mototaxista e de 
motoboy em nosso País.

É o nosso pleito, Sr. Presidente. 
Eu desejo que possamos encontrar o melhor ca-

minho para atender essa categoria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – Sr. 

Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Senador 
Expedito Júnior.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vim 
aqui ligeiramente para ver se conseguia apartear a 
Senadora pelo meu Estado. Por isso, peço permissão 
a V. Exª e ao Líder Renan, que daqui a pouco fará uso 
da palavra, para, primeiro, dizer que a região do Bom 
Futuro não é o distrito de Bom Futuro. Na região do 
Bom Futuro, que é uma reserva federal do Bom Futuro, 
há vários distritos. Nesses distritos, Sr. Presidente, há 
quase sete anos, o Governador Ivo Cassol vem ten-
tando construir postos de saúde e postos da Polícia 
Militar, vem tentando fazer estradas vicinais, que não 
são de responsabilidade do Estado, mas que são de 
responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho, admi-
nistrada por um prefeito do Partido dos Trabalhadores. 
Mas, infelizmente, por meio de uma ação da Justiça, 
do Ministério Público Federal – disseram que alguns 
moradores procuraram o Ministério Público Federal -, 
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este mesmo Ministério Público Federal não permite que 
o governo estadual faça qualquer ação dentro dessa 
área de reserva. Essa área não é de responsabilidade 
do Estado. O Governador Ivo Cassol, há tempos, vem 
tentando fazer esse acordo. Recentemente, Senador 
Geraldo – V. Exª é vizinho do Estado de Rondônia -, 
conseguimos esse acordo com o Ministro Minc e com 
o Presidente do Instituto Chico Mendes. Esse acordo 
feito com o Ministro e com o Presidente do Instituto 
não serve para nada!

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Expedito, V. Exª pediu a pa-
lavra pela ordem, mas, na verdade, o tema que V. Exª 
traz não se enquadra dentro do seu pedido.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO) – 
Vou concluir, Sr. Presidente. Vou concluir.

Eu gostaria, simplesmente, de deixar aqui minha 
indignação. Querem ajudar o Estado? Ajudem-no, por-
que temos muita coisa a fazer por Rondônia.

Mas não venham aqui com falácias! Sr. Presiden-
te, não posso permitir isso.

Para finalizar, quero dizer a V. Exª, que está pre-
sidindo a Mesa, que conheço o posicionamento de V. 
Exª em relação aos mototaxistas, aos motoboys, ao 
motofrete. Sr. Presidente Geraldo Mesquita, pelo amor 
de Deus, vamos tentar buscar o entendimento hoje 
com o colégio de Líderes desta Casa! Há pouco, eu 
conversava com o Líder Renan Calheiros, e já conta-
mos com o apoio de vários outros Líderes da Casa, 
para que possamos, de uma vez por todas, resolver 
essa questão. Aqui, há mototaxistas que vieram de 
seus Estados, que aqui estão desde a semana pas-
sada, porque não têm dinheiro para ir e vir. V. Exª, em 
pronunciamento feito na semana passada, já alertava 
o Congresso e o Senado nesse sentido.

Por isso, faço este apelo: vamos votar o projeto 
dos mototaxistas, para que, de uma vez por todas, pos-
samos dar-lhes o direito de terem regulamentada a sua 
profissão, a fim de trabalharem de forma organizada. 
Hoje, toda a imprensa fala disso. Inclusive, o assunto 
é tema da Folha de S.Paulo, que, em seu editorial, 
defende a regulamentação do serviço de mototáxi e 
de motoboy.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PDT – AC.) – Muito bem, Senador Expedito Júnior!
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos 

Valadares, ACV, digno representante do grande e que-
rido Estado de Sergipe. Em seguida, falará o Senador 
Renan Calheiros, como Líder do PMDB.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 

por conta das minhas convicções, da minha própria 
experiência como ex-Governador e ex-Prefeito, tenho 
adotado, desde longa data, desde cedo, a bandeira do 
municipalismo e da defesa de recursos para a esfera 
municipal como marca do meu mandato. 

Vejo, no Município, o chão da cidadania, o alicer-
ce vivo e cotidiano da nossa Nação. Nação forte, na 
minha concepção, constrói-se com Município forte, que 
distribui renda, que impulsiona a economia local, que 
procura assegurar a qualidade de vida local. Nesse sen-
tido, falar em cidadania, em defesa dos direitos sociais 
do cidadão, só faz sentido pleno na mesma medida em 
que consolidamos o fortalecimento do Município. 

É com essa certeza e com essa preocupação que 
quero aqui chamar atenção para a recente pesquisa 
do Tribunal de Contas da União (TCU), já divulgada 
na imprensa nacional, cujos dados apontam para a 
necessidade de uma maior justiça na distribuição do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Muni-
cípios pobres, na minha ótica, precisam ser melhor 
servidos pelo Fundo de Participação – e quero aqui 
chamar atenção nesse sentido, especialmente levando 
em conta a situação do meu Estado, Sergipe, onde boa 
quantidade de Municípios vive à míngua, com recursos 
precários, com qualidade de vida precária, em virtude 
da pequenez de sua arrecadação. 

Como se sabe, o FPM é uma transferência de 
receita da União para os Municípios, uma transferência 
garantida pela Constituição Federal. Repassado aos 
Municípios a cada dez dias, totalizando três quotas men-
sais, cada quota representa a parcela da arrecadação 
líquida do Imposto de Renda e do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados do período anterior ao repasse. 
O repasse, estabelecido na Constituição, está vinculado 
à arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição é 
calculada de acordo com o número de habitantes, com 
base em estimativas do IBGE, e também de acordo 
com o desenvolvimento de cada Município. 

As prefeituras dependem completamente desse 
Fundo. Noventa por cento das prefeituras de até 100 
mil habitantes praticamente vivem do Fundo do Par-
ticipação – e 90% dos Municípios brasileiros estão 
nessa faixa de até 100 mil habitantes. Na conjuntura 
econômica nacional, com nosso País sofrendo o im-
pacto do desaquecimento econômico global, o Gover-
no teve que se socorrer de uma política de renúncia 
fiscal para combater o impacto da crise econômica 
no País. O resultado, naturalmente, foi uma queda na 
arrecadação fiscal, com inevitável impacto na parcela 
do Fundo de Participação dos Municípios. 

Vi, com bons olhos, a reação do Governo Federal 
em resposta ao problema dos Municípios. É forçoso 
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que se reconheça, nesse sentido, que o Presiden-
te Lula, diante desse quadro de encolhimento fiscal 
da União, teve o cuidado de manter para este ano o 
mesmo valor do Fundo de Participação dos Municí-
pios do ano passado, ou seja, R$51,3 bilhões, apesar 
de a arrecadação da União estar sendo menor por 
conta da crise.

O Presidente Lula acolheu o pleito da Confede-
ração Nacional dos Municípios (CNM) no sentido de 
que era preciso manter o mesmo valor para impedir 
que a desaceleração econômica provocada pela crise 
mundial e a consequente queda de arrecadação dos 
impostos, como o Imposto de Renda e o IPI, pratica-
mente inviabilizasse os caixas das prefeituras – e essa 
luta também se desencadeou aqui em amplos debates 
no Senado Federal, pedindo ao Presidente Lula e à 
sua equipe econômica para que tomassem providên-
cias, as mais urgentes, visando a cobrir os Municípios 
com a queda dessa arrecadação decorrente da crise 
econômica. Se tivesse havido a redução, as das trans-
ferências do Fundo, estariam correndo riscos os ser-
viços básicos nas áreas de saúde e educação e até o 
pagamento do funcionalismo público.

Portanto, foi importante a reação do Governo 
Federal em procurar pelo menos manter o Fundo de 
Participação dos Municípios no mesmo patamar do 
ano passado. O Fundo é uma importante fonte de 
receita, especialmente para os pequenos Municípios 
e, na verdade, para todos, já que o desaquecimento 
econômico afeta praticamente, sem nenhuma ex-
ceção, os Municípios brasileiros de norte a sul, de 
leste a oeste. 

E, aqui, é onde entra aquela pesquisa do Tri-
bunal de Contas da União. Sabemos que o Fundo 
de Participação dos Municípios é calculado, como já 
falei, de forma a ser proporcional ao numero de ha-
bitantes, com exceção das capitais, em que se leva 
em consideração a renda per capita. No entanto, em 
meio a essa queda da arrecadação, a situação dos 
Municípios mais pobres ficou ainda mais agravada. 
Não apenas porque vão arrecadar menos, mas tam-
bém porque, da forma como é feito, de acordo com 
as regras atuais, o rateio do Fundo não potencializa 
a capacidade de redistribuição de renda do Município 
mais fraco, já que a distribuição do Fundo termina be-
neficiando indistintamente os Municípios pequenos, 
sejam eles pobres ou ricos. Não é levada em conta, 
de forma determinante, a situação de carência e de 
baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do 
Município mais pobre. Esse, a meu ver, é um fator a 
ser corrigido. O Município mais pobre precisa receber 
mais no rateio do Fundo.

O já mencionado estudo do TCU mostra, por 
exemplo, que cidades do Nordeste que possuem 25 
mil habitantes e com índices de IDH próximos a 0,5 – 
ou seja, semelhantes aos do Camboja e do Paquistão 
– recebem R$300,00 per capita, enquanto Municípios 
de dois mil habitantes, situados no Sul do País, com 
IDH superior a 0,8 – considerados altos, portanto -, 
recebem R$1,6 mil per capita. Ou seja, o Município 
que já conquistou melhor qualidade de vida está rece-
bendo cinco vezes mais que o outro, bem mais pobre, 
com IDH lá embaixo.

Precisamos, então, Sr. Presidente, mudar esses 
critérios de distribuição dos recursos, que terminam 
causando situações distributivas injustas até dentro 
de um mesmo Estado. Brevemente, voltarei à tribuna 
– quando reunir todos os dados que estou pesquisan-
do – para mostrar o impacto desses critérios atuais de 
distribuição do Fundo sobre os Municípios do Nordeste 
e do Estado de Sergipe, por exemplo. Mas, desde já, 
chamo atenção para a importância de que se abra o 
debate no sentido de que as distorções já apontadas 
pelo Tribunal de Contas da União sejam examinadas 
e, logo que possível, refeitas em favor de uma justi-
ça fiscal plena. Essa pesquisa do TCU mostra que é 
importante mudar o modelo de repasse, de forma a 
aquinhoar ao Município de menor IDH. Se necessário 
for, Sr. Presidente, quem sabe uma proposta de emen-
da à Constituição poderia ser feita para corrigir essa 
distorção, essa injustiça que é hoje cometida contra 
os Municípios mais pobres do Brasil.

Uma melhor avaliação dos critérios vigentes le-
varia a ser criado um fator de correção – é isso que 
defendo – de forma a que o rateio do bolo do Fundo 
de Participação dos Municípios não estimule a de-
sigualdade. Devemos proteger muito mais as áreas 
carentes, os Municípios pobres, os de maior deman-
da social, mais esses do que aqueles que possuem 
maior riqueza, maior renda própria. Essa deve ser a 
nossa política em uma situação que prenuncia mais 
desemprego, mais crise econômica a depender dos 
desdobramentos da crise global na China, nos Esta-
dos Unidos, na economia internacional.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – A Mesa agradece, Senador Antonio 
Carlos Valadares.

Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros, 
como Líder do PMDB. 

Em seguida, falará o Senador Eduardo Suplicy 
para uma breve comunicação.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
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Srs. Senadores, gostaria de registrar aqui uma impor-
tante conquista para os portadores de diabetes de todo 
o País, uma medida justa que vai beneficiar milhares 
de pessoas que lutam contra a doença.

Foi aprovado hoje, na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado Federal, em caráter terminati-
vo, o Projeto de Lei nº 390, de 2008, de minha autoria, 
que inclui o diabetes melito e a fibrose cística entre 
as enfermidades a cujos portadores será concedida 
isenção do imposto de renda sobre os proventos de 
aposentadoria e reforma.

Quero aqui ressaltar a enorme sensibilidade so-
cial e o espírito público dos Senadores integrantes da 
CAE, que aprovaram, por unanimidade, a proposta, e, 
em especial, Presidente Senador Geraldo Mesquita, 
o parecer favorável do Relator, Senador Marcelo Cri-
vella, um Senador realmente comprometido com as 
causas sociais, com atenção aos enfermos de todas 
as classes. Sem o trabalho do Senador Marcelo Cri-
vella, não teríamos avançado nesta luta que é a de 
dar condições aos portadores de diabetes de terem 
uma vida mais digna.

O Brasil, como sabemos, e o mundo vivem uma 
verdadeira epidemia de diabetes. Em nosso País, são 
mais de 10 milhões de pessoas afetadas pela doença.

Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
considero justo que os portadores do diabetes melito 
tenham um alívio financeiro para que tenham condi-
ções de comprar de remédios e fazer um tratamento 
mais eficiente a esta doença, que – nunca é demais 
repetir – pode ser tratada.

Eu gostaria também de lembrar que algumas clas-
ses de doentes recebem, por lei, isenções diferencia-
das, que se destinam a ajudar o custeio de tratamento, 
em geral, oneroso, muito oneroso. A meu ver, a con-
cessão é justificada pelo fato de que a doença limita 
a força produtiva dos enfermos ao mesmo tempo em 
que faz aumentar seus gastos pessoais e familiares. 
Essa medida é uma antiga reivindicação de entidades 
e organizações não governamentais ligadas à defesa 
dos portadores de diabetes.

A legislação atual, Srs. Senadores, isenta de tri-
butação algumas doenças que, na verdade, são com-
plicações comuns ao diabetes, como a nefropatia e 
cardiopatia graves, além da cegueira e derrames. Com 
o acréscimo do diabetes à lista de isenções, todas as 
patologias dele decorrentes serão contempladas com 
o benefício fiscal.

Essa é uma das doenças de maior prevalência 
no mundo, com tendência a agravar-se com o avançar 
da idade, e é, Sr. Presidente, responsável, no Brasil 
– apenas no nosso País -, por 20 mil a 25 mil óbitos 
todos os anos.

Tivemos a preocupação de apresentar ainda 
outros dois projetos de lei que visam melhorar a si-
tuação dos portadores do diabetes em todo o País. 
O primeiro permite o saque dos saldos das contas 
do FGTS, inclui o diabetes entre as doenças que dão 
direito à inexigibilidade de prazos de carência para a 
concessão de auxílio-doença e da aposentadoria por 
invalidez e concede também, Srs. Senadores, passe 
livre aos portadores de diabetes melito.

E o segundo estabelece um programa de edu-
cação especial para diabéticos, o que obrigará o SUS 
a realizar campanhas esclarecedoras sobre a doen-
ça em todo o País. Essa proposição, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, foi inclusive reconhecida pelo 
Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros (IDELB), 
que concedeu o Prêmio de Mérito Legislativo de 
2009, outorgado a projetos que se destacam pelo 
alcance social.

Quero comunicar à Casa e também a V. Exª que 
vou, pessoalmente, procurar o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Michel Temer, como também 
todos os Líderes partidários, para que tenhamos uma 
rápida tramitação desse projeto com grande retorno 
social na Câmara dos Deputados, na outra Casa do 
Congresso Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 

PMDB – AC) – Senador Renan Calheiros, quero para-
benizá-lo pela aprovação desse importante projeto que 
beneficia milhares de pessoas no nosso País. Espero 
que tenhamos sucesso na sua aprovação na Câmara 
dos Deputados no menor espaço de tempo possível. 
Parabéns a V. Exª.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy 
para uma comunicação inadiável.

Em seguida, falará o eminente Senador Papa-
léo Paes.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Senador Geraldo Mesquita, nosso presi-
dente nesta tarde, Srs. Senadores, representantes 
aqui dos mototaxistas, a notícia que hoje de manhã, 
ouvindo o rádio, me preocupou muito refere-se à vio-
lência que, infelizmente, foi cometida por duas pesso-
as que estavam exatamente guiando uma moto. Não 
estavam propriamente realizando um trabalho como 
o que os senhores e as senhoras aqui realizam jus-
tamente para prover a sobrevivência com dignidade 
de suas famílias.

Ainda não temos a notícia exata, mas acontece 
que, na noite de ontem, ali no Assentamento Chico 
Mendes, localizado na Fazenda Garrote, em Brejo 
da Madre de Deus, no Estado dos Senadores Jar-
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bas Vasconcelos – e Cristovam Buarque, também de 
Pernambuco -, ali, no interior, em Brejo da Madre de 
Deus, de repente, tendo em conta que estavam seis 
trabalhadores neste assentamento, construindo a sua 
própria casa, duas pessoas chegaram em uma moto 
e resolveram desferir tiros, um tiroteio, sobre aqueles 
seis trabalhadores. “Os agricultores João Pereira da 
Silva, Juarez Cesário da Silva, Natalício Gomes da Sil-
va, Olímpio Cosme Gonçalves e Dedé foram mortos a 
tiros por esses dois homens não identificados.”

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra colocou que três hipóteses podem ter ocorrido: 
a tentativa de assalto, vingança pessoal ou conflito 
agrário. Apesar de o assentamento Chico Mendes já 
estar consolidado, infelizmente, esse local tem apre-
sentado muitos conflitos.

Os criminosos mandaram que os trabalhadores 
deitassem no chão e atiraram. Em seguida, fugiram 
em uma moto. Os sem-terra estavam trabalhando na 
construção de casas, no assentamento. Uma sexta 
pessoa, “Erionaldo José da Silva, foi internado no 
Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, com um 
tiro no braço”.

Eu quero aqui fazer um apelo ao Governador 
Eduardo Campos, ao Secretário da Segurança do 
Governo do Estado do Pernambuco, bem como ao Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário, ao Presidente Rolf 
Hackbart, do Incra, para que possam o quanto antes 
tomar as providências no sentido de que esse grau de 
violência que infelizmente está ocorrendo no interior 
de Pernambuco, e não pela primeira vez, possa ser 
resolvido de uma maneira que não à base de tiros que 
venham causar a morte de trabalhadores.

Presidente Geraldo Mesquita, eu quero muito 
que, aqui no Senado Federal, nós possamos che-
gar a um entendimento de bom senso, civilizado. A 
Bancada do Partido dos Trabalhadores que, hoje, 
iria se reunir para uma reflexão sobre as reuniões 
que tivemos com o Presidente José Sarney e com o 
Presidente Lula, na quarta e quinta-feira da semana 
passada, pois bem, avalio que...Nós tínhamos mar-
cado uma reunião, hoje, de avaliação, em função de 
desencontros... Porque a nossa Líder, no Congresso, 
Senadora Ideli Salvatti, precisou se deslocar para São 
Paulo, nesta tarde. Os Senadores Delcídio Amaral e 
Flávio Arns ainda estão por chegar. Então, não foi 
possível que tivéssemos a reunião na tarde de hoje. 
Senador  Tião Viana, foi marcada, portanto, a nossa 
reunião para amanhã. Eu quero muito, Senador Tião 
Viana, colaborar para que possamos chegar a  um 
entendimento o mais construtivo.  

E, como o próprio Presidente José Sarney aden-
tra neste instante o plenário, eu quero transmitir ao 

Presidente José Sarney, inclusive no espírito do que 
hoje vivenciamos na presença do ex-Senador e ex-
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
que há certos momentos em que as forças políticas 
de nosso País podem todas se irmanar por objetivos 
importantes.

Na conclusão de seu discurso, o Presidente Fer-
nando Henrique Cardoso colocou algumas palavras 
que foram de recomendação para todos nós. É preciso 
que todos nós tenhamos um procedimento de maior 
dignidade, compostura, isenção, probidade. Então, este 
apelo que todos nós podemos abraçar precisa ser ou-
vido por todos nós. Assim, Presidente Sarney, eu quero 
que venhamos todos pensar sobre qual o melhor ca-
minho, qual é aquela sugestão que tanto o Presidente 
José Sarney possa aceitar como de bom senso, como 
os Senadores e os Partidos também possam aceitar 
como de bom senso e que o próprio Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva considere como importante  para 
o fortalecimento desta instituição.  

Vou conversar com meus colegas a respeito, in-
clusive com os colegas da Bancada de hoje até ama-
nhã, porque nós precisamos encontrar um caminho a 
curto prazo e, antes de iniciarmos o recesso, se pos-
sível nesta semana, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da 
Educação estuda várias modificações estruturais no 
modelo de ingresso de estudantes nas universidades 
do País. Por mais necessárias e apropriadas que se-
jam as novas regras, nada justifica a ausência de uma 
ênfase maior sobre a premência do ensino técnico e 
profissionalizante na condução das políticas educa-
cionais brasileiras.

Nada contra o ensino universitário brasileiro. Mui-
to pelo contrário. Mas é que, dada a carência extrema 
de mão de obra técnica em diversas áreas industriais 
no Brasil, o ensino profissionalizante deveria merecer 
um olhar mais atencioso por parte das autoridades 
educacionais. Embora a recente promulgação da Lei 
11.892, de 2008, que versa sobre a criação da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecno-
lógica, esteja, sim, na direção correta, trata-se, ainda 
assim, de um passo bastante modesto.
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Com efeito, no curso da expansão da rede, reto-
ma-se o debate sobre sua reorganização, bem como 
a redefinição de sua função. Afinal de contas, o que 
está em jogo é a criação de 38 Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, hoje ainda reconhe-
cidos como Centros Federais, Escolas Técnicas e Es-
colas Agrotécnicas. Mas, como é sabido, tal iniciativa 
não tem sido suficiente para resolver o problema de 
que acabamos de falar.

O próprio Ministro Fernando Haddad confirma a 
tese de que o Brasil não tem uma cultura de adotar o 
ensino técnico na escola pública. Isso reflete, automa-
ticamente, no menor poder de atração do ensino de 
nível médio sobre a juventude mais desassistida do 
nosso País. Nesse contexto, o desafio é combinar a 
educação de jovens e adultos com a profissionalização 
em setores de ponta. 

Aliás, sem dúvida, outro ponto que precisa ser 
discutido é a aproximação do Sistema S – Senai, 
Sesi, Sesc, Senac e outros – com o ensino médio, o 
que viabilizaria uma integração mais produtiva entre 
ensino, aprendizado, experiência, racionalidade, em-
prego e lucro.

Sr.Presidente, no fundo, para que o Brasil pre-
encha, com determinação, uma das grandes lacunas 
na formação de sua população, o ensino profissional 
deve deixar de ser compreendido como um paliativo à 
educação regular. Portanto, mais do que a ampliação 
da estrutura física, compete ao Ministério da Educa-
ção difundir uma nova mentalidade, na base da qual 
se suprima o estigma negativo contra o aprendizado 
profissional nas escolas públicas. A sociedade brasi-
leira ainda resiste ao reconhecimento do ensino técni-
co como uma porta tão legítima quanto a universitária 
para o alcance do sucesso profissional.

De todo modo, conforme os parâmetros defini-
dos pela nova lei, a rede pretende organizar o setor 
a partir da integração das atividades dos centros fe-
derais tecnológicos, escolas técnicas e agrotécnicas 
vinculadas às universidades federais. Para tanto, 
como havia antes adiantado, foram planejados 38 
institutos, abrangendo todos os Estados e o Distri-
to Federal. Paralelamente à reorganização, está em 
curso um aumento considerável no total de escolas. 
Pelos planos oficiais, o número de instituições de per-
fil técnico chegará a 354 em 2010, o que configura 
uma expansão de quase 65% em comparação com 
os números atuais.

Na verdade, o objetivo é ampliar a oferta de vagas 
para 500 mil. Se a expansão se concretizar, mais que 
triplicará o número oferecido em 2003, que totalizava 
160 mil à época. No entanto, para haver prosperida-
de na empreitada, é imprescindível que tal expansão 

contemple principalmente os alunos do ensino médio. 
Infelizmente, a responsabilidade da educação profis-
sionalizante tem sido transferida, no período recente, 
para o ensino superior.

Sr. Presidente, como bem frisaram os editoria-
listas da Folha de S.Paulo, a educação profissional 
no Brasil ainda trafega na contramão do mundo, atin-
gindo menos de 10% do total de matrículas do ensino 
médio. Trata-se de um número extremamente modesto 
se comparado com nações industrializadas. Na maior 
parte dos países, ao menos 30% dos alunos dessa 
faixa etária se matriculam em escolas profissionali-
zantes. Mais que isso, em alguns, tal proporção chega 
a atingir 70%.

No Brasil, ensaia-se contornar o problema pre-
enchendo parcialmente o requisito mediante a imple-
mentação da nova rede pública. Pelo menos 50% das 
vagas serão destinadas ao ensino médio, que será aca-
dêmico, integrado ao profissional. Contudo, é preciso 
mais para acelerar a oferta de ensino técnico. Como 
bem recomendam os especialistas, deslanchar parce-
rias com a rede privada e organizações civis poderia 
vir a ser uma alternativa promissora.

Outra iniciativa que merece apreciação e con-
sideração foi aquela adotada pelo Governo do Esta-
do de São Paulo. Há bem pouco, o Governador José 
Serra criou um programa para aumentar o número de 
vagas no ensino técnico, com a utilização de 105 es-
colas estaduais de ensino básico e todos os centros 
educacionais unificados da Prefeitura de São Paulo. A 
ideia consiste em destinar as salas desocupadas das 
escolas comuns, principalmente no período noturno, 
para os cursos técnicos.

Na rede estadual, a previsão é que sejam aber-
tas 32 mil vagas de nível técnico. Hoje, existem 92,7 
mil vagas. Como bem declararam especialistas pau-
listas, a procura por profissionais de nível técnico no 
Brasil é espantosamente grande. Por exemplo, dos 
cerca de 48 mil funcionários da mineradora Vale, 
aproximadamente 80% são de nível técnico. Diante 
da falta de profissionais, a empresa estimula que es-
colas técnicas ofereçam cursos profissionalizantes 
nas regiões onde opera. Não é à toa, portanto, que 
70% dos formados nas escolas técnicas paulistas 
saem empregados.

Sr. Presidente, no Amapá, o quadro não destoa 
do resto do País. A luta pela expansão do ensino pro-
fissionalizante atravessa todas as instâncias públicas, 
envolvendo políticos e lideranças de toda ordem.

Nesse clima de adesão integral, vale recordar que 
apresentei projeto de lei que autoriza o Poder Executivo 
a criar a Escola Técnica Federal de Construção Naval 
no Município de Santana. Como se sabe, tal cidade 
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amapaense carrega uma tradição artesanal de cons-
trução de barcos de madeira, na confluência do igarapé 
do Elesbão com a desembocadura do rio Matapi.

Contudo, dispondo de uma população de quase 
cem mil habitantes, a economia local não dispõe de 
infraestrutura de qualidade que propicie o desenvolvi-
mento sustentável na região. Para que isso ocorresse, 
na condição de complementação do ensino básico, a 
instalação de sucessivas escolas técnicas deveria ser 
um compromisso político inexorável, contribuindo em 
muito para a difusão de conhecimentos na área de 
construção e carpintaria naval.

Apresentei também projeto de lei que autoriza o 
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de 
Macapá. Voltada para o ensino médio profissionali-
zante, essa escola virá a atender as necessidades de 
formação de quadros de nível médio especializados, 
notadamente aqueles voltados para a área de meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável, tão escassos 
e importantes para a nossa região.

Enfim, diante do exposto, Sr. Presidente, concluo 
minha exposição reiterando que, ao lado da ampliação 
da estrutura física da rede federal, com a criação dos 
institutos federais, o atual Governo também deveria 
destinar ao ensino tecnológico um lugar de destaque 
na simbologia das carreiras médias profissionalizantes 
do País. Antes de tudo, a adoção de uma educação 
profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo 
atribui ao trabalhador jovem papel precípuo no desen-
volvimento de uma alta formação técnica, condizente 
com o nível de globalização e de democratização do 
progresso do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, requeri 
à Mesa a instauração de processo administrativo para 
apurar as responsabilidades dos servidores Agaciel 
Maia e João Carlos Zoghbi diante da prática de expe-
dição de atos administrativos secretos. Muito bem. Eu 
entendo que a sindicância simplesmente ganhou tempo 
para eles, porque o procedimento correto e justo seria 
este que agora o Senado começa a adotar. Ou seja, a 
Comissão termina, e ela termina pelo começo que eu 
havia sugerido à Mesa.

Mas eu gostaria de dizer a V. Exª, ainda, que eu 
solicito, a partir do dia 2 de julho, à Srª Secretária-Geral 
da Mesa, as atas da oitiva do Sr. Agaciel da Silva Maia 
junto à Comissão de Sindicância, realizada no dia 29 

de junho de 2009, porque a informação que tenho é a 
de que a Taquigrafia da Casa não participou disso, dife-
rentemente da oitiva de que participei, junto com mais 
dois outros solitários Senadores. Ainda: atas também 
das oitivas – essa do dia 29 de junho – do Sr. Zoghbi 
e Agaciel ocorridas no dia 25 de junho de 2009.

Solicitei à Mesa, no dia 1º de julho, o seguinte:

“Em atenção aos trabalhos desenvolvi-
dos pela Comissão de Sindicância instituída 
pela Portaria nº 01, de 2009, do Presidente do 
Senado Federal, venho sugerir a V. Sª [isto é 
para o Presidente da Comissão de Sindicân-
cia, Sr. Alberto Moreira de Vasconcelos Filho], 
que, por ocasião da conclusão do seu relatório, 
seja solicitada à Advocacia-Geral da União o 
pedido de quebra de sigilo bancário, junto ao 
Poder Judiciário, do Sr. Agaciel da Silva Maia, 
tendo em vista os flagrantes indícios da práti-
ca de crime contra a Administração Pública e 
enriquecimento ilícito”.

Ainda solicitei à Mesa – isto é dirigido ao 1º Se-
cretário – a lista de todos os servidores contratados 
no âmbito do Projeto BRA/98/010, do PNUD com o 
Interlegis.

Solicitei à Mesa, Sr. Presidente, nos termos do 
art. 215, II, b, do Regimento Interno, que solicite ao 1º 
Secretário da Casa informações sobre as nomeações 
ilegais que teriam sido praticadas pelo então Diretor 
Executivo da Gráfica do Senado, que à época era órgão 
supervisionado pelo Senado, mas gozava de autono-
mia administrativa e financeira, recomendando que a 
Mesa requisitasse e me entregasse – e aos demais 
Senadores que porventura tivessem o mesmo interes-
se – o livro de registro de nomeações referentes aos 
anos de 92 e 93. Isso teria que ser requisitado à atual 
Secretaria Especial de Editoração e Publicações.

E ainda requeri ao Sr. 1º Secretário listagem de 
todos os servidores cedidos ou requisitados por esta 
Casa a outros órgãos da Administração; listagem com 
a lotação de todos os servidores efetivos desta Casa; 
listagem com a lotação e o cargo ocupado por todos os 
servidores comissionados desta Casa; listagem de to-
dos os servidores terceirizados desta Casa, detalhando 
as seguintes informações: CPF, empresa contratante, 
data da contratação, se há parentesco com servidor 
da Casa, valor da remuneração, local do trabalho e 
período do expediente.

Já mando a V. Exª a cópia de tudo que aqui estou 
a discorrer sobre.

Ainda ao Sr. 1º Secretário, nos termos regimen-
tais, requeiro relação dos funcionários da Casa efetivos 
e comissionados que fizeram curso no exterior desde 
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o ano de 1995 até a presente data, discriminando o 
título do curso, duração, custo e as vantagens e/ou 
benefícios oferecidos pelo Senado Federal, como, por 
exemplo, o pagamento dos referidos cursos, de pas-
sagens e de diárias.

E, ainda, Sr. Presidente, indago sobre a legali-
dade dos gastos com o tratamento médico de minha 
mãe – minha mãe que jamais foi minha dependente; foi 
dependente de meu pai, o ex-Senador Arthur Virgílio 
Filho, e não minha. Mas, enfim, houve quem tivesse 
essa malícia maldosa de tentar imputar a mim qualquer 
envolvimento com alguma irregularidade envolvendo 
o tratamento de minha mãe. 

Muito bem. Ainda, Sr. Presidente, de maneira 
muito clara, percebo que a disposição de V. Exª foi a 
de não renunciar. É um direito seu, é um ato unilateral 
este, que só pode ser tomado por V. Exª: ou de sair ou 
de ficar. E V. Exª também recusou a hipótese, que foi 
sugerida pelo meu partido, que jamais pensou na sua 
renúncia – o meu partido pensou no afastamento para 
que isso aí transcorresse de maneira mais célere, mais 
pacífica talvez -, e V. Exª, também usando um direito 
seu, resolveu não se afastar.

Eu entendo que a Casa passa por um momento 
muito grave, principalmente porque o que soa é o fato 
de que V. Exª tinha a decisão firme de se afastar e não 
se afastou porque foi amparado pelo Presidente da 
República. Ou seja, o Presidente de outro Poder am-
parando o Presidente do Poder ao qual eu pertenço, o 
que me dá a sensação muito clara de que nós vivemos 
um momento de rebaixamento da nossa autonomia.

Eu queria registrar a V. Exª: estou aqui pronto para 
votar, não estou aqui obstaculizando votação nenhuma. 
Temos óbices em relação à LDO tal como está posta. 
O Senado precisa que nós cumpramos com o dever 
de tocar matérias, mas devo dizer a V. Exª da incomo-
didade que sinto, incomodidade que é do meu partido 
também com o fato de nós termos na Presidência da 
Casa alguém para quem simplesmente o Presidente 
da República disse: fique. Então, pode ficar, a partir de 
agora, porque passa a ter, supostamente, o apoio, que 
percebo constrangido, do Partido dos Trabalhadores, 
que havia dito que era a favor, tanto quanto o meu e 
outros partidos, do seu afastamento.

Então, aqui está a minha posição em relação à 
sua decisão. Como eu acato a de V. Exª, imagino que 
V. Exª acatará o meu pensamento, a minha opinião.

E eu gostaria de enviar a V. Exª os requerimentos. 
Se pudesse a Mesa me adiantar o que já tem ou mar-
car prazo para me entregar isso, porque eu não posso 
abrir mão de nenhum... e estou fazendo mais um outro: 
que V. Exª mande investigar, de maneira muito rigorosa, 
o chamado bunker do Dr. Agaciel. É uma aberração 

que, nesta Casa, houvesse uma dependência que não 
pertence ao conhecimento dos Senadores, não perten-
cia ao conhecimento talvez até dos membros da Mesa 
Diretora, algo que pertencia a ele, como se aqui fosse 
uma propriedade dele. Dinheiro público gasto para o 
conforto ou sei lá mais o que de alguém que pensava 
que podia fazer tudo e sei lá mais o que aqui, dentro 
das dependências do Senado Federal.

Veja que meu instinto não falhou quando disse 
que não se tratava de uma pessoa correta e quando eu 
disse que era hora de darmos uma mexida, que seria 
a da mudança, a troca desse homem por alguém que 
não tivesse esses vícios todos. Eu não sabia que a 
extensão dos vícios era tão grande. Mas farei já esse 
requerimento, pedindo... acho que não seria nem ne-
cessário. Seria de se mandar fazer – eu estranho até 
que não tenham mandado fazer ainda – a abertura 
daquilo, uma investigação muito rigorosa sobre aquilo, 
porque aquilo coloca o Senado num nível de chacota, 
de ridículo, nós termos uma dependência para usufruto 
sei lá com que fins, que foi analisada de maneira tão 
dura pela imprensa brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, estou enviando a V. Exª 
esse requerimento e mais esses outros e externei a V. 
Exª o que penso, o que me vai na cabeça, o que me 
vai no coração, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela 

ordem, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Arthur 
Virgílio, recebi hoje do Presidente Sarney, da Mesa 
Diretora os requerimentos feitos por V. Exª. Para al-
guns, eu já tenho condições de dar respostas quase 
que imediatas; outros demandam mais tempo, devido 
à natureza de cada um deles. Mas fique certo V. Exª 
de que, no tempo mais breve, mais curto possível, fa-
rei chegar às suas mãos todos os esclarecimentos de 
que V. Exª necessita.

Com relação a essa obra, que é polêmica, eu 
quero dizer também que já tomei todas as providên-
cias no sentido de averiguar as justificativas para sua 
construção, tecnicamente quem recomendou, qual o 
objetivo. Já determinei ao Diretor-Geral da Casa que 
tomasse as providências. É preciso saber se tecnica-
mente recebeu o “aprovo” do arquiteto responsável 
pela Casa, enfim, todos os dados para esclarecer. V. 
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Exª fique certo que a mesma curiosidade que V. Exª 
tem com relação a essa obra eu tenho e todos os 
companheiros. Na realidade, é uma obra esquisita, eu 
concordo com V. Exª. Ela é esquisita. Agora, não pos-
so fazer nenhum prejulgamento, mas as providências 
serão tomadas, e a curiosidade de V. Exª e a indigna-
ção... pelas versões que correm com relação aos seus 
objetivos, ela contamina todos nós, e eu asseguro a V. 
Exª que, o mais rápido possível, lhe prestarei os es-
clarecimentos necessários.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Tenho de responder às indagações do Senador Arthur 
Virgílio sobre o requerimento que S. Exª mandou para 
a Mesa. A sindicância foi concluída e hoje mesmo a 
portaria de abertura do inquérito administrativo disci-
plinar já foi feita e publicada. Os outros requerimentos, 
como disse o Secretário-Geral, já foram encaminhados 
a ele para que, no mais breve tempo possível, possa 
responder a V. Exª.

Muito obrigado.    
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, o Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
se é grave a crise que se abate sobre o Senado, não 
é menos grave a crise que assola o Poder Executivo 
e, especialmente, a administração temerária da Pe-
trobras.

Esta Casa propôs a instalação de uma CPI, cum-
prindo os dispositivos regimentais. Tentamos a sua 
instalação por três oportunidades: no dia 2, no dia 4 
e no dia 10 de junho. Houve uma obstrução por par-
te da Maioria, inviabilizando o funcionamento dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito. Por essa razão, 
Sr. Presidente, requeremos, na forma do inciso XXI 
do art. 48, combinado com o art. 85, a substituição de 
todos os integrantes dessa comissão parlamentar de 
inquérito que se recusam a comparecer para possibi-
litar a sua instalação.

Sr. Presidente, nós enumeramos aqui todos aque-
les que, indicados pelos seus partidos ou blocos, não 
compareceram às sessões realizadas. Está entre as 
atribuições de V. Exª designar substitutos de membros 
das comissões – inciso XXI do art. 48 do Regimento 
Interno. Como a CPI da Petrobras ainda não foi instala-
da, não havendo ainda presidente ou vice-presidente, 
cabe ao Presidente do Senado Federal, por força deste 

dispositivo, combinado com o § 1º do art. 85 do Regi-
mento Interno, designar substitutos a fim de possibi-
litar o funcionamento do órgão. Nos termos do caput 
do mesmo art. 85, a escolha deve recair em Senador 
do mesmo partido ou bloco parlamentar, salvo se os 
demais representantes do partido ou bloco não pude-
rem ou não quiserem aceitar a designação. Ou seja, 
o Presidente do Senado Federal pode até mesmo, por 
força do que estabelece o Regimento, desconsiderar 
a proporcionalidade partidária em prol do funciona-
mento dos órgãos da Casa. É a inteligência do nosso 
Regimento.

É importante ressaltar ainda que se trata tam-
bém da preservação de direitos políticos básicos de 
uma república democrática, como já observou o Su-
premo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de 
Segurança nº 24.831 (CPI dos Bingos), os direitos de 
Oposição e de Minoria os quais não podem ser anu-
lados pela Maioria. 

Assim, impõe-se ao Presidente do Senado que, 
em nome da preservação do estatuto constitucional 
da minoria parlamentar, da atribuição fiscalizadora do 
Poder Legislativo e do funcionamento das comissões 
parlamentares de inquérito, use de seus poderes re-
gimentais e designe os substitutos para os membros 
faltantes da referida CPI.

Nós assinamos em conjunto – os membros da 
Oposição na CPI: Senador Tasso Jereissati, Senador 
Antonio Carlos Magalhães Júnior, Senador Arthur Vir-
gílio, como Líder do PSDB, Senador Sérgio Guerra, 
como Presidente do PSDB.

Sr. Presidente, nós estamos encaminhando esse 
requerimento depois de frustradas todas as tentativas 
de entendimento com as lideranças governistas. Che-
gamos a acreditar até em compromissos que foram 
assumidos de que poderíamos instalar a CPI. Esses 
compromissos, lastimavelmente, não foram honrados. 
Houve palavra empenhada, inclusive da tribuna, pelo 
Líder Romero Jucá e, no entanto, nós não pudemos 
instalar a CPI.

Parece-me, Sr. Presidente, é o que passa, que 
há uma determinação de Governo para que esta CPI 
não seja instalada. As razões o Governo deve saber. 
Nós imaginamos quais sejam, porque, quase que se-
manalmente a imprensa se refere a novos escândalos 
envolvendo a temerária gestão da Petrobras. Aqui está, 
por exemplo, o jornal O Povo, de Fortaleza, no Ceará, 
que relata uma operação da Polícia Federal que pren-
deu cinco pessoas, envolvendo licitações promovidas 
na área da Petrobras e da Eletrobrás. Envolve empre-
sários do Ceará, do Rio de Janeiro e de Miami.

Portanto, Sr. Presidente, não são poucos os indí-
cios de irregularidades. Não são irregularidades sim-
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ples as que ocorrem na administração da Petrobras. Os 
valores não são insignificantes. Nós não estamos nos 
referindo a alguns milhões de reais apenas; estamos 
tratando de bilhões de reais em obras supostamente 
superfaturadas, segundo os indícios relevantes que são 
apresentados inclusive por instituições oficiais como o 
Tribunal de Contas da União.

As operações que realiza a Polícia Federal, in-
clusive com prisões efetuadas, robustecem a nossa 
convicção de que essa CPI está aterrorizando o Go-
verno.

Eu fico impressionado com o interesse que des-
perta a crise no Senado Federal, e têm razão aque-
les que se preocupam com essa crise. Mas nós não 
temos o direito de, a pretexto de alimentar a crise que 
vivemos aqui, esquecer a crise que está do outro lado 
da rua. Os desmandos, os desvios, as irregularidades, 
não podem ser acobertadas em razão de uma crise 
que se alimenta aqui, a conta-gotas, no dia a dia da 
nossa atividade.

Providências aqui foram adotadas: a Polícia Fe-
deral foi convocada, o Ministério Público foi convocado, 
o Tribunal de Contas da União foi convocado. É hora 
de olharmos o outro lado da rua também. É hora, Sr. 
Presidente, de promovermos as providências neces-
sárias para a instalação dessa CPI.

Se, eventualmente, V. Exª não acolher este re-
querimento – é um direito de V. Exª -, os partidos de 
oposição, o PSDB e o Democratas, ingressarão no 
Supremo Tribunal Federal com um mandado de segu-
rança, objetivando valer-se de jurisprudência já firmada 
para garantir o direito da Minoria, que, nesta hora, muito 
mais do que direito, é o dever de investigar eventuais 
irregularidades praticadas na Petrobras.

É este, Sr. Presidente, o requerimento que enca-
minho à Mesa, formulando a V. Exª, por esta questão 
de ordem, a providência que consideramos insubsti-
tuível, até no sentido de preservar a independência 
do Poder Legislativo, porque são visíveis as interfe-
rências do Executivo para impedir a instalação da CPI 
da Petrobras.

Não bastasse a presença nesta Casa, por di-
versas vezes, de dirigentes da empresa, o próprio 
Presidente da República tem se ocupado de mobili-
zar a base aliada para impedir a instalação da CPI 
da Petrobras.

Portanto, Sr. Presidente, resta-nos esperar de V. 
Exª comportamento de independência nesta hora, para 
que nós possamos instalar a CPI da Petrobras.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sobre 
o mesmo assunto, Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Arthur Virgílio vai fazer um aditamento 
e V. Exª...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Serão 
dois contra um, mas eu aceito, Sr. Presidente. Eu con-
tradito depois.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Seria 
desvantajoso para o Líder, talvez, se nós falássemos 
por último, enfim.

Sr. Presidente, é óbvio que não passa pela cabeça 
do Senador Alvaro Dias, de forma alguma, se omitir da 
luta pela restauração da moralidade aqui na Casa. 

S.Exª tem as duas preocupações. E, portanto, 
nós consideramos imperioso que se instale a CPI da 
Petrobras. Os argumentos regimentais, constitucionais 
já foram, de maneira muito competente, arrolados pelo 
Senador pelo Paraná, meu companheiro de partido.

Eu vou trazer um outro ponto de vista. É um pre-
cedente que, se aberto, poderá amanhã transformar em 
vítimas os algozes de hoje. Afinal de contas, é tradição 
dos Parlamentos de raiz anglo-saxônica, e o nosso é 
um Parlamento de modelo ocidental, enfim, que nas-
ce da mãe Parlamentar Inglaterra, é do espírito desse 
Parlamento que a minoria, em obtendo um terço das 
assinaturas dos membros de uma Casa Legislativa, 
tem o direito de fazer funcionar uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito.

Aí existe aquela chuva de palavras, enfim: “Ah, 
mas o Governador de São Paulo não instalou”. Eu não 
tenho a honra de ser Deputado Estadual por São Paulo. 
O Governo pode eventualmente não consentir, por meio 
de seus membros, de sua base aliada, não consentir 
que se chegue ao número de assinaturas suficientes 
para instalar uma CPI. São coisas bem diferentes. “A 
Prefeitura tal não instalou; a Prefeitura lá em Quibrobó 
não instalou”. Isso não é problema meu. Também não 
sou vereador de Quibrobó. Sou Senador com assento 
no mais alto Parlamento da República, enfim.

O que lhe digo é que, uma vez obtidas as assi-
naturas, não há alternativa a não ser fazer funcionar 
a CPI. 

Se o Governo tivesse, porventura, obtido – e ten-
tou, até meia-noite retirar as assinaturas -, seria outra 
coisa, nós não estaríamos aqui discutindo. Porque é um 
direito, embora eu considere deplorável, é um direito do 
Senador retirar sua assinatura de um documento antes 
visto como legítimo por ele. Por outro lado, se assinou, 
não retirou e, com mais de 27 assinaturas, chegou 
um requerimento aí, V. Exª procedeu com correção e 
mandou, determinou que os partidos indicassem os 
nomes. Os partidos indicaram os nomes. Muito bem! 
E, depois, não fizeram a CPI funcionar. 
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Eu pergunto se não estamos agredindo, pela via 
de um expediente escuso, a orientação do Supremo 
Tribunal Federal? Não estamos agredindo a Consti-
tuição brasileira, que reconhece o direito de a minoria 
funcionar uma CPI? O Supremo não disse assim: “Tem 
de ser por essa via exclusivamente”. Ele diz que ao 
Presidente da Casa cumpre o dever de preencher as 
vagas. Agora, os partidos não determinam que com-
pareçam ao local de trabalho da CPI os membros que 
indicaram. Ou seja, não indicaram a sério. 

Se é assim, Presidente, então, o Supremo se dá 
por satisfeito, nós aqui nos damos por derrotados e 
fica a CPI sem funcionar. Então, ficaria daqui para a 
frente toda e qualquer CPI sem funcionar, porque não 
adianta a minoria ser expressiva e ter mais do que 27 
nomes à sua disposição para assinar um pedido de 
Comissão Parlamentar de Inquérito, porque os Líde-
res, não querendo que ela funcione, pela nevralgia do 
tema – a gente percebe que, de fato, causa um apavo-
ramento grande no Governo -, então, os Líderes não 
determinariam que seus liderados fossem ao local 
de trabalho e, com isso, a CPI não funcionaria e, por 
essa via, não funcionaria mais nenhuma, ou porque 
conseguiram a retirada de assinaturas ou porque as 
assinaturas não valeram nada. 

Em outras palavras, o direito da minoria de fis-
calizar o rei em nome do súdito – aquilo que nasceu 
na Inglaterra – isso vira letra morta no Brasil. Vira le-
tra morta no Brasil. Nós passamos, daqui para frente, 
a fazer um jogo de faz de conta. Se for uma CPI para 
investigar algo inócuo, então, vale. 

Inventaram como pretexto o fato de eu estar com 
a relatoria da CPI das ONGs. Eu disse que abro mão 
disso. Disseram, depois, que não iam instalar porque 
o Senador Mário Couto havia apresentado a CPI do 
Dnit. 

Eu tenho autorização de S. Exª para negociar 
inclusive a retirada de cena da CPI do Dnit, para nós 
não deixarmos mais nenhum pretexto para o Governo 
inventar de modo a não se criar a CPI da Petrobras.

Então, estamos indagando de V. Exª se V. Exª não 
concorda com que o espírito do Supremo é o de ga-
rantir que a minoria investigue o Governo da maioria, 
ou não adianta nós termos a representatividade que 
temos, ou não funcionar nada daqui para frente em 
qualquer Governo, basta o Governo agir com a mes-
ma falta de sensibilidade, e eu diria até de escrúpulos, 
o Governo não querer que se instale uma CPI. Se o 
Governo disser, não assinem; o Líder do Governo fa-
lar não assinem e os liderados não assinam e não se 
atingem os 27 senadores, é uma coisa, é legítimo. Se 
alguém assina e depois se arrepende, é deplorável, 
mas não sei se é legítimo, é legal. Agora, assinaram, os 

nomes estão aí a CPI foi lida. A CPI é para funcionar. 
V. Exª designa os nomes pelos partidos; os partidos 
não mandam ou substituíram alguns e não mandam 
que os seus liderados façam funcionar a CPI. 

Será essa a solução? Então, será que com isso 
nós driblamos a vigilância do Supremo sobre a Consti-
tuição brasileira? Será que por aí nós agimos com cor-
reção? Será que por aí nós não estamos encontrando 
uma fórmula canhestra para na verdade cercear a mi-
noria o direito de investigar o Governo da maioria? 

São questões que eu trago como aditamento a 
uma questão de ordem muito bem montada tecnica-
mente pelo Senador Alvaro Dias. 

E o fato, a pergunta que fica é: a minoria tem ou 
não tem o direito de fazer funcionar uma CPI se ela 
preencher os requisitos constitucionais? Quais são? 
Vinte e sete Senadores, no mínimo. Havia 32. E, por-
tanto, os partidos não teriam como se escafeder dessa 
obrigação. A obrigação de... E mais. Se lá não apro-
vam um requerimento, se lá fazem um relatório, se lá 
buscam fazer o que fizeram nas ONGs, buscam não 
permitir uma investigação, é uma coisa. Isso ainda está 
dentro da legalidade ilegítima, mas está. O que não 
está, o que não é legítimo é nós estarmos de pretexto 
em pretexto vendo chegar a hora do recesso e a CPI 
não funcionar. 

Então, o Senador Romero Jucá está falando aqui 
em obstrução. Se a obstrução é por causa da CPI das 
ONGs, é só instalarmos hoje uma que eu entrego a 
relatoria na mesma hora. E mais. Ainda vai de lambu-
ja a CPI do Dnit, tamanho é o nosso interesse de ver 
funcionar a CPI da Petrobras. 

Eu quero me referir ao espírito da Constituição 
brasileira. A minoria está sendo impedida pela maio-
ria de investigar fatos graves que tem vindo a lume e 
que parecem incomodar bastante o Governo que aí 
está, Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra para contraditar. 
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES) – Sr. Presidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá, 
para contraditar. 

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB-ES) 
– Depois eu estou inscrito, Sr. Presidente?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para en-
caminhar, Sr. Presidente.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para con-
traditar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apesar da boa intenção do Senador 
Alvaro Dias e do Senador Arthur Virgílio, eu verifico que 
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os Senadores misturam duas questões distintas. Uma 
questão, primeira questão, que está suprida e é mani-
festação do Supremo Tribunal Federal, é a indicação 
de membros da CPI. Foi sobre isso que o Supremo se 
manifestou, e os Líderes já indicaram os membros da 
CPI. Portanto, ela está indicada e está suprida essa 
questão, vencida essa etapa.

O que nós estamos discutindo agora? É a opera-
ção da CPI, o funcionamento da CPI. O que nós temos? 
Nós temos hoje, claramente, um processo de obstrução, 
e a isso, o Senador Alvaro Dias vai questionar no Su-
premo. Questione se a Minoria pode fazer a obstrução 
também no plenário, que é o mesmo princípio.

Nós estamos fazendo obstrução, tendo em vista 
o não cumprimento de alguns preceitos acertados.

Foi colocado aqui já – e o Governo não teme a 
CPI da Petrobras -, mas foi colocado aqui: devolução 
da relatoria da CPI das ONGs e solução da questão da 
CPI do Dnit. Dois aspectos que precisam ser resolvidos 
antes do funcionamento ou da instalação da CPI da 
Petrobras. Sendo resolvidas essas duas questões, nós 
iremos discutir, eleger o Presidente e eleger o Relator 
da CPI da Petrobras.

Portanto, não cabe esse questionamento ao Su-
premo, os membros estão indicados e o Governo está 
em obstrução, tendo em vista o descumprimento de 
questões acertadas anteriormente.

Esse é o esclarecimento que eu gostaria de 
dar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, para encaminhar.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, uma palavra bem curta.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem re-
visão do orador.) – Devolvo hoje a relatoria das ONGs 
e hoje dissolvo a CPI do Dnit e hoje instalaríamos a 
CPI da Petrobras. Fora disso, é tergiversação e tergi-
versação rude, Sr. Presidente. É tergiversação e até 
encenação. Isso é rude, porque acabei de colocar que 
não há então razão para essa tal obstrução. O que es-
tão obstaculizando e obstruindo é o direito de a Minoria 
investigar irregularidades num órgão importante, que 
precisa ser defendido, ou seja, estão impedindo que 
a Minoria investigue a Maioria. Isso agride a Constitui-
ção e coloca em xeque, a meu ver, a autoridade de V. 
Exª, que determinou o funcionamento da CPI. A CPI 
não funciona.

A meu ver, V. Exª deveria, sim, atender ao reque-
rimento aqui apresentado em nome de todos nós, pelo 
Senador Alvaro Dias, que diz que, não comparecendo 
ao local de trabalho da CPI os Senadores indicados 

para ela, V. Exª, então, os substituiria e nós iríamos 
instalar a CPI. E nem sequer a proporcionalidade te-
ria de ser obedecida. O Regimento é muito claro e a 
Constituição é muito clara.

O que diz o Líder? Qual é a proposta, Senador 
Romero?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do 
microfone.) – Eu entendi com clareza. Então, está re-
solvido o problema.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mas 
o que é? Eu gostaria de ouvir.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do 
microfone.) – Ele disse com clareza.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
diga que eu faço agora.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – A pro-
posta é devolução da relatoria da CPI das ONGs, re-
tirada da CPI do Dnit e eu solicitarei aos Líderes que 
indiquem o Presidente e o Relator para nós instalarmos 
a CPI da Petrobras.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
Sr. Presidente, estou renunciando agora. Neste momen-
to, estou renunciando à relatoria da CPI das ONGs e, 
neste momento, estou autorizado que fui pelo Senador 
Mário Couto, estou pedindo que desconsideremos, veja 
qual é a forma regimental, desconsideremos o pedido 
de instalação da CPI do Dnit.

Portanto, creio que agora não restará mais ne-
nhuma desculpa que possa ser apresentada pelo Go-
verno. Não é aquela coisa de um gesto, como eu já li 
no jornal, um gesto de boa vontade e, a partir daí, va-
mos pensar ser... Não estão com essa bola toda não. 
É fundamental que cumpramos, de parte a parte, as 
nossas obrigações. As minhas eu estou cumprindo nes-
te momento. Então, V. Exª pode providenciar o fim da 
CPI do Dnit e estou, neste momento, providenciando 
requerimento que me leva à renúncia da relatoria da 
CPI das ONGs. Suponho que então não tenha mais 
nenhum óbice que impeça a instalação da CPI da Pe-
trobras... sob o seu ponto de vista, Senador Romero, 
do ponto de vista do Senador Mercadante, do Senador 
Renan, do ponto de vista de todos. A impressão que 
eu tenho é que V. Exª falou por todos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Fora do 
microfone.) – Eu falei por mim.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, eu só quero ser tratado com seriedade. 
O Senador diz que fala por ele. Eu quero que ele fale 
por ele, e quero ouvir o Senador Renan e quero ou-
vir o Senador Mercadante. Senão estou aqui fazendo 
papel de tolo.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, eu falo por mim. Eu não vou falar nem pelo 
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Senador Renan nem pelo Senador Mercadante, que 
são Líderes de dois grandes Partidos. Eu estou dizendo 
a posição do Governo e, a partir de agora, da posição 
do Governo, não há óbice para a instalação da CPI.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, por favor, o Renan vai falar.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, eu gostaria de me inscrever para encaminhar 
esse assunto.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Antes o Senador Renato Casagrande.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, eu já pedi a palavra aqui há cerca de 15 
minutos.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Então, 
Sr. Presidente, suspenda as providências que sugeri, 
porque o Senador Renan Calheiros me diz que ainda 
vai consultar sua Bancada, e o Senador Mercadante 
estará anunciando o que vai fazer. Ou seja,...

Ou seja, temos de tratar esse assunto com serie-
dade. Esse assunto, para ser tratado com seriedade, 
exige uma manifestação, agora, de autoridade da Pre-
sidência, e essa manifestação de autoridade é no sen-
tido de que se faça funcionar a Comissão Parlamentar 
de Inquérito, que é subscrita por 32 Senadores, muito 
mais do que os 27 exigidos pela Constituição.

Se estão falando a sério e se concordam com a 
instalação da CPI, os dois pré-requisitos estão preen-
chidos imediatamente por mim. Agora, se existe essa 
história do triunvirato – o Senador Mercadante talvez 
não concorde; o Senador Renan vai consultar a Ban-
cada; e os Senadores que falam só por eles, como o 
Senador Romero, que deveria falar por todos, até por-
que é o Líder do Governo...

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Pelo 
Governo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De-
veria falar por todos.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Falo 
pelo Governo.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – De-
veria falar por todos.

O Senador Renan consultaria a Bancada hoje, 
Senador Renan?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Vou 
conversar com a Bancada.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Hoje, 
Senador?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – 
Não sei.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Enfim, 
não é hoje; não é hoje. E o Senador Mercadante teria 
de se pronunciar também.

Fica, então, a observação que fiz a V. Exª, levan-
tando o espírito do Parlamento ocidental. Aqui, neste 
Parlamento, em plena consolidação democrática que 
vivenciamos no Brasil, a Maioria está cerceando a Mi-
noria no seu dever e direito de fiscalizar o rei em nome 
dos súditos, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Renato Casagrande.
O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 

ES. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, 
Senador José Sarney.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, na 
semana passada, encaminhei expediente a V. Exª tratando 
da identificação de duas contas, que foram denominadas 
contas paralelas porque não estavam lançadas no Siafi e, 
portanto, continham essas contas irregularidades com re-
lação ao princípio da unidade de tesouraria, e V. Exª tomou 
a providência de encerrar as contas, como solicitamos, e 
estornar esse recurso à conta única do Tesouro.

Neste domingo, a Folha de S.Paulo publicou outra 
matéria também identificando recursos do Senado – ou 
o Senado administrando recursos de terceiros – em 
contas também não contabilizadas na contabilidade do 
Senado nem lançadas no Siafi. V. Exª tomou a decisão 
correta de abrir auditoria com relação a esses procedi-
mentos; e eu encaminhei a V. Exª, por já estar tratando 
deste tema, expediente, na data de ontem, identifican-
do isso e dizendo que esses recursos são do Sistema 
Integrado de Saúde, dos servidores, mas confiados à 
administração do Senado para que ela possa gerenciá-
los e guardá-los por meio de comissões.

Mas recursos que não estão contabilizados nem 
lançados no Siafi, na nossa compreensão e no nosso 
entendimento, têm de ser lançados na contabilidade. 
Têm de ser recursos que estejam na conta única do 
Tesouro, vinculado ao Siafi. Solicitamos a V. Exª, Sr. 
Presidente, como Presidente do Senado, que possa:

a) fazer o recolhimento dos valores em 
tela à conta única, com os cuidados necessá-
rios à sua caracterização como recursos de 
propriedade dos servidores e geridos em seu 
nome pelo Senado Federal, com o consequen-
te registro contábil no sistema Siafi;

b) proceder ao encerramento das con-
tas bancárias atualmente mantidas fora da 
Conta Única;

c) excluir, nas atuais normas que regem o 
SIS – Sistema Integrado de Saúde -, a possibi-
lidade de manutenção de disponibilidades em 
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nome do Senado Federal fora da Conta Única, 
ainda que em caráter de consignação;

d) verificar a regularidade das movimen-
tações anteriores de tais recursos (para o que 
se afigura adequada a providência já preconi-
zada pela manifestação de V. Exª no sentido 
de solicitação de auditoria externa).

A auditoria é correta. Alguns procedimentos, acho 
que V. Exª, como Presidente do Senado, já pode tomar, 
na minha humilde avaliação; de fazer, de patrocinar o 
encerramento das contas e o estorno desses recursos 
à conta única do Tesouro.

Então, é esse registro que faço publicamente, por-
que já fiz ontem, por ofício, a V. Exª, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Todas as providências solicitados por V. Exª foram 
tomadas, e a conta única será colocada no Siafi e, ao 
mesmo tempo, a auditoria do Tribunal de Contas sobre 
a movimentação dessas contas.

Se V. Exª desejar maiores informações, o 1º Se-
cretário poderá lhe fornecer todos os atos nesse sen-
tido.

Muito obrigado.
Senador Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 
longo das últimas duas semanas tenho pessoalmente 
me empenhado junto a Senadores que inclusive são 
meus amigos de longa data para a instalação da CPI 
da Petrobas. 

O Senador Aloizio Mercadante, Líder importante, 
foi candidato a Governador do seu Estado, candidato 
a Vice-Presidente da República, me deu várias vezes 
a garantia de que ia instalar a CPI: uma, duas, três, 
quatro vezes. Infelizmente, dizia ele, não dependia dele, 
dependia do Senador Renan Calheiros.

O Senador Renan Calheiros, que eu conheço há 
muito tempo, ex-Presidente desta Casa, companheiro, 
me deu a sua palavra várias vezes de que se depen-
desse dele a CPI já podia ser instalada. Era preciso 
ouvir o Senador Mercadante.

O Senador Mercadante disse-me, depois,  que 
não havia problema entre ele e o Senador Renan, mas 
havia problema com o Senador Romero Jucá, que, 
por sua vez, me disse que era preciso ouvir o Sena-
dor Mercadante, que, por sua vez, me disse que era 
preciso ouvir o Senador Renan.

O Senador Romero cometeu hoje uma impreci-
são extraordinária, ele disse que – alegando a iniciativa 
do Senador Alvaro Dias – era um caso de obstrução. 
Surrealismo puro. Não se pode fazer obstrução a uma 

comissão que não foi instalada. É uma figura absolu-
tamente na contramão dos fatos, da realidade, das 
suposições e da lógica. Invenção, invenção.

Sr. Presidente, temos que descobrir e resolver 
aqui, para não termos que resolver na justiça, desmo-
ralizando ainda mais este Senado, se a minoria pode 
fazer CPI ou não pode – legal, aprovada pelo Plenário, 
com as assinaturas necessárias – porque está no jornal 
todo dia que não pode. Depois não se diga que – ale-
garam até – não queremos fazer, Senador Tasso. 

Nós sabemos quem não quer fazer a CPI da Pe-
trobrás, e sabemos porque não quer. Eu estava essa 
semana no aeroporto do Rio de Janeiro, apareceu 
alguém e colocou em meu bolso uma denúncia com 
o nome de um operador e de um diretor da Petrobras 
que fazia negócios para ele. Esse é o ambiente inter-
no da Petrobras. Foi um funcionário da Petrobras que 
colocou em meu bolso aquela denúncia. Isso é o que 
está acontecendo lá.

E nós, aqui, estamos fazendo o quê? Tratando 
aqui de morder as nossas unhas, de arrancar os nos-
sos dedos? E o nosso papel de Senado, está onde? 
E a Oposição vai fazer o quê? Desequilibrar o Senado 
mais ainda? Radicalizar aqui as posições? Estabelecer 
aqui um padrão de agressão insuportável?

Ninguém pode ficar contra a parede desse jeito. 
Quando a palavra das pessoas não vale mais do que 
trinta minutos, ou então é brincadeira, não dá para levar 
nada a sério. E eu sou ponderado, sou absolutamente 
equilibrado. Acho que a crise do Senado não é o Pre-
sidente do Senado. Acho tudo isso, que é preciso uma 
grande reforma aqui, para que a gente tenha condições 
de se explicar lá fora. Mas não dá para funcionar com 
o Senado desse jeito. Perdoe-me o Senador Renan, 
perdoe-me o Senador Romero, perdoe-me o Senador 
Aloizio, mas não dá certo desse jeito. Não se pode tratar 
um assunto dessa seriedade dessa maneira: inventando 
alegações, estabelecendo falsas alegações.

Eu já me empenhei aqui, reuni ali naquela sala, 
uma, duas, três, quatro vezes, Líderes dos partidos, 
todos. O Senador Gim Argello deveria estar citado 
também, porque, na última reunião, ele disse: hoje dá 
para instalar. Quando chegamos lá dentro, o Senador 
Mercadante disse: hoje não dá para instalar.

Então, isso é uma brincadeira, é uma agressão 
ao bom senso, é uma radicalização sem preceden-
tes aqui, que não nos leva de maneira nenhuma ao 
equilíbrio. Não se venha cobrar de ninguém equilíbrio 
e ponderação em um ambiente desses, porque esse 
é um ambiente que, rigorosamente, compromete a 
instituição. 
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Se queremos transformar esse negócio aqui em 
uma Venezuela ou coisa parecida, o caminho é esse. 
É esse o caminho. Depois, não vão mais respeitar a 
oposição, vão começar a prender gente na rua, colo-
car a Polícia Federal atrás de pessoas e persegui-las. 
Não vão respeitar o Judiciário, respeitar mais ninguém. 
Esse é o caminho. E as pessoas estão fazendo isso 
achando graça. Achando graça! Disseram que a gen-
te queria quebrar a Petrobras, privatizar a Petrobras. 
Calúnia! Calúnia! O Presidente da República do Brasil 
promoveu essa calúnia!  

Como disse agora que a gente queria ganhar no 
tapetão a Presidência do Senado, quando nós nun-
ca cuidamos disso e nem queremos a Presidência 
do Senado. A Presidência que nós queremos, como 
disse Arthur Virgílio, é outra, a do Presidente Lula. 
Essa é uma grande fraude. Se houver capacidade 
de indignação aqui para enfrentar isso, posso acre-
ditar que o Senado melhore, senão não vai melhorar 
nada. Vai continuar esse ambiente aí que está nos 
vitimando todos os dias, vitimando o Presidente José 
Sarney, vitimando todos num processo de crescente 
desmoralização. 

Essa questão da CPI da Petrobras é uma vergo-
nha. É uma vergonha! Estão querendo segurar ladrão 
lá. Não querem fiscalização nenhuma. Esses são os 
fatos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu 
queria deixar claro o seguinte: o meu Partido anunciou 
e cumpriu que entraria em obstrução, na medida em 
que a CPI da Petrobras não fosse instalada. 

Tivemos uma reunião hoje, nós Democratas, 
com o PSDB e decidimos, em nome do entendimento, 
em nome da cordialidade das relações, apresentar 
um requerimento de solicitação a V. Exª para que 
deixasse os Líderes do PMDB e do PTB mais con-
fortáveis. Certamente S. Exªs indicaram membros 
que não são afeitos a investigações, não se sentem 
confortáveis com as investigações, porque o Sena-
dor Paulo Duque já foi a duas reuniões, às quais eu 
compareci, e outros membros indicados pelo PMDB 
e PTB não foram. Eu quero crer que não foram por-
que não têm perfil adequado à investigação, Sena-
dor Jayme Campos. Então, não vamos forçar essas 
pessoas a participar.

O que está se propondo? Nós levantamos uma 
obstrução, nós Democratas. Agora, queremos entre-
gar a V. Exª a tarefa de pacificar: ou V. Exª pacifica o 
PMDB e o PTB ou V. Exª recebe a atribuição de indi-

car os membros, porque nós estamos abrindo mão 
de tudo. O Senador Arthur Virgílio falou: abre mão da 
CPI do Dnit, abre mão da relatoria da CPI das ONGs. 
Eu tenho certeza absoluta de que o Senador Heráclito 
Fortes, que aqui está e deve se manifestar, concordará 
com a indicação de um membro da base governista 
para ser Relator da CPI das ONGs. 

Nós estamos levantando a obstrução, tudo para 
dar uma satisfação à opinião pública do cumprimento 
do nosso dever de partido de oposição, que é o de fis-
calizar. Se não nos derem essa oportunidade, nós não 
teremos outro caminho que não seja o de radicalizar. 
Nós estamos dando todas as provas e manifestações 
de busca de entendimento para cumprirmos o nosso 
dever que é, em sendo partido de oposição, fiscalizar 
– não estamos nem denunciando, as denúncias vêm 
da imprensa toda –, apurar responsabilidades para 
entregar ao País uma Petrobras melhor do que aqui 
está hoje. 

Então, o que nós estamos querendo? O Sena-
dor Romero Jucá disse e repetiu: da parte do Gover-
no – e Governo eu entendo PMDB, PTB, PT, ele está 
de acordo em que se resolve encerrar a CPI do Dnit 
– e aqui quero cumprimentar o Senador Mário Couto 
pelo gesto de desprendimento. Se o Senador Herácli-
to Fortes está disposto a nomear alguém da base do 
Governo para a relatoria da CPI das ONGs, não cabe, 
na minha cabeça, em busca do entendimento na Casa, 
das boas relações na Casa, não se instalar essa CPI 
imediatamente. 

Quero fazer um apelo a V. Exª, declarando que 
nós estamos suspendendo a obstrução, estamos dis-
postos a votar as medidas provisórias que estão na 
pauta, votar os empréstimos que estão colocados, votar 
as autoridades. Agora, em nome de uma coisa que é 
obrigação nossa: instalar a CPI de Petrobras.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Sarney, Srs. Sena-
dores, eu gostaria de juntar-me a todos os Senadores 
que colocam aqui a sua palavra, pedindo – e até como 
fez o Senador José Agripino -, até apelando para que, 
em nome do bom relacionamento desta Casa, em nome 
até da autoridade política desta Casa, seja instalada 
a CPI da Petrobras. 

Presidente Sarney, o Brasil todo acompanhou, 
há cerca de trinta, quarenta dias, a discussão sobre 
a instalação, número legal, assinaturas etc., em cima 
de uma série de denúncias que vieram pelos jornais e 
continuaram a vir durante esses trinta dias, de maneira 
quase que cotidiana, sobre a questão da Petrobras. 
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Hoje mesmo, os jornais falam de sindicalistas 
que estão colocados à frente de cargos de chefia da 
Petrobras e recebem de Municípios, que são benefici-
ários de políticas promovidas por  esses sindicalistas, 
terrenos de graça para empresas ligadas a ele. Esse 
tipo de denúncia é diária, chove aqui por jornal, por 
e-mail, por cartas, todos os dias. Há quase um con-
senso nacional. Apesar de toda antipropaganda que 
tentaram levantar de que nós queríamos privatizar a 
Petrobras, ora que nós queríamos quebrar a Petrobras, 
ora que nós queríamos prejudicar a Petrobras, o mer-
cado mostrou o contrário.

No dia em que foi lido o requerimento com as 
assinaturas, as ações da Petrobras subiram, Sena-
dora Patrícia. Sabe por quê? Porque, evidentemente, 
para o acionista, no momento em que a empresa for 
fiscalizada, o lucro vai aumentar. No momento em 
que todos esses escândalos, que todo mundo neste 
País sabe que acontecem dentro da Petrobras,  ces-
sarem – e só vão cessar porque há um dirigismo cla-
ramente político -, a empresa vai melhor e os resulta-
dos da empresa vão melhorar. Hoje, o que estamos 
fazendo aqui, Presidente Sarney, é nos colocando 
em uma situação praticamente de submissão total a 
uma maioria comandada pelo Governo. Se existem 
todas as condições legais para implantar,  uma sé-
rie de subterfúgios tem sido utilizada aqui para adiar 
para a semana que vem... Estou vendo ali o próprio 
Senador Mercadante, que vai falar já, já. Gostaria, 
inclusive, que ele me explicasse, porque ele me pro-
meteu, prometeu a todos, que no dia 30, sem falta, 
seria instalada essa CPI, e novamente não aconte-
ceu, foi passada para a outra semana. E tudo leva 
a crer que está sendo feito aqui um grande jogo de 
empurra para que entremos em recesso parlamen-
tar e esfrie esse assunto e esse assunto vá por água 
abaixo. O Brasil todo está percebendo, nós estamos 
percebendo. Só que, Senador Sarney, como falou 
de uma maneira muito bem articulada, muito clara, 
o Senador Sérgio Guerra, isso para nós já está bem 
claro: existe toda uma manobra, ora o Senador Jucá 
joga para o Senador Renan, ora o Senador Renan 
para o Senador Aloizio Mercadante, ora o Senador 
Mercadante para o Senador Jucá. E fica esse jogo, 
evidentemente nos fazendo, e não apenas a nós, mas 
a opinião pública brasileira, a Casa e todos de bobos. 
É como se estivessem querendo fazer uma coisa que 
não estão fazendo. A quem interessa? Por que não 
querem? Também não explicam. 

Mas, agora, eu gostaria de dizer que, da minha 
parte, Senador Jucá, se essa CPI não for implantada 
nesta semana, eu acho que acabou qualquer tipo, Se-

nador Arthur Virgílio, Senador Sérgio Guerra, de con-
temporização com o Governo, com a base do Governo. 
Nós vamos ter que entrar para realmente radicalizar 
imediatamente essa questão, porque não podemos 
nos sujeitar a isso e nós não podemos abrir mão do 
nosso papel de fazer oposição e fiscalizar o Governo 
Federal nas suas raízes, na sua integridade. 

Por isso queria colocar nas suas mãos, Presi-
dente Sarney, também neste momento, o papel de 
Presidente para que seja realmente feito aquilo que 
tem que ser feito nesta Casa, a ponto de que não pos-
samos ainda mais desmoralizar esta Casa do que já 
está acontecendo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Aloizio Mercadante.    

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
o que foi dito aqui é uma parte da história, mas não é 
a história toda, pelo menos do nosso ponto de vista. 

Nós fomos oposição durante tanto tempo, nunca 
tivemos a oportunidade, no Senado Federal, inclusive 
porque éramos Minoria, de ter uma presidência e uma 
relatoria de uma CPI. Não tivemos essa oportunidade 
no período anterior. 

Na CPI das ONGs fizemos um entendimento. De-
mos a Presidência à oposição, ao Senador Raimundo 
Colombo, e teríamos a relatoria daquela CPI. Quando 
do impedimento do Senador Raimundo Colombo, a 
oposição pediu um tempo para indicar um outro nome 
da oposição para a Presidência, nós aguardamos por 
quase duas semanas, e foi indicado o Senador Herácli-
to Fortes. Mesmo tendo a maioria daquela Comissão, 
pela segunda vez, votamos no acordo e indicamos à 
Presidência o Senador Heráclito Fortes, como todos 
sabem. 

Quando a CPI da Petrobras estava para ser 
proposta, em reunião do Colégio de Líderes, nós 
fizemos um entendimento preliminar de que, antes 
da formalização do requerimento, haveria uma audi-
ência pública em plenário, com a diretoria da Petro-
bras, para que a gente, com transparência, fizesse 
o debate, os questionamentos e as argumentações 
procedentes. Apesar desse entendimento – é ver-
dade que o PSDB não estava na reunião, mas con-
versamos com a liderança do PSDB, e havia enten-
dimento em torno desse encaminhamento -, fomos 
surpreendidos pela apresentação do requerimento 
da CPI da Petrobras, sem a prévia audiência, como 
havia sido acordado. 

Na indicação dos membros da CPI da Petrobras, 
nós indicamos o Senador Inácio Arruda e, no dia se-
guinte pela manhã, quando nos foi informado pela 
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Mesa que não se pode ser titular de uma Comissão e 
suplente em outra, que não se poderia ser titular de 
duas, nós fizemos a inversão. Retornamos ele à con-
dição de suplente na CPI da Petrobras, para mantê-lo 
como titular na CPI das ONGs, inclusive em respeito 
ao trabalho de um ano que já vinha sendo encaminha-
do naquela CPI das ONGs.

Naquele mesmo dia, e depois do retorno do Se-
nador Inácio Arruda à Comissão, o Presidente da co-
missão apresentou o novo relator, o Senador Arthur 
Virgílio. Mesmo que o Senador Inácio não pudesse 
retornar à CPI, pela atitude que nós tivemos diante da 
presidência de aguardar a indicação de um presidente 
da oposição, a relatoria cabia à base do Governo.

Nós tínhamos o direito adquirido, inclusive porque 
honramos esse direito com a oposição, de indicarmos 
um novo relator. Fomos à CPI das ONGs, reivindica-
mos o argumento do entendimento, apresentamos 
uma questão de ordem à Mesa, que não foi respondi-
da naquela oportunidade, e entramos em obstrução à 
CPI das ONGs e a qualquer entendimento em relação 
à matéria das CPIs.

Dizer que o Governo não tem interesse em CPI...o 
PSDB já foi governo e não tinha interesse, é governo no 
Rio Grande do Sul e não quer, é governo em Curitiba 
e não quer, faz parte da vida pública, é o instrumen-
to da Minoria, da Oposição, e é o instrumento que a 
maioria governista, em geral, não tem, não acha que 
esse é o melhor caminho, é evidente.

Mas nós dissemos que, para restabelecer qual-
quer entendimento, era importante restituir a relatoria 
na CPI das ONGs.

Quando nós estávamos – o Senador Sérgio Guer-
ra tem razão nessa menção – encaminhando o en-
tendimento, a Oposição apresentou mais uma CPI, a 
quinta CPI, sem nenhum tipo de diálogo, rompendo 
os procedimentos que tínhamos feito, e mais uma CPI 
tinha sido apresentada.

Eu não estava no plenário agora, fui informado 
aqui pelas lideranças da atitude da Oposição, e parece-
me um atitude bastante positiva no sentido de devolução 
da CPI das ONGs e cumprimento do acordo que havia 
sido feito de retirada da CPI do Dnit em função de um 
entendimento em torno da CPI da Petrobras. 

Nós pretendíamos fazer hoje uma reunião da 
nossa Bancada. Só não foi possível fazê-la porque 
o Senador Delcídio não pôde chegar a tempo na 
hora do almoço e a Senadora Ideli foi hoje a São 
Paulo e retorna à noite. Nós faremos essa reunião 
amanhã. 

Eu, particularmente, vejo esse gesto como posi-
tivo, na direção do entendimento. Colocarei isso para 

minha Bancada amanhã, e amanhã, no início da ses-
são, virei a plenário com a posição da Bancada, no 
sentido de nós podermos chegar ao entendimento 
em torno da instalação da CPI da Petrobras. Mesmo 
porque, para instalação, nós temos que ter o enten-
dimento junto com o PMDB em torno de presidência, 
relatoria e outras questões que envolvem o plano de 
trabalho dessa CPI.

Então, por tudo isso, acho positiva a iniciativa 
da Oposição e me comprometo amanhã, no início 
da sessão da tarde, apresentar a posição da nossa 
Bancada.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Alvaro Dias, eu já fiz encaminhar a V. Exª a 
resposta da sua questão de ordem, na qual eu mostro 
que, pelo Regimento, há uma impossibilidade total de o 
Presidente substituir membros de comissão, até mesmo 
porque essa atribuição compete aos Líderes.

Segundo o art. 81, o lugar na comissão pertence 
ao partido ou bloco parlamentar, competindo ao líder 
respectivo pedir, em documento escrito, a substituição, 
em qualquer circunstância ou oportunidade, de titular 
ou suplente por ele indicado.

Mas eu quero dizer que ouvi o Senador José 
Agripino, Senador, em que S. Exª me disse que veio 
um documento à Mesa pedindo que a Presidência 
possa interferir no sentido de que se possa instalar 
essa comissão.

Então, eu quero dizer que vou empenhar-me de 
toda maneira, com autoridade de Presidente, para que 
essa situação seja resolvida, uma vez que, realmente, 
ela cria um mal-estar dentro da Casa.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Então, eu me comprometo com V. Exª, que me disse 
que estava expressando o ponto de vista da Oposição, 
de me dirigir nesse sentido. E, logo que tenha conclu-
ído essa missão, darei notícia a V. Exª.

O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-
sidente, pelo artigo 14, porque fui citado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Agra-
deço a V. Exª, Sr. Presidente, e confio nas suas pro-
vidências.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presiden-
te, é apenas para contraditar o despacho de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para contra-
ditar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu creio 
que V. Exª faz referências a dispositivos do Regimento 
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que não anulam aqueles que utilizei para sustentar o 
requerimento que encaminhei à Mesa.

Fiz referência a dispositivos do Regimento que 
existem exatamente para fazer frente a essa realidade 
e garantir o direito da Minoria. Quando a Maioria esma-
ga a Minoria, quando a Maioria utiliza-se da sua força 
para impedir que a sua força exercite o seu dever de 
fiscalizar, há dispositivos regimentais que oferecem ao 
Presidente prerrogativas para restabelecer o normal 
funcionamento das comissões.

Neste caso, não é restabelecer, é estabelecer o 
normal funcionamento da comissão, porque ela se-
quer foi instalada.

A Maioria subtrai um direito elementar da Mino-
ria. Não é só um dispositivo regimental que possibilita 
isso. Há jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

E nós fizemos com clareza a citação de que, pelo 
fato de a Comissão ainda não ter presidente eleito, 
porque, se tivesse, caberia a ele fazer as substituições 
necessárias para restabelecer o quorum e permitir o 
funcionamento da Comissão. Como não há presidente 
eleito, cabe ao Presidente da Casa as providências. 
Portanto, Sr. Presidente, em que pese a manifestação 
de vontade agora, repentina, da Maioria, nós não po-
demos concordar com as alegações aqui apresentadas 
como justificativa para esse impasse. 

O relatório que se fez aqui, através das lideranças 
governistas, é absolutamente superado. Fez-se aqui 
um relatório do que já passou, do que já ocorreu. São 
fatos absolutamente superados. Porque abrir mão da 
relatoria da CPI das ONGs é um fato superado. Isso 
foi anunciado. 

A alegação de que a Oposição não consultou a 
Maioria para propor uma CPI sobre o Dnit é também 
surrealista. Onde está escrito que a Oposição deve 
consultar a Maioria para fiscalizar o Governo? Que 
norma é essa que obrigaria a Oposição a pedir licença 
à Maioria para propor uma CPI que tem como objetivo 
investigar o Governo? 

Escamotear a realidade não fica bem. Nesta Casa, 
não! No Senado Federal, escamotear a realidade, com 
essa forma retórica de buscar argumentos totalmente 
superados, não nos valoriza.       

Por isso, Sr. Presidente, é evidente que, durante o 
dia de amanhã, estaremos preparando o mandado de 
segurança, porque, à tarde, se a Maioria não anunciar 
a data para instalação da CPI, nós encaminharemos 
para o Supremo Tribunal Federal o mandado de se-
gurança, para fazer valer um direito consagrado juri-
dicamente que permite à Minoria exercer o dever de 
fiscalizar o Governo. 

Sr. Presidente, essa é a nossa opinião, lamen-
tando que os compromissos que são assumidos não 
tenham tanto valor. Não é a primeira vez que isso 
ocorre no Senado Federal. Outros compromissos já 
foram desonrados em outras oportunidades. A pala-
vra empenhada não tem sido honrada nesta Casa, 
lastimavelmente. Esse é mais um episódio que não 
engrandece o Senado Federal.

Sr. Presidente, a Maioria adotou a postura de 
tratorar a Oposição, certamente inspirada pelas or-
dens do Presidente da República, que, desde o pri-
meiro momento, procurou desqualificar a Oposição 
por cumprir o seu dever. Nós esperamos que mude 
de rumo a Maioria até amanhã à tarde, para que não 
lancemos mão deste expediente que gostaríamos de 
não utilizar: recorrer a outro Poder. Porque nós pre-
zamos pela independência do Poder Legislativo, que 
devemos preservar.

Mas, esmagados pela Maioria, não nos resta 
outra alternativa a não ser nos valermos do Supremo 
Tribunal Federal, na tentativa de assegurar esse direito 
que, repito, é consagrado juridicamente, uma vez que 
há jurisprudência a esse respeito, Sr. Presidente. 

De qualquer maneira, Presidente Sarney, nós 
vamos aguardar, como pede o Líder Aloizio Merca-
dante, até o início da Ordem do Dia de amanhã, para 
adotarmos as providências, se necessário, jurídicas, 
para que a Oposição não tenha esse ser direito cer-
ceado pela Maioria. 

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AC) – Concedo a palavra ao nobre Senador Renan 
Calheiros.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, eu acho que essa discussão agora efetivamente 
entrou em um tom muito bom. 

O que estamos discutindo aqui é se vamos ou 
não fazer uma investigação política. Nós estamos tra-
tando de um inquérito legislativo. 

Ora, o inquérito legislativo se faz quando as in-
vestigações, as denúncias não estão acontecendo 
pelos canais competentes, que no caso são o Minis-
tério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas 
da União. Essa é a questão de fundo.

A outra questão – e nós precisamos discuti-la 
também – é se o processo legislativo pode ou não ca-
minhar pela Minoria. Investigação política, inquérito 
legislativo é uma construção política.

Então, todos nós temos que sentar e participar 
desta construção: ouvir as Bancadas.... O Senador 
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Aloizio Mercadante falou que vai ouvir as Bancadas. 
Há pouco eu falei para o Senador Arthur Virgílio que ia 
ouvir a nossa Bancada. O Senador Romero Jucá, que 
é Líder do Governo, já expôs aqui o seu ponto de vista. 
Eu não vejo dificuldades. Eu acho que essas coisas 
precisam mesmo ser discutidas, mas a oportunidade 
é a oportunidade da construção política da instalação, 
porque, como eu dizia – e repito – o processo legislativo 
não tem uma forma de caminhar senão pela Maioria. 
Se nós não convencermos a Maioria sobre a investi-
gação, sobre a instalação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, não vamos sequer eleger o Presidente 
da Comissão Parlamentar de Inquérito. 

Então, essa é uma decisão para tomarmos. Já 
sentamos algumas vezes. Eu já tive oportunidade de 
conversar com o Senador Sérgio Guerra outras vezes. 
Eu não me recuso, estou inteiramente à disposição. Eu 
tenho, como Líder, de expressar o sentimento da nossa 
Bancada, o que a nossa Bancada quer. Então, é uma 
oportunidade para sentarmos, conversarmos, aguardar-
mos a decisão que o Senador Aloizio Mercadante vai 
trazer e, definitivamente, decidirmos se vamos instalar 
ou não. Repito: essa é uma construção política que é 
insubstituível neste momento do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Serys Slhessarenko.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – 
MT. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Falo pela 
ordem, Sr. Presidente. Vou ser bastante breve.

Eu gostaria de apresentar de imediato o seguinte 
requerimento, que se encontra na mesa.

Nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, eu requeiro um 
voto de aplauso ao Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva por ter sido escolhido para receber 
o Prêmio pela Paz Felix Houphouët-Boigny, 
oferecido pela Unesco. Esse prêmio foi criado 
em 1989 e é destinado a pessoas ou organi-
zações que tenham contribuído significativa-
mente para a preservação e a manutenção da 
paz, em consonância com a Carta da ONU e 
a Constituição da Unesco.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va foi escolhido segundo Mário Soares, ex-
Presidente de Portugal, “por suas ações em 
busca da paz, do diálogo, da democracia, da 
justiça social e da igualdade de direitos, assim 
como sua valiosa contribuição para a erradi-
cação da pobreza e a proteção dos direitos 
da minoria.”

Sala das sessões, 7 de julho.

A primeira subscritora é a Senadora Ideli Sal-
vatti.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– V. Exª será atendida na forma do Regimento.
Com a palavra o Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós 
já ouvimos as Lideranças dos Partidos interessadas 
na CPI da Petrobras: uns a favor, outros contra. Mas 
quero lamentar que o Líder do PT não estivesse pre-
sente quando as Lideranças do PSDB fizeram uso da 
palavra, no sentido de  termos essa CPI da Petrobras 
instalada regimentalmente e funcionando. Não da ma-
neira que está: a Base do Governo é totalmente au-
sente nas reuniões fazendo com que a CPI realmente 
não funcione.

Lamento muito as desculpas ou as justificativas 
que o Líder do PT dá quando diz que foi feito um acordo 
para que só abrisse, instalasse a CPI depois de ouvir 
o Presidente da Petrobras.

Ora essa, não sei por que esse privilégio, Sr. 
Presidente. Como é que nós vamos ouvir o Presiden-
te de uma empresa para decidir se abrimos ou não 
uma CPI? Essa empresa precisa ser investigada, sim, 
profundamente. 

O Governo está extremamente preocupado com 
a empresa, mas tem que entender que a Petrobras 
não é do Governo; a Petrobras é do Estado, e, se não 
tomarmos a devida cautela, se não tivermos a devida 
reação... Temos de entender que o Governo está engo-
lindo o Estado. O Governo está interferindo nos outros 
Poderes e enfraquecendo o Estado. E este Estado não 
é do PT. Este Estado é dos brasileiros.

Por isso, Sr. Presidente, lamento muito que es-
teja havendo aqui dentro essa quebra de palavra, de 
compromisso na instalação dessa CPI. E lamento muito 
mais ainda que o próprio Partido do Governo estives-
se aqui alimentando, fomentando as críticas contra o 
Senado, servindo de pano de fundo para abafar a CPI 
da Petrobras.

Sempre falei isto nos meus discursos: “Cuidado! 
O Governo tem um interesse muito grande em fomen-
tar essa questão da briga do Senado, essa questão 
do Senado, que foi para as primeiras páginas, quando 
há um assunto extremamente sério a ser observado e 
fiscalizado que é a Petrobras”.

A Petrobras brinca com o dinheiro público; a 
Petrobras joga fora o dinheiro público; a Petrobras é 
um foco de fomentação de caixa dois. Tenho certeza 
absoluta de que, no ano que vem, muitos candidatos 
do Partido dos Trabalhadores, principalmente, terão 
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suas campanhas tranquilamente alimentadas com 
dinheiro da Petrobras por meio de patrocínios de 
festas de São João, por R$2 milhões, patrocínio de 
ONGs que nem existem. São milhões e milhões que 
estão saindo dos cofres da Petrobras sem nenhuma 
providência. 

Por isso, está lógico: não há um cidadão brasileiro 
que não entenda por que não querem CPI da Petro-
bras. Se a empresa está correta, abram a empresa. 
Não causem esse prejuízo à empresa, que é evitar a 
CPI. Abram a empresa. 

Mas, como a imprensa, da mesma forma que 
informa sobre o Legislativo, informa sobre o Execu-
tivo, temos certeza de que essas notícias são bem 
fundamentadas.

Portanto, fica aqui meu protesto pela não insta-
lação efetiva, até hoje, da CPI da Petrobras.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Tasso Jereissati.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – É 
para um esclarecimento. Ouvi do Senador Renan Ca-
lheiros que vai reunir a Bancada para decidir se vai 
implantar ou não a CPI da Petrobras. A pergunta que 
faço é se, após a leitura do requerimento, recolhidas 
as assinaturas regimentais, existe a possibilidade de 
um grupo – de maioria ou minoria – não implantar a 
CPI. Essa é a pergunta, porque ouvi dele aqui e que-
ria um esclarecimento. Senão, a discussão começa 
toda de novo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Uma vez indicada a CPI, ela tem de se constituir. To-
dos os seus membros já estão indicados. O que sei é 
que o Presidente, o mais velho, tem procurado que a 
CPI possa reunir-se.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – En-
tão, não tem sentido a reunião que o Senador Renan 
Calheiros pretende fazer para se decidir se implanta 
ou não. Isso está implantado.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Não, 
não: ele falou implantar ou não a CPI. Porque, dessa 
maneira, se, por exemplo – desculpe, é para esclarecer 
-, ficar indefinidamente a maioria sem aparecer até o 
fim do ano, e, portanto, não dando número, não tem 
CPI, e assim fica?

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não. Eu peço a V. Exª... Eu prometi à Casa que vou 
utilizar a Presidência e um apelo a todos os Líderes 
para ver se resolvemos esse assunto.

Então, vamos esperar para ver se até amanhã nós 
temos condições de ultrapassar esse impasse.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Flexa Ribeiro, eu queria passar à Ordem do 
Dia, porque já são seis horas da tarde.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é um 
minuto só.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sim.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Na mes-
ma linha do Senador Tasso Jereissati, eu não entendi 
a posição da base do Governo, porque as questões 
que impediam o acordo para instalação da CPI da 
Petrobras foram atendidas. O Líder Arthur Virgílio e o 
Presidente Senador Sérgio Guerra já disseram que as 
condições “exigidas” (vou colocar entre aspas e grifada) 
pelo Governo para que se pudesse instalar a CPI da 
Petrobras eram a renúncia do Senador Arthur Virgílio 
da relatoria da CPI das Ongs – ele renuncia, ele de-
volve à base do Governo a relatoria da CPI das Ongs 
– e a não instalação da CPI do Dnit, que também está 
lida e esperando a indicação dos membros. Então, não 
há o que esperar para que tanto o PT quanto o PMDB 
façam reuniões de bancada para definir se vão ou não 
aceitar a instalação da CPI da Petrobras.

O Senador Tasso Jereissati tem toda a razão: a 
sociedade, Sr. Presidente, nos cobra, quando saímos 
às ruas, se a CPI será ou não instalada. E parece que 
o PSDB e o DEM, a Oposição, não estão querendo 
instalar. Isso é o que a base do Governo passa para a 
sociedade, quando, na realidade, é o contrário. 

Então, pediria a V. Exª, como Presidente, que 
se empenhasse, como V. Exª já disse que o fará, no 
sentido de que possamos terminar esse impasse e 
esclarecer.

Tenho absoluta certeza de que a Petrobras não 
tem nada a esconder. O seu Presidente, Sérgio Ga-
brielli, já deu uma entrevista. É lamentável a forma 
como ele se coloca perante a sociedade brasileira, 
querendo intimidar os Parlamentares com relação à 
CPI. Não é por aí.

Então, V. Exª pode e fará, com certeza absolu-
ta, esse acordo para que nós possamos efetivamente 
instalar e iniciar a CPI da Petrobras.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será encaminhado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publi-
cação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 

AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 

solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação 
e será incluído em Ordem do  Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – A Presidência encaminhará o voto de pesar 
solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Iniciamos a Ordem do Dia de acordo com a agenda 
distribuída aos Srs. Senadores.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO 
Nº 12, DE 2009 

(Proveniente da Medida Provisória nº 460, de 2009)

Discussão, em turno único, do 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 patrimônio de afetação de incorporações 
imobiliárias; dispõe sobre o tratamento tribu-
tário 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 Telecomunica-
ções – 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 dezembro de 2004, 8.668, de 
25 de junho de 1993, 8.745, de 9 de dezem-
bro 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 Provisó-
ria nº 460, de 2009).

Relatora revisora: Senadora Lúcia Vâ-
nia.

Projeto de Conversão nº 12, que tem como Re-
latora a Senadora Lúcia Vânia e trata do Programa 
Minha Casa, Minha Vida.

Concedo a palavra à Relatora, para proferir o 
seu parecer.

Prorrogo a sessão pelo tempo necessário à con-
clusão da Ordem do Dia.

PARECER Nº 1.022, DE 2009 – PLEN

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para profe-
rir parecer. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 

Srªs e Srs. Senadores, o Programa Habitacional Minha 
Casa, Minha Vida ocupa lugar de destaque em meio 
aos projetos sociais em andamento no Brasil.

A Medida Provisória nº 460, de 30 de março de 
2009, ora em apreciação na Casa, trata do programa 
e representa salto pertinente e necessário à nova re-
alidade que se instaurou com a eclosão da crise eco-
nômica global e sistêmica.

No contexto de sua tramitação pelo Congresso 
Nacional, coube-me a responsabilidade pela Relato-
ria, à luz do qual procedo agora uma breve conside-
ração.

Para ser mais fiel à ementa da medida provisória, 
vale reproduzir sua essência, cuja formulação poderia 
ser traduzida assim:

Dá nova redação aos arts. 4º, 5º e 8º da Lei nº 
10.931, de 2 de agosto de 2004, que versam sobre o 
patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias; 
dispõe sobre o tratamento tributário a ser dado às 
receitas mensais auferidas pelas empresas constru-
toras nos contratos de construção de moradias firma-
dos dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida. Por 
fim, atribui à Agência Nacional de Telecomunicações 
– Anatel as atribuições de apurar, constituir, fiscalizar 
e arrecadar a Contribuição para o Fomento da Radio-
difusão Pública.

Nesse passo, passaremos ao detalhamento do 
Projeto Lei de Conversão nº 12, de 2002.

Em seu art. 1º, a medida provisória reduz, de 7% 
para 6%, a alíquota do Regime Especial Tributário do 
Patrimônio de Afetação instituído pela Lei nº 10.931, 
de 2 de agosto de 2004.

Já as incorporações de imóveis do Programa 
Habitacional Minha Casa, Minha Vida gozarão, até 31 
de dezembro de 2013, de um regime especial de tri-
butação com alíquota única de 1%.

Há também outro benefício que se relaciona in-
diretamente com o setor da construção civil e com o 
Programa Minha Casa Minha Vida. Trata-se de per-
missão para que os titulares de serviços de registro 
de imóveis possam deduzir da base de cálculo mensal 
e anual de seu Imposto de Renda como pessoa física 
os gastos necessários à implementação do Registro 
Eletrônico de Imóveis, previsto no Capitulo II da Me-
dida Provisória nº 459, de 2009.

Sr. Presidente, no curso de sua tramitação pela 
Câmara, por conta de emendas introduzidas, aquela 
Medida Provisória deu origem a um projeto de lei de 
natureza correlata. De acordo com o Projeto de Lei de 
Conversão aprovado, outros produtos também passa-
ram a adquirir isenção tributária. É o caso das cadeiras 
de rodas, próteses, almofadas para prevenir escaras, 
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usadas em hospitais e plataformas elevatórias para 
facilitar o acesso das cadeiras de rodas.

Vamos ao detalhamento das implicações fis-
cais.

Em caso de venda no mercado interno, incidirá 
sobre esses produtos a alíquota zero da Cofins e do 
Pis/Pasep, e não haverá pagamento de Pis/Pasep 
Importação e da Cofins Importação se eles forem fa-
bricados no exterior. 

Ademais, os portadores de deficiência auditiva 
com perda mínima de 45 decibéis no dois ouvidos po-
derão comprar carro novo com isenção de IPI. Tal be-
nefício já existe para portadores de deficiência visual 
ou intelectual, autistas e taxistas. 

Por outro lado, Srªs e Srs. Senadores, com o 
objetivo de estimular a indústria motociclista do País, 
a mesma Medida Provisória prevê a redução da alí-
quota de 3% para zero da alíquota da Cofins inciden-
te sobre a receita bruta da venda de motocicletas até 
150 cilindradas. O incentivo abrange as nacionais e 
as importadas e tem validade para o mês de abril e 
de junho de 2009.

Outrossim, o PLV em discussão modifica regras 
relacionadas à cobrança da Contribuição para Fomen-
to da Radiodifusão Pública, criada pela Lei nº 11.652, 
de 7 de abril de 2008. Essas alterações promovidas 
pelo PLV sobre a Lei nº 11.652, de 2008, foram neces-
sárias porque não havia sido determinada a entidade 
responsável pela arrecadação do referido tributo, me-
dida ora sanada pela atribuição dessa competência 
à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, 
conforme já dito.

Os arts. 7º e 9º do PLV nº 2, de 2009, têm como 
objetivo alterar, respectivamente, a Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003, a Lei nº 9.823, de 23 de agosto 
de 1999, e a Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, 
para permitir o pagamento em moeda nacional de ex-
portações de produtos nacionais em que não ocorre 
sua saída do território brasileiro com todas as conse-
quências fiscais e cambiais e não apenas em moeda 
estrangeira conversível, como previam, anteriormente, 
as leis alteradas pelo PLV.

Já o art. 10 do PLV modifica a redação do art. 
28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que 
institui normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da Administração 
Pública. A nova redação proposta pelo PLV amplia o 
limite para 3% da receita corrente líquida e exclui de 
sua apuração as despesas derivadas de contratos de 
parceria celebrados pelas empresas estatais não de-
pendentes.

Em seu art. 12, o PLV nº 12, de 2009, anistia os 
agentes e dirigentes a que forem impostas penalidade 

pecuniárias pessoais decorrentes do art. 41, da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991.

Por sua vez, o art. 13 do PLV autoriza a União 
a convalidar o encontro de contas entre o Fundo de 
Compensação de Variações Salariais (FCVS), a Cai-
xa Econômica Federal (CEF), o Fundo de Garantia de 
Depósitos e Letras Imobiliárias (FGDLI) e as entidades 
repassadoras. Isso deverá feito por meio de compensa-
ção de créditos e débitos recíprocos vencidos na forma 
adotada pelo Conselho Curador do FCVS. Tal medida 
encerrará um longo processo de pendências judiciárias 
entre as partes, sem a necessidade de recursos ao Po-
der Judiciário, e ainda assim fazendo jus a um direito 
contratual claro das entidades repassadoras. 

O art. 15 altera o art. 16-A da Lei nº 8.668, de 
20 de julho de 1993, que trata da retenção, na fonte, 
referente ao Imposto de Renda devido por fundos de 
investimento imobiliário quanto aos rendimentos e ga-
nhos líquidos auferidos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou renda variável.

A alteração proposta pelo art. 15 do PLV, por-
tanto, consiste em modificar as regras do art. 16-A da 
referida lei, com a finalidade de permitir aos fundos de 
investimento imobiliário  adquirir certificados de rece-
bíveis imobiliários ou quotas de fundo de investimento 
em direitos creditórios sem que os ganhos auferidos 
sejam tributados na fonte.

O art. 16 propõe a supressão do inciso III do art. 
9º da Lei nº 8.745, de 1993, que dispõe sobre a con-
tratação, por tempo determinado, para atender à ne-
cessidade temporária de excepcional interesse públi-
co, nos termos no inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal. Desse modo, será permitida a recontratação 
de servidor temporário antes de decorridos 24 meses 
do encerramento do seu contrato anterior.

Ao fim, o PLS estabelece cargo de provimento 
efetivo de analista técnico e 50 de agentes executivos 
e cargos em comissão do Grupo de Direção e Asses-
soramento Superior,  todos no quadro de pessoal da 
Susep. 

O Senado Federal, no entanto, não poderia  dei-
xar de contribuir para o aperfeiçoamento das medidas 
constantes no PLV nº 12, de 2009. 

Em relação às medidas de amparo às pesso-
as com deficiência, propusemos corrigir os termos 
da isenção prevista no art. 19 do PLV, voltada aos 
deficientes auditivos, a fim de melhor definir os pa-
râmetros de determinação do grau de deficiência. A 
alteração se articula com as normas da Convenção 
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, re-
cepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro com 
uma emenda constitucional, por meio do Decreto Le-
gislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, consoante o 
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procedimento fixado pelo art. 5º, § 3º, da Constituição 
Federal de 1988.

Especificamente quanto à medida constante do 
art. 18 do PLV, propusemos pequeno ajuste que visa 
a melhorar e a adequar a medida aos fins a que se 
propõe. Sugerimos incluir § 5º no citado art. 18 com 
a finalidade de estender as regras de regularização 
às áreas públicas do Distrito Federal com atividades 
rurais ou ambientais inseridas na Macrozona Urba-
na. Essas áreas, a despeito de classificadas como 
urbanas, podem ser utilizadas para atividades rurais, 
conforme autoriza o Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial. 

Quanto à medida prevista no art. 15, que trata 
de isenção dos fundos de investimentos imobiliários, 
sugerimos redação alternativa a especificar melhor a 
extensão da isenção, que não deve variar em função 
de ato infralegal da Comissão de Valores Mobiliários. 
Ademais, sugerimos suprimir o § 2º proposto, porquanto 
extravasa dos objetivos da emenda, e substituí-lo por 
normas que deixem mais claras as regras de retenção 
e compensação do Imposto de Renda. 

Também consideramos oportuno o acolhimento, 
como emenda de relator-revisor, de sugestão apresen-
tada pelo Senador Adelmir Santana e pela Senadora 
Ideli Salvatti, a qual permite a diferenciação entre pre-
ços cobrados à vista e os pagos mediante o uso de 
cartão de crédito. Como bem defende seu autor, “não 
é justo que o consumidor que não adota este meio de 
pagamento – geralmente o de mais baixa renda – ter-
mine, indiretamente, arcando com os custos que lhe 
são inerentes”. 

Acolhemos, ainda, outra sugestão da Senado-
ra Ideli Salvatti que visa a corrigir regra constante do 
parcelamento instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de 
maio de 2009. Trata-se da modificação da redação 
do caput do art. 10, de modo que os contribuintes 
que tenham efetuado depósito relativo ao débito em 
discussão possam usufruir integralmente das redu-
ções de multa, juros e encargo legal, previstas no 
parcelamento. 

Por fim, observamos que o PLV nº 12, de 2009, 
sob exame, tem por finalidade estimular a economia 
e resolver pendências jurídicas que prejudicam o de-
senvolvimento de determinados setores econômicos 
(como, por exemplo, o encontro de contas previsto nos 
arts. 13 e 14).

Nesse diapasão, apresentamos emendas que 
resolverão de forma satisfatória questão jurídica que 
tem trazido grandes transtornos ao setor exportador, 
isso porque a grave crise de liquidez que atingiu de 
forma especial o setor exportador dificultou os finan-

ciamentos e as trocas comerciais, impondo ao Estado 
brasileiro medidas sérias e urgentes.

Um dos mais graves problemas tributários do 
Brasil consiste na cumulação de crédito para ex-
portação. O crédito-prêmio de IPI, criado em 1956, 
com o objetivo de fomentar a política de exportação, 
isto é, desonerar as exportações, constitui uma das 
maiores pendências jurídicas que se arrastam por 
mais de 15 anos. É uma questão complexa, e, seja 
qual for a decisão do Tribunal, o País sofrerá suas 
consequências pela impossibilidade de solvência 
dos débitos.

Caso a União saia vitoriosa, haverá ainda du-
vidoso prejuízo da atividade exportadora pelo agra-
vamento da situação contábil e financeira de muitas 
empresas exportadoras, inclusive daquelas de capital 
aberto que já lançaram crédito tributário em balanço, 
compensaram tributos federais próprios ou de tercei-
ros, pagaram Imposto de Renda, CSLL e distribuíram 
dividendos aos seus acionistas.

Caso sejam os exportadores os vitoriosos, isso 
concorrerá para as restrições orçamentárias e afetará 
o equilíbrio fiscal das contas públicas.

A necessidade de se buscar uma solução para 
esse impasse foi se tornando evidente. Abriu-se uma 
negociação entre o Governo e os representantes dos 
exportadores e chegou-se a um pacto que ora apresen-
to, destacando os principais pontos de negociação.

Primeiro, data de corte, isto é, a data que pre-
valece como fim do crédito-prêmio de IPI, é 31 de de-
zembro de 2002.

Segundo, essa negociação só se estende aos que 
recorreram à Justiça ou administrativamente.

Desembolso: varia caso a caso.
Primeiro, o encontro de contas. Havendo resíduo 

em desfavor da União, deve ser parcelado conforme a 
Medida Provisória nº 449. Resíduo em favor pode ser 
usado para compensar outros créditos. Converter em 
títulos públicos federais a partir do quinto ano. O res-
gate pode ser feito em 10% ao ano. Alíquota de 15%. 
Ficam suspensas todas as ações judiciais e adminis-
trativas de que trata o tema.

Diante de todo o exposto, Sr. Presidente, eu gos-
taria de manifestar meu apoio à Medida Provisória nº 
460, de 2009, em destaque às mudanças introduzidas 
no processo de dinamização do programa habitacional 
Minha Casa, Minha Vida, bem como pedir apoio das 
Srªs e Srs. Senadores para aprovação do Projeto de 
Lei de Conversão nº 12, de 2009, ora revisado.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

 É o seguinte o parecer na íntegra:

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL492



30682 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    493ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30683 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL494



30684 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    495ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30685 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL496



30686 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    497ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30687 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL498



30688 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    499ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30689 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL500



30690 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    501ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30691 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL502



30692 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    503ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30693 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL504



30694 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    505ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30695 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL506



30696 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    507ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30697 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL508



30698 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009    509ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30699 JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL510



30700 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O parecer é favorável.

Antes de submeter à votação a matéria, eu que-
ro comunicar aos Srs. Senadores que temos mais um 
produto do processo legislativo eletrônico que adota-
mos nesta Legislatura, que é a análise comparativa de 
todas as matérias submetidas à decisão, o que facilita 
o trabalho e o exame de toda a Casa.

Como o parecer é favorável, eu quero submetê-
lo a votos.

Primeiro, os pressupostos de constitucionalidade; 
depois, entraremos no mérito.

Em votação os pressupostos de constitucionali-
dade, relevância e urgência, e adequação financeira 
e orçamentária da Medida Provisória.

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovados.
Passa-se à discussão do mérito.
Com a palavra o Senador Tião Viana, orador 

inscrito.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para discutir. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Medida Provisória nº 460, que diz res-
peito a um tema inquestionavelmente necessário a ser 
tratado pelo Parlamento, com a brevidade que se está 
tratando e com a responsabilidade política que se está 
tratando, envolve, na boa-fé da Relatora, como envolveu 
na Câmara dos Deputados, uma série de sugestões, 
de emendas e temas afins que foram considerados e 
que nós vamos votar hoje.

A ponderação que eu faço a V. Exª é que nós te-
mos tratado as medidas provisórias sob pressão efetiva 
– passa por todo o Senado essa pressão permanente 
–, mas nós não tratamos o assunto na sua matriz.

Eu lembro muito bem, V. Exª lembra: o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, eu e outros Senadores 
participamos de uma comissão para analisar o rito das 
medidas provisórias. Veja V. Exª o que a norma jurídica 
nossa estabelece de maneira muito clara. A Resolu-
ção nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, diz, no seu 
art. 4º, § 4º, o seguinte: “É vedada a apresentação de 
emendas que versem sobre matéria estranha àquela 
tratada na medida provisória, cabendo ao presidente 
da comissão o seu indeferimento liminar”.

Então, lamentavelmente, nós não seguimos esse 
rito. Cada medida provisória que chega, nós sofremos 
uma série de associações completamente atípicas a 
ela, ferindo o processo legislativo.

Aqui eu estou falando da Resolução nº 1, de 2002, 
do Congresso Nacional, um assunto que, eu tenho 
certeza, merece um tratamento da gestão da Casa, 
da Mesa Diretora, dos presidentes de comissões, dos 

líderes partidários, para nós estabelecermos as regras 
em obediência à norma jurídica já vigente.

Veja o que diz, Sr. Presidente, a Lei Complemen-
tar nº 95, de 1998, no seu art. 7º, inciso II: “A lei não 
conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não 
vinculado por afinidade, pertinência ou conexão”.

Então, o Presidente Michel Temer, há poucas se-
manas, adotou uma regra de não aceitar os chamados 
“alienígenas” nas medidas provisórias. Eu sei da sensibili-
dade pelo processo legislativo correto que V. Exª tem.

Então, o apelo que eu faço é que este assunto seja 
tratado no Colegiado de Líderes com os presidentes 
de comissões, porque cabe ao presidente de comissão 
rejeitar liminarmente a matéria. Que venha a medida 
provisória do Governo, pela necessidade da governa-
bilidade, mas que nós nos atenhamos a votar a medida 
provisória. Não estou questionando o mérito.

É intenção da Relatora acolher itens da maior 
necessidade social, mas que o processo legislativo 
siga o seu rito adequado.

É a sugestão que eu faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra o Senador Arthur Virgílio, para dis-
cutir a matéria.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para dis-
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 460, de 2009, 
dispõe basicamente 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. 
Reduz a zero a alíquota da Cofins na venda de moto-
cicletas; aumenta o PIS/Pasep e a Cofins devida pelos 
fabricantes de cigarros e atribui à Agência Nacional de 
Telecomunicações, Anatel, a competência para apurar, 
constituir, fiscalizar e arrecadar a Contribuição para o 
Fomento de Radiodifusão Pública.

Sobre as medidas que complementam o Pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, duas merecem des-
taque:

1 – redução da alíquota do Regime Es-
pecial de Tributação, o RET, para as incorpo-
radoras, de 7% para 1%, no caso de projetos 
de incorporação de imóveis residenciais de 
valor até R$60 mil, no âmbito do programa, 
e cuja construção tenha sido iniciada a partir 
de 31 de março deste ano; e de 7% para 6%, 
nos demais casos;

2 – possibilidade de as construtoras ado-
tarem o RET até 31 de dezembro deste ano em 
relação às receitas obtidas da construção de 
unidades habitacionais no valor de até R$60 
mil, no âmbito do programa.
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Além disso, a medida provisória traz outros pon-
tos a serem destacados:

– Facilita a transição dos registros de imóveis para o 
meio eletrônico, ao permitir a dedução da base 
de cálculo mensal e anual do IRPF dos investi-
mentos e demais gastos efetuados com informa-
tização pelos titulares de serviços de registros 
de imóveis, até o exercício de 2014;

– Reduz a zero a alíquota da Cofins incidente sobre a 
receita da venda de motocicletas de cilindradas 
inferior a 150 cm³;

– Eleva a tributação (PIS/Pasep e Cofins) devida pelos 
fabricantes de cigarros;

– Altera a legislação da Contribuição para o Fomento 
da Radiodifusão Pública, atribuindo competên-
cias à Anatel para fiscalizar, arrecadar e cobrar 
essa contribuição;

A essa medida provisória foram apresentadas 76 
emendas. Na Câmara dos Deputados, recebeu mudan-
ças e inclusões por parte de seu Relator, que levaram 
a medida, originalmente composta de sete artigos, a 
transformar-se em um PLV com 23 artigos.

Cito, a seguir, algumas das diversas alterações 
promovidas pelo Relator na Câmara, Deputado An-
dré Vargas:

1) dilação do prazo de pagamento unificado de tributos 
e contribuições no âmbito do patrimônio de afeta-
ção do 10º dia para o 20º dia do mês subsequente 
ao de ocorrência dos fatos geradores;

2) extensão do direito de utilização da alíquota redu-
zida de 1% não só para as construções iniciadas 
a partir de 31 de março deste ano, mas também 
para aquelas contratadas a partir dessa data;

3) permissão para pagamento em moeda nacional de 
exportação de bens aos quais é possível aplicar 
o regime aduaneiro especial de exportação e de 
importação de bens destinados às atividades de 
pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de 
gás natural;

4) previsão de divulgação anual do percentual de uni-
dades habitacionais destinadas a pessoas com 
deficiência e fabricadas de acordo com as nor-
mas de acessibilidade da ABNT no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida;

5) redução para zero das alíquotas do Pis/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre operações com bens 
destinados a pessoas com deficiência, como ca-
deiras de rodas e próteses, entre outros;

6) flexibiliza, também, em outro ponto, as regras de 
prestação de garantia e realização de transferên-
cia voluntária pela União ao ampliar limites de 

despesas de Estados e Municípios nos contratos 
de parcerias público-privadas;

7) altera as regras de retenção na fonte do Imposto 
de Renda relativas a fundos de investimento 
imobiliário;

8) reestrutura a Superintendência de Seguros Priva-
dos – Susep.

Nesta Casa, a Relatora da matéria, Senadora Lúcia 
Vânia, num trabalho bastante percuciente, apresentou 
parecer favorável ao PLV encaminhado pela Câmara dos 
Deputados e, com o intuito de aperfeiçoar aquele texto, 
incorporou cinco emendas que tratam da regularização 
fundiária de áreas rurais do Distrito Federal, da isenção 
dos fundos de investimentos imobiliários, da diferencia-
ção entre preços contratados à vista e os preços pagos 
mediante o uso de cartão de crédito, da possibilidade de 
redução de multa, juros e encargos legais para os de-
pósitos relativos a débitos em discussão e do benefício 
fiscal conhecido como crédito-prêmio de IPI.

Enfim, a proposta que vamos votar, Senadora Lúcia 
Vânia, mereceu de V. Exª uma enorme atenção e uma 
negociação muito acurada com o Governo. Foram dirimi-
das as dúvidas entre a Receita Federal e o Ministério da 
Fazenda, pelo que estou informado. V. Exª, muito aten-
ta, conduziu, pela nossa Bancada e com toda a nossa 
confiança, com a competência que lhe é peculiar, com 
a competência que marca a sua atuação parlamentar, 
essa votação. E, obviamente, nós fazemos o que sem-
pre fazemos quando V. Exª se envolve em alguma coisa: 
seguimos pela confiança na sua competência, na sua 
percuciência, na sua clarividência.

A proposta, enfim, que vamos votar traz modifi-
cações em inúmeras matérias e afeta diversos setores. 
Essas alterações, no entanto, contribuem, em maior ou 
menor grau, para o arrefecimento dos efeitos da crise 
mundial na nossa economia.

Assim, votamos pela aprovação da medida pro-
visória nos termos apresentados pela Relatora nesta 
Casa, a ilustre Senadora Lúcia Vânia, que não fez me-
ramente um referendo ao relatório que veio da Câmara 
dos Deputados, do Deputado André Vargas; deu sua 
contribuição pessoal a Senadora Lúcia Vânia, discutiu, 
estudou, mergulhou bem fundo nas questões todas e, 
ao fim e ao cabo, apresenta uma peça que merece, a 
meu ver, a aprovação desta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha 
a dizer.

O voto do PSDB que o Líder recomenda é 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em discussão. (Pausa.)

Não havendo mais oradores, encerrada a dis-
cussão.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Quero encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação. 

No mérito, ressalvadas as Emendas nºs 77 a 81, 
da Relatora; apresentadas em adendo as Emendas 
nºs 82 e 83.

Para encaminhar, o Senador Antonio Carlos Va-
ladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu 
gostaria de destacar o trabalho primoroso executado, 
com muito brilho e muita competência, pela Senadora 
Lúcia Vânia, ao relatar essa matéria.

Essa matéria tem repercussão na vida nacional 
em muitas comunidades, não só quanto à complemen-
tação do Programa Minha Casa, Minha Vida, como uma 
repercussão favorável, positiva no Distrito Federal, com 
a aprovação de uma emenda na época da apreciação 
dessa matéria, quando o Deputado Federal Arman-
do Rollemberg, do PSB do Distrito Federal, Líder do 
nosso Partido na Câmara dos Deputados, apresentou 
uma emenda que favorece, sem dúvida alguma, os re-
sidentes na zona rural do Distrito Federal, no entorno 
do Distrito Federal. É uma emenda que trata das áreas 
públicas que poderão, a partir da aprovação e da san-
ção presidencial, ser regularizadas por meio de alie-
nação ou concessão real de uso diretamente àqueles 
que as estejam ocupando há pelo menos cinco anos 
com cultura agrícola ou pecuária efetiva, contados da 
data da publicação dessa lei.

Sr. Presidente, é uma emenda que complementa 
o valor e a utilidade deste projeto de conversão, desta 
medida provisória, de vez que este art. 18 se volta para o 
atendimento às populações rurais, aquelas populações 
que, diuturnamente, trabalham para aumentar a oferta 
de alimentos no nosso Distrito Federal, fazendo com 
que haja uma redução dos custos da alimentação.

O Distrito Federal é um grande consumidor de 
alimentos; grande parte desses alimentos provinha de 
outros Estados, principalmente de São Paulo, e agora, 
com essa possibilidade da regularização fundiária dos 
assentamentos rurais de pessoas que para aqui vieram 
há muitos anos, até antes da fundação de Brasília, há 
um acréscimo importante de áreas produtivas no meio 
rural. De agora em diante, os seus produtores poderão 
acionar os bancos e obter financiamentos vantajosos, 
e, por meio desses financiamentos, Presidente José 
Sarney, eles terão um suporte fundamental para o 
aumento de sua produção e, conseqüentemente, de 
sua produtividade, contribuindo, de forma decisiva, 

para o aumento da geração de emprego e renda no 
Distrito Federal.

Portanto, quero aproveitar o ensejo, Sr. Presi-
dente, para enfatizar a importância desta matéria e, 
notadamente, a introdução de um artigo que, por as-
sim dizer, salva a pequena e a média agropecuárias 
do nosso Distrito Federal, instalando nesta região um 
grande mercado de produção agrícola e gerando mi-
lhares de empregos.

Era só, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Com a palavra, o Senador Aloizio Mercadante, se-
gundo orador inscrito para encaminhar.

V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria, primei-
ramente, elogiar o esforço da Relatora, Senadora Lúcia 
Vânia, de incorporar algumas emendas importantes ao 
texto e tratar de um tema extremamente complexo e que 
já está na pauta há bastante tempo. É uma matéria que 
o País vai ter de resolver, sobre cuja solução o Governo 
está debruçado, que é o tema do crédito-prêmio.

Há uma emenda grande de seis páginas. É uma 
matéria extremamente complexa.

No meu entendimento, essa matéria é indispensá-
vel, porque as empresas que tiveram incentivo fiscal para 
exportar no passado, no período de crise de balanço de 
pagamentos, não podem, evidentemente, neste momento, 
repor todo o incentivo feito no passado. É uma questão 
que está na Justiça, uma matéria que já se arrasta há 
muito tempo. De outro lado, é evidente que a União não 
pode perder receita; e a solução dessa matéria tem de 
ser feita conforme o princípio da juridicidade, dos inte-
resses do Estado Brasileiro de preservar empresas que 
têm um papel exportador fundamental ao País.

Não sei se esse texto resolve. Não participei dessa 
negociação diretamente e acho que, do ponto de vista 
das informações que tenho do Governo, essa matéria 
não está ainda resolvida. Ela não está finalmente equa-
cionada, apesar de estar em negociação há algum tempo. 
Portanto, pergunto ao Líder do Governo qual é a evolução 
desse processo e o entendimento que ele construiu para 
que tenhamos clareza do passo que está dando.

Quero, de qualquer forma, reconhecer o esforço 
da Senadora Lúcia Vânia, que está buscando solução 
para um problema que o Brasil vai ter de resolver e o 
Parlamento Brasileiro vai ter de equacionar. Não é uma 
questão qualquer. É uma questão de grande impacto 
fiscal, de grande impacto econômico, vital para as em-
presas exportadoras, relevante, muito relevante para as 
finanças públicas, e a equação, a mediação, a solução 
dessa matéria é extremamente delicada e difícil.
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Portanto, quero registrar que nós não discutimos 
o texto da emenda, não participamos diretamente des-
se entendimento, e, pelas informações que tenho, o 
Governo ainda não concluiu esse processo.

Por isso, peço ao Líder Romero Jucá que se pro-
nuncie sobre a matéria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, é apenas para fazer uma correção nas 
notas taquigráficas, para que conste nos Anais que 
a homenagem que fiz foi ao nosso companheiro de 
partido, Deputado Federal Rodrigo Rollemberg. Mas, 
por alguma razão, no momento, falei o nome do irmão 
dele, que, por sinal, já trabalhou nesta Casa como Di-
retor de Comunicação.

Portanto, Deputado Federal Rodrigo Rollemberg, 
Líder do nosso partido na Câmara dos Deputados.

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Agripino, para encaminhar.

V. Exª quer responder?
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, enquanto o Senador José Agripino se prepara 
para falar, eu gostaria de, em rápidas palavras, dizer 
o seguinte: primeiro, queria louvar o trabalho da Se-
nadora Lúcia Vânia, que inclusive apresenta algumas 
emendas para atender o Governo na regularização, 
na melhoria do texto de algumas medidas que já fo-
ram aprovadas aqui; e, também, registrar, como falou 
o Senador Aloizio Mercadante, a importância de se 
enfrentar o tema do crédito-prêmio. Os exportadores 
brasileiros precisam disso; esse é um assunto que está 
ainda não resolvido e que precisa ser encarado pelo 
Governo e pela sociedade produtora.

Esse texto não é um texto concluído pelo Governo. 
Mas entendo, como Líder do Governo, que a discussão 
está avançando e, por isso, vou votar favoravelmente 
até para fazer com que esse texto seja discutido pelo 
Governo, para que possa talvez ser melhorado na Câ-
mara dos Deputados e, portanto, para que tenhamos 
uma discussão que conclua o processo de regulariza-
ção dos débitos dos setores produtivos do Brasil.

Este assunto – crédito-prêmio – era para ter sido 
resolvido na Medida Provisória nº 449, juntamente com 
alíquota zero do IPI e com o parcelamento dos débitos. 
Aprovamos o parcelamento de débitos, aprovamos a 
regularização da alíquota zero de IPI e o crédito-prêmio 

ficou fora desse processo de entendimento. Então, é 
fundamental que o Governo possa discutir, que o Go-
verno possa fazer sugestões, que a Câmara possa se 
debruçar e, se não for esse texto, que seja um texto que 
realmente enfrente, resolva e dê condições à classe 
produtora, inclusive exportadora brasileira, que está 
penalizada, de ter resolvida essa pendência.

Portanto, vamos encaminhar favoravelmente, fa-
zendo a ressalva de que o texto não é ainda definitivo 
e que será melhorado em outros procedimentos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador José Agripino, para encaminhar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Srªs e 
Srs. Senadores, Sr. Presidente, esta matéria vem sendo 
discutida há muito tempo, e a Senadora Lúcia Vânia, 
encarregada da relatoria no Senado, dispensou muita 
energia nas negociações dentro do Governo para ten-
tar incorporar ou para conseguir incorporar ao texto o 
que o Senador Mercadante e o Senador Romero Jucá 
acabam de mencionar, que é a concessão do crédito-
prêmio aos exportadores.

Para o Brasil inteiro, isso é importante. Agora, 
esta matéria é importante para dar consistência ao 
que se votou na MP nº 449.

Para que o Plenário entenda e o Brasil entenda, 
a MP nº 449 estabeleceu critérios de renegociação 
de dívidas previdenciárias e fiscais de empresas que 
empregam muita gente e que, por razões diversas, 
entraram em dificuldades e foram beneficiadas pelos 
termos dessa Medida Provisória, que destina prazo e 
condições especiais de renegociação de dívidas. Só 
que são empresas em dificuldade, que têm vida, que 
empregam gente e que contribuem para o crescimento 
do País. E a MP nº 449 em si criou uma situação de 
renegociação de dívidas para empresas que não têm 
funding, não têm receita. A receita está nesta maté-
ria a partir de um benefício que já se dá a muitas em-
presas exportadoras. E, pelo texto da Senadora Lúcia 
Vânia, vão se beneficiar de um crédito para fazer um 
encontro de contas. Fecha o encontro de contas e re-
gulariza empresas que assim se habilitarão a tomar 
empréstimos e a retomar ritmo de crescimento.

O que estamos fazendo aqui é votar pela retomada 
do crescimento, dando a empresas exportadoras, aque-
las que geraram os US$200 bilhões de caixa para as 
reservas cambiais do Brasil, a oportunidade de se capi-
talizarem com um crédito que não vão receber, mas vão 
usar para dar consequência à MP nº 449, que possibilita 
a renegociação de dívidas de várias naturezas.

Então, quero me congratular com a Senadora 
Lúcia Vânia, com o Senador Romero Jucá, que se 
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empenhou de forma especial nas negociações com 
o Governo, e espero que a medida aprovada enseje 
uma discussão salutar que leve algumas milhares de 
empresas exportadoras do Brasil a se regularizarem, 
podendo se habilitar a empréstimos novos para retomar 
o crescimento do País de forma sustentada.

O voto do nosso partido será favorável, no mérito, 
à aprovação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Renan Calheiros. Depois, os Senadores 
Sérgio Guerra, Alvaro Dias, Paim, Zambiasi, Antonio 
Carlos Júnior.

Com a palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, queria igualmente encaminhar o posiciona-
mento do PMDB. Não vamos fazer, evidentemente, ob-
jeção. Confiamos na condução competente e isenta da 
Senadora Lúcia Vânia nesta e em outras matérias. Mas é 
evidente que esta matéria é uma matéria complexa. E eu 
queria deixar claro, absolutamente claro, que o PMDB não 
a discutiu como gostaria. Não vou fazer objeção; vamos 
votar. Mas, efetivamente, não discutimos a matéria. E o 
PMDB gostaria de discutir, melhorar, contribuir de alguma 
forma, que é também do processo legislativo.

Votamos favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Sérgio Guerra.
O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PSDB também não discutiu a matéria. Mas 
se trata de uma matéria relevante. A Relatora é uma 
pessoa qualificada, trabalha com método, organização, 
precisão e fez, seguramente, um bom relatório.

O setor exportador brasileiro tem dificuldades 
muito sérias, que são notórias. E é uma questão legal, 
fiscal que não teve solução até agora.

A manifestação do Senado em torno disso é o 
caminho para que o equacionamento se dê, não ne-
cessariamente na forma que aqui está apresentada, 
mas no interesse de uma solução equilibrada para um 
problema que é importante para a retomada do desen-
volvimento econômico.

Eu quero elogiar ação, a palavra, o gesto e o tra-
balho da Senadora Lúcia Vânia, assim como de vários 
companheiros que trabalharam nesse tema, como, 
por exemplo, o Senador João Tenório, e, do ponto de 
vista muito claro, meu voto é a favor da matéria e do 
relatório da Senadora Lúcia Vânia.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Para en-
caminhar, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para enca-
minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presiden-

te, quero cumprimentar a Senadora Lúcia Vânia, quero 
cumprimentar também a Senadora Ideli Salvatti, que di-
versas vezes foi à tribuna para discutir esse tema, dando 
o seu aval para o entendimento. Santa Catarina, como 
também o Rio Grande do Sul, é um Estado exportador 
e vai ser fundamental para a questão do emprego; por 
isso faço questão de anunciar aqui o voto da bancada 
gaúcha – Senador Zambiasi também vai falar – a favor 
e também do Espírito Santo. O Espírito Santo a partir 
do meu amigo aqui Gerson Camata. Somos totalmente 
favoráveis a esse entendimento. Ganha, com certeza, 
todos os exportadores do nosso País. 

Então fica aqui o registro, já que a Senadora Ideli 
está em São Paulo, que tanto ela como nós fomos à tribu-
na diversas vezes defender essa tese do crédito IPI.

Cumprimento a Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Sérgio Zambiasi.
O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Para en-

caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, muito obrigado.

Na mesma linha do Senador Paim, agradecendo 
o meu Líder, Senador Gim Argello, que me autoriza 
encaminhar o voto favorável da bancada do PTB nesse 
tema tão importante, tanto em relação ao projeto do 
Governo que nós apoiamos ‘Minha Casa, Minha Vida’, 
quanto em relação ao crédito-prêmio de IPI . 

O Rio Grande do Sul é um Estado com vocação 
exportadora. Só a área calçadista e moveleira emprega 
mais de cem mil trabalhadores e trabalhadoras, e nós 
vemos aqui, especialmente a China, que é a nossa 
principal concorrente, editando medidas, favorecendo 
exportação. O Brasil precisa tomar uma atitude que re-
aja frente a essas perdas, de maneira que eu espero 
que o Governo entenda a importância desse momento 
e acompanhe o voto do Senado lá na Câmara, para 
que logo tenhamos esse sério problema, que o setor 
exportador vem enfrentando, resolvido com essa me-
dida provisória e dessa emenda inserida.

Parabéns à nossa Relatora Lúcia Vânia, que cap-
tou com muita sensibilidade esse apelo nacional, mas 
especialmente em relação aos Estados que têm na 
exportação a sua principal planta de produção, como 
é o caso do Rio Grande do Sul.

Em meu nome, do Senador Paim e do Senador 
Simon, nós agradecemos e esperamos que, agora, a 
Câmara também siga nessa mesma linha, e o Gover-
no entenda. E o nosso querido Senador Tião Viana 
entendendo que é uma regra que precisa da exceção, 
Tião. Nós entendemos a sua manifestação, mas esta é 
realmente uma regra que precisa da exceção, porque 
o crédito-prêmio de IPI é um processo que vem se ar-
rastando há muito tempo e precisa de uma solução.
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Obrigado, Tião; obrigado, Lúcia Vânia; obrigado, 
Presidente Sarney; obrigado a todos.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Obrigado, Senador. 

Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse Projeto 
de Conversão da MP nº 460, é extremamente com-
plexo porque trata de 14 assuntos diferentes, desde 
medidas de incentivo à construção civil para o ‘Minha 
Casa, Minha Vida’, passando por aumento da tribu-
tação de cigarros, passando por redução de imposto 
sobre motocicletas, passando sobre crédito-prêmio 
de IPI, sobre cartões de crédito no que tange a possi-
bilidade de diferenciação de venda a vista e venda a 
prazo, equalização do Fundo de Compensação de Va-
riações Salariais do Sistema Financeiro de Habitação. 
Ou seja, um grande número de assuntos importantes, 
eu entendo, mas seria importante, como o  Senador 
Tião Viana ressaltou, que futuramente não aceitemos 
– porque é até antirregimental – a entrada de vários 
assuntos diferentes em uma mesma MP. 

Acho que é uma coisa que, mais adiante, tem 
de ser estancada, até para que possamos discutir o 
mérito da MP. Então, entendo que todos os assuntos 
são importantes, mas essa sobreposição de temas 
nas medidas provisórias é um assunto que merece a 
nossa reflexão, embora em relação ao mérito dos te-
mas tratados estejamos de acordo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, primeiramente, para fazer justiça 
ao trabalho da Senadora Lúcia Vânia, que se dedicou 
intensamente, articulando com lideranças do Governo e 
técnicos do próprio Governo, entendendo-se com o Líder 
Romero Jucá, para chegar à finalização de um texto que 
será aprovado por esse Plenário de forma consensual.

O esforço da Senadora Lúcia Vânia se justifica, 
porque há nessa medida provisória a questão referente 
ao crédito-prêmio do IPI, que é fundamental, especial-
mente em função da crise econômica que compromete 
setores empresariais importantes do nosso País. 

Testemunho que, para o meu Estado do Paraná, 
é essencial a aprovação dessa proposta elaborada pela 
Senadora Lúcia Vânia, especialmente para atender às 
necessidades urgentes do setor madeireiro, do setor 
florestal, que vive uma crise sem precedentes. Os expor-
tadores, especialmente desse setor, o setor madeireiro, 
vivem uma crise de profundidade. E essa proposta virá 
para salvar certamente investimentos realizados, empre-

endimentos concluídos; e trata-se, portanto, de defesa 
dos interesses econômicos do Estado e do País. Trata-se, 
portanto, da preservação de um patrimônio indispensável 
para o nosso desenvolvimento econômico. 

É por essa razão, Sr. Presidente, que inclusive 
não debatemos a questão da constitucionalidade dessa 
medida provisória, uma vez que ela se tornou urgente 
em razão da crise econômica que para alguns setores 
da economia é avassaladora, sim. 

Portanto, nós esperamos que a Liderança do Go-
verno nesta Casa articule junto à Liderança do Governo 
na Câmara dos Deputados, para que alterações não 
ocorram em relação à proposta elaborada pela Sena-
dora Lúcia Vânia, e sobretudo para que as Lideranças 
do Governo no Congresso Nacional assegurem a to-
dos nós que o Presidente da República não vetará as 
propostas encaminhadas pela relatora, Senadora Lúcia 
Vânia, para atender a esse setor da economia. 

Portanto, Sr. Presidente, o nosso voto é favorável e 
nós não poderíamos deixar de justificar especialmente 
porque, quando se trata de medida provisória, nós es-
tamos sempre numa postura, de cautela, de respeito à 
Constituição. Nesse caso, a medida provisória atende 
aos pressupostos básicos de relevância e de urgência 
e por isso votamos favoravelmente. 

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Para dis-
cutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, para encaminhar, o Senador Renato 
Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Também para fazer coro e reafirmar os demais 
pronunciamentos feitos até agora, primeiro parabenizo 
a Senadora Lúcia Vânia pelo relatório. É uma matéria 
importante que trata do atendimento à população com 
habitação no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com 
diversos incentivos na área tributária e com mecanismo 
de atendimento, numa parceria que envolve Estados e 
Municípios. A matéria foi alterada na Câmara dos De-
putados, mas a Senadora Lúcia Vânia conseguiu, num 
entendimento com o Governo – acho que o segredo e o 
mérito está no entendimento com o Governo – colocar 
esse mecanismo de reconhecimento do crédito de IPI. Até 
a data de 2002, quem tem entrou na Justiça, quem tem 
processo administrativo, terá esse crédito reconhecido.

Era uma demanda muito grande que o setor produ-
tivo tinha, que o empresário exportador tinha. Portanto, 
nós, que já estávamos debatendo esse assunto há muito 
tempo, estamos agora numa expectativa de solução para 
essa questão que interessa muito aos Estados exportado-
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res, como já foi dito aqui, que têm comércio internacional. 
O Estado do Espírito Santo é um desses. 

Faço dessas palavras de apoio para que possa-
mos votar essa matéria. E que a Câmara dos Deputa-
dos reafirme e considere as propostas e as emendas 
feitas aqui no Senado, Sr. Presidente. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Gilberto Goellner.
O SR. GILBERTO GOELLNER (DEM – MT. Para 

encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vejo que o setor 
exportador brasileiro, em relação aos créditos prêmios, 
hoje, vai ter uma solução de todas as pendengas ju-
rídicas que se acumulam em toda a Justiça brasileira. 
Nós vamos limpar essa questão. Vai ter uma data de 
corte, que é dezembro de 2002, e com isso vamos ter 
uma nova realidade, uma limpeza, uma possibilidade de 
o setor exportador brasileiro se recuperar novamente, 
porque essa pendenga tributária que se estende pelo 
País há mais de quinze anos passa agora a ter uma 
solução negociada, um pacto, inclusive acabando com 
todas as ações judiciais recorrentes que existem no 
País. Então, por isso vamos votar favoravelmente. E todo 
o setor exportador aguardava ansioso por essa relato-
ria da Senadora Lúcia Vânia, que hoje se concretiza e 
que nós vamos poder colocar à Nação brasileira.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Sr. Pre-
sidente, para discutir. Para encaminhar...

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra a Senadora Rosalba Ciarlini, para 
encaminhar.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Muito 
obrigada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em seguida o Senador João Tenório.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Para 
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) – Eu 
gostaria de aqui dizer o quanto não nos surpreende a 
forma como essa MP nº 460 foi tão bem relatada pela 
competência da nossa colega, Senadora Lúcia Vânia, 
e que é de fundamental importância, não somente na 
questão das casas. Nessa época de crise, é realmente 
necessário que o programa do Governo seja agilizado 
e que possa, dessa forma, também atender a imensa 
demanda que existe no País por moradias

Mas o que eu queria também aqui realçar é a ca-
pacidade de negociação, de entendimento para uma 
solução de quinze anos de tanta polêmica com as ques-
tões tributárias e aqui dizer que o crédito-prêmio é de 
fundamental importância, principalmente para o meu 

Estado, que é exportador de camarão, de lagosta. Isso 
irá, com certeza, ter uma força muito grande para a pes-
ca, para o camarão, para a lagosta, e espero também 
– embora não tenha tido ainda melhores informações 
e análise mais aprofundada com relação à fruticultura 
– que  venha a beneficiar a nossa fruticultura.

Então, é uma medida que vai trazer oportunida-
des, desenvolvimento econômico, geração de renda e 
geração de emprego.

Meus parabéns, mais uma vez, à Senadora Lú-
cia Vânia.

A minha posição é favorável.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador João Tenório.
O SR. JOÃO TENÓRIO (PSDB – AL. Para encami-

nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a nossa Senadora Lúcia Vânia 
conseguiu, no relatório de uma medida provisória só, 
colocar dois aspectos extremamente importantes: um 
social, que é aquele que atende as demandas e contribui 
para que o projeto da casa própria seja implementado; 
e, de outro lado, uma ação no sentido de que  uma par-
te expressiva, muito grande, da economia nacional não 
entre em colapso, que foi o caso do crédito-prêmio.

Convém lembrar rapidamente um pequeno as-
pecto que envolve essa questão do crédito-prêmio. 
O setor exportador vem sofrendo já há algum tempo 
desgastes profundos. O primeiro deles é que convive-
mos com um câmbio extremamente baixo, durante pelo 
menos dois ou três anos, o que fez com que houvesse 
uma descapitalização profunda de todos aqueles que 
lidam com a exportação.

No momento em que o setor precisou de crédito 
externo para completar suas necessidades operacio-
nais, a crise se abateu, e o setor de exportação não 
teve condição nenhuma de buscar recursos no mercado 
internacional. Na hora em que esse mercado se rea-
bre, essa questão do crédito-prêmio passa a ter uma 
importância fundamental. Se não houver uma regula-
mentação disso, as empresas se tornarão totalmente 
inadimplentes e, de novo, não poderão acessar, de 
forma nenhuma, esse mercado que se reabre para as 
exportações brasileiras. Portanto, para um setor que 
sofreu tanto, que precisa de uma recuperação rápida 
para retomar o seu processo de crescimento, nada 
mais oportuno do que essa medida provisória.

Eu gostaria de registrar a qualidade do trabalho 
da Senadora Lúcia Vânia e o empenho do Senador Ro-
mero Jucá no sentido de conseguir, junto ao Governo 
e ao Senado, acordo que possa permitir a aprovação 
dessa medida. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Para en-
caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente José Sarney, quero também, fazendo coro com 
os Senadores e Senadoras que já se pronunciaram, 
parabenizar a Senadora Lúcia Vânia como Relatora 
da medida provisória que trata da habitação popular 
e que vai propiciar a que a população mais carente do 
Brasil possa ter acesso à moradia. E, nessa medida 
provisória, a Senadora Lúcia Vânia resolve o proble-
ma que aflige há muito tempo todo o setor exportador 
brasileiro, que é a questão do crédito-prêmio.

O meu Estado do Pará, que tem a sua base pro-
dutiva toda ela calcada na exportação, vem, como eu 
disse, sofrendo com o não recebimento desse crédito-
prêmio. E a Senadora Lúcia Vânia limitou esse recebi-
mento até aqueles que foram ajuizados em 2002, para 
que eles pudessem ter o direito resgatado e vencer a 
crise que assola todo o setor exportador, não só agora, 
com relação à crise mundial de retração de encomen-
das, mas também com a sobrevalorização do real, que 
traz o dólar a preços que tiram a competitividade do 
produto brasileiro no exterior.

Então, eu quero aqui parabenizar, como eu disse, 
a Senadora Lúcia Vânia porque traz, ao mesmo tempo, 
a solução para a questão da habitação popular, traz a 
solução para o setor exportador brasileiro e, em espe-
cial, para o setor exportador paraense, que vai agora, 
com certeza absoluta, poder sair da situação de difi-
culdade em que se encontrava até então.

Voto favoravelmente pela aprovação da medida 
provisória. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador Gim Argello.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para encami-
nhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, muito obrigado.

Faço uso da palavra, primeiramente, para agra-
decer enormemente à competente Relatora, Senado-
ra Lúcia Vânia, que conseguiu, depois de 15 anos de 
luta, acomodar toda essa situação, que já é um pedido 
principalmente dos Senadores dos Estados exportado-
res, como é o caso do Senador Romeu Tuma, de São 
Paulo; do Senador Zambiasi, do Rio Grande do Sul; 
do Senador Gerson Camata, do Espírito Santo, e dos 
Senadores de todos os Estados exportadores. Gostaria 
de fazer referência ao próprio Estado de Alagoas, ao 
Nordeste inteiro, que está sendo atendido.

Parabenizo a Senadora Lúcia Vânia porque re-
almente conseguiu construir um texto que mostra a 
importância do Senado da República, resolvendo uma 
questão tributária que tem mais de 15 anos e que re-
almente já se havia tornado um drama, principalmen-

te para aqueles que trabalham, que produzem e que 
exportam.

Sobre o crédito-prêmio, quero dizer a nossa Ban-
cada apoia integralmente. Agradeço, em meu nome e 
em nome do Deputado Rodrigo Rollemberg, que aqui 
se encontra, por ter aceito a emenda que trata tam-
bém das terras do Distrito Federal no Distrito Federal 
– há pouco nós já falamos –, uma emenda que traz 
a transparência, mostra a realidade, a necessidade 
dessas pessoas que produzem no Distrito Federal, 
que estão aqui nas galerias, chacareiros humildes e 
que, agora, vão ter condições de terem as suas terras 
rurais legalizadas.

Quero parabenizar a Senadora Lúcia Vânia por 
isso também e parabenizar a todos vocês, chacareiros, 
pessoas honestas, trabalhadoras que há tantos anos 
trabalham no nosso Distrito Federal e que agora estão 
sendo reconhecidos.

Muito obrigado, Senadora Lúcia Vânia, repre-
sentante do Estado de Goiás. Muito obrigado a todos, 
Senadores e Senadoras deste plenário.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senadora Lúcia Vânia, como Relatora.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Como Re-
latora. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu 
queria fazer uma pequena modificação no art. 18 § 
5º: “As áreas públicas do Distrito Federal...” – è assim 
que está na relatoria que fiz. E eu gostaria de trocar 
por “no Distrito Federal”. Isso para abranger a regu-
lamentação das terras públicas da União também no 
Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendida. É uma emenda de redação.

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

Eu gostaria de também de cumprimentar a Se-
nadora Lúcia Vânia pelo trabalho realizado.

Eu gostaria ainda de cumprimentar a Ministra 
Dilma Rousseff e a todos os responsáveis pelo PAC, 
pelo projeto, sobretudo os responsáveis pela área da 
habitação, mas também saudar, Sr. Presidente, o clima 
que começa a acontecer hoje no Senado de um melhor 
entendimento, inclusive entre os Partidos de Oposição e 
os da Base do Governo. E espero que esse clima conti-
nue melhorando a cada dia, para que continuemos esse 
processo de votação das mais diversas matérias, porque 
todo Brasil espera isso do Senador Federal.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Em votação o projeto de lei de conversão, que tem 
preferência regimental, sem prejuízo das emendas da 
Relatora revisora.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Votação das Emendas nº 77 a 83 da Relatora 

revisora, com a alteração proposta.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.

Aprovado o projeto de lei de conversão com as 
emendas, ficam prejudicadas a medida provisória e as 
demais emendas a ela apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Discussão da redação final. (Pausa.)

 É o seguinte o Parecer da redação fi-
nal:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Não havendo oradores, encerro a discussão.

Em votação a redação final. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu queria fazer uma consulta a V. Exª: é possível, 
antes da votação das medidas provisórias que estão 
obstruindo a pauta, a votação da autorização de em-
préstimos externos de Estados e Municípios?

Estão em tramitação projetos de resolução de 
empréstimo para o Espírito Santo; para a cidade de 
Caxias, no Rio Grande do Sul; para São Paulo e para 
Rio de Janeiro. Trata-se de um projeto de resolução 
e de matéria que não pode ser regulamentada por 
medida provisória. Portanto, ela se enquadra naquela 
decisão do Supremo. Nós poderíamos, dentro dessas 
premissas, votar esses quatro empréstimos externos, 
já que estamos chegando perto do recesso e isso 
aceleraria obras que se realizam nesses Municípios 
e nesses Estados?

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– É possível, mas há um acordo de Lideranças sobre 
a pauta que nós devemos votar: a medida provisória 
que acabamos de votar e os Embaixadores e Membros 
do Conselho Nacional de...

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, pela ordem. É apenas para um esclareci-
mento. Vou pedir aos excelentíssimos Senadores...

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – O Senador Adelmir Santana pediu a palavra 
pela ordem.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Adel-
mir Santana, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pois é, V. Exª pediu a palavra.

O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF) – Sr. 
Presidente, eu queria, após a aprovação da Medida 
nº 460... Desculpe-me, Senadora.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria de V. 
Exª, se pudesse, um esclarecimento. Para o projeto 
de lei regulamentando os mototaxistas, solicitamos 
regime de urgência. Como eu sei que vai depender 
ainda da votação de outras medidas provisórias que 
estão trancando a pauta, eu gostaria de solicitar, 
Sr. Presidente, tão logo a pauta esteja liberada, que 
esse projeto seja colocado em primeiro lugar, pela 
importância social dele para mais de 3 milhões de 
trabalhadores no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O projeto dos mototaxistas já se encontra em pauta. 
Infelizmente, porque estamos com a pauta bloqueada 
com duas medidas provisórias, não poderemos votá-
lo nesta sessão. Mas, logo que a pauta seja liberada, 
nós votaremos.

Senador Adelmir Santana.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
queria fazer um registro para agradecer à Senadora 
Lúcia Vânia o acolhimento da emenda que restabelece 
um equívoco, cometido na Câmara dos Deputados, que 
rejeitou, sem nenhuma apreciação, o projeto aprovado 
aqui no Senado que trata das questões dos cartões 
de crédito. Então, quero agradecer à Senadora o re-
conhecimento. Estou certo de que a Senadora Ideli 
Salvatti também teve uma participação importante na 
condução dessa emenda.

Faço esse registro para agradecer à Senadora 
Lúcia Vânia e, ao mesmo tempo, referir-me ao fato de 
que, ao acolher a emenda que trata das questões das 
propriedades rurais no Distrito Federal, se faz justiça 
a um assunto que se discute há mais de trinta anos 
aqui.

Sendo assim, parabéns à Senadora Lúcia Vânia! 
Estou certo de que os resultados dessa votação cor-
rigem essa distorção que aconteceu com relação ao 
projeto aprovado por nós no Senado, mas rejeitado 
e arquivado, sem nenhuma análise, na Câmara dos 
Deputados.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Obrigado, Senador Adelmir Santana.

Eu pediria aos Srs. Senadores que, como vamos 
entrar em processo de votação, todos usassem da pa-
lavra durante a votação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 91, DE 2009 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 91, de 2009 (nº 393/2009, 
na origem), pela qual o Presidente da República 
submete à apreciação do Senado Federal, nos 
termos do art. 52, inciso IV, da Constituição Fe-
deral, e com o art. 39 da Lei nº 11. 440, de 29 
de dezembro de 2006, a escolha do nome do 
Senhor Alfredo Cesar Martinho Leoni, Ministro 
de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador 
do Brasil junto à República Islâmica do Paquistão 
e, cumulativamente, junto à República do Tadji-
quistão e República Islâmica do Afeganistão.

O parecer é favorável. (Parecer nº 1.024, 
de 2009-CRE)

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação o parecer.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eduardo 
Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, en-
quanto os Senadores votam, quero trazer ao conhe-
cimento do Plenário que estou apresentando voto de 
pesar, assinado por mim e pelos dois Senadores de 
Minas Gerais, Eliseu Resende e Wellington Salgado, 
pelo falecimento de Chrispim Jacques Bias Fortes, o 
Biazinho, aos 86 anos, ocorrido em Barbacena. Ele 
era filho e neto de Governadores de Minas, da gran-
de linha da tradição mineira da política, e foi Deputado 
Federal por sete mandatos, Secretário de Segurança 
em Minas e Secretário de Obras.

Desse modo, Sr. Presidente, é com muito pesar 
que trago ao conhecimento deste Plenário o falecimen-
to do Biazinho, na semana passada. Particularmente, 
ele era um grande amigo do meu pai, Renato Azeredo. 
Portanto, o nosso sentimento foi realmente muito gran-
de. Pude estar lá presente para prestar a homenagem 
final a esse grande político mineiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG) – Sobre o mesmo assunto, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Sobre o mesmo assunto, tem a palavra o Senador 
Wellington.

O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 
(PMDB – MG. Sem revisão do orador.) – Embora o 
Ministro Hélio Costa não esteja presente, mas tenho 
certeza de que, se estivesse, assinaria também esse 
requerimento do Senador Azeredo. Então, com certe-
za, acrescente também, embora não esteja presente, 
o Ministro Hélio Costa assinando esse documento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Eliseu Resende sobre o mesmo assunto.

O SR. ELISEU RESENDE (DEM – MG. Sem re-
visão do orador.) – Eu gostaria também de me mani-
festar, Sr. Presidente, nessa homenagem ao Crispim 
Jacques Bias Fortes. V. Exª o conheceu muito bem. 
Era um companheiro de lutas. V. Exª era Presidente do 
nosso Partido, enquanto eu e Biazinho disputávamos 
o Governo de Minas contra Tancredo Neves.

Houve uma história ali escrita, foi uma campanha 
memorável, que deu as características da pessoa de 
Bias Fortes. Filho de Governador de Estado, amigo de 
Renato Azeredo, pai do nosso colega Eduardo Azere-
do, amigo de Juscelino Kubitschek, um grande político 
que Minas Gerais colocou na sua história.

Fica aqui, ao lado da do Eduardo e da do Welling-
ton Salgado, a minha homenagem à memória de Cris-
pim Jacques Bias Fortes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Eu também quero me associar à manifestação da 
Bancada mineira de pesar pela morte de Bias Fortes, 
o filho. Conheci-o muito, foi meu colega no Rio de Ja-
neiro, meu amigo e um grande político, como seu pai. 
Fará falta, sem dúvida, a Minas Gerais e ao Brasil.

Muito obrigado.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, estou 
recebendo uma informação aqui por e-mail sobre a 
qual acredito que há algum engano.

A informação diz que trinta toneladas de doa-
ções às vítimas das enchentes, incluindo água mine-
ral e leite, aguardam apoio do Força Aérea Brasileira 
para chegar aos Estados do Pará, do Maranhão e do 
Ceará desde o início do mês de junho. A arrecadação 
foi feita pela Cruz Vermelha brasileira, que recebeu 
donativos de todo o Brasil. Muitas dessas doações 
foram feitas por grandes empresas, principalmente 
a grande quantidade de água potável e leite integral, 
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que, pelo tempo de acondicionamento, está próxima 
de perder a validade.

Então eu vou fazer um contato com o Comando da 
Aeronáutica e pediria a V. Exª, Presidente Sarney, que 
também o fizesse. Acho que há algum equívoco aqui, 
porque a Cruz Vermelha brasileira precisa de transportar 
essas trinta toneladas de alimentos para o Pará, para o 
Maranhão e para o Ceará para atender às vítimas das 
enchentes. Nós estamos chegando na estação do ve-
rão. As enchentes já diminuíram, já secaram as áreas 
alagadas e os donativos não chegaram até lá.

Eu farei um contato com o Comando da Aeronáu-

tica para que, junto com a Cruz Vermelha brasileira, 

possa fazer a distribuição desses donativos. E pediria 

a V. Exª também que ajudasse, para que a população 

dos três Estados – repito: Pará, Maranhão e Ceará – 

possam receber atendimento.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Encerrada a votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 50 Srs. Senadores; e, NÃO, 05 Srs. 
Senadores.

Não houve abstenção.
Total: 55 votos.
O nome foi aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, nós temos autoridades que neces-

sitam de quorum qualificado. Como o quorum está 
baixo, eu gostaria de ouvir os outros Líderes, mas eu 
solicitaria que não se colocasse quorum qualificado 
com essa presença, para que não tivéssemos nova-
mente qualquer tipo de acidente de percurso com a 
votação. Não sei se existem mais alguns Embaixado-
res para serem votados, mas eu espero que o quorum 
qualificado só possa ser votado com mais de 63 ou 64 
Srªs e Srs. Senadores presentes.

O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma como 
o Líder Romero Jucá colocou, também concordamos, 
pelo PTB, que com um quorum baixo desses não se 
deve correr o risco novamente de acontecer o que 
aconteceu na semana passada, quando se negou al-
guma autoridade.

Da mesma forma, peço que não seja colocada 
nenhuma autoridade, em nível de conselho, para ser 
votada com um quorum tão baixo.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria registrar 
meu voto “sim”. Acabei de chegar da reunião da CPI 
e queria que V. Exª registrasse meu voto.

A SRª ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Sr. 
Presidente, eu também gostaria de registrar o meu 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Será registrado e constará em Ata.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Também para 
registrar meu voto, Presidente, que não está constan-
do do painel.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Na Ata, constará o voto.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para 
concordar com o Senador Romero Jucá em relação 
aos nomes que exigem quórum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Senador José Agripino, Senador Arthur Vir-

gílio, peço a manifestação de V. Exªs sobre quórum 
qualificado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu insistiria. A Senadora 
Rosalba Ciarlini não votou. Acho que muitos Senado-
res, se convocados, virão ao plenário. Vamos passar 
de 60 Senadores. Estamos perto do recesso, e não vai 
ser fácil conseguir o quórum. Acho que deveríamos in-
sistir, fazer a votação de mais um embaixador, se for o 
caso, acionar as campainhas e testar o quórum, porque 
acho que teremos quórum para a votação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) – 
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em outras 
dependências da Casa, em seus gabinetes, que ve-
nham ao plenário. Estamos necessitando da presença, 
porque temos uma votação de quórum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Item extrapauta:

MENSAGEM Nº 94, DE 2009 
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)

Mensagem nº 94, de 2009 (nº 474/2009, 
na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor Ricardo Luiz 
Viana de Carvalho, Ministro de Primeira Classe 
da Carreira de Diplomata do Quadro Especial 
do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
à República Popular de Bangladesh.

O parecer da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional é favorável. (Parecer 
nº 1.025, de 2009-CRE)

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo oradores, encerro a discussão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma 
convocação aos meus companheiros de Partido para 
que venham ao plenário para garantir o quórum para 
a votação dessa matéria e dos membros do CNJ e do 
CNV, que deve sucedê-la. Convocaria os companheiros 
do Democratas para que venham ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Determino à Mesa que prepare o painel para iniciar-
mos a votação.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra, Expedito Júnior.
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O SR. EXPEDITO JÚNIOR (Bloco/PR – RO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
terça-feira da semana passada, estava presidindo 
a sessão o Senador Marconi Perillo. E nós fizemos 
um entendimento com praticamente quase todos os 
Líderes desta Casa, no sentido de votarmos as três 
medidas provisórias que estavam trancando a pauta 
e que, logo a seguir, um dos primeiros assuntos que 
discutiríamos e votaríamos seria a regulamentação do 
mototáxi e do motoboy.

V. Exª não estava aqui. Estava presidindo a ses-
são o Senador Marconi Perillo. Gostaria de fazer um 
apelo a V. Exª: parece-me que hoje não se discutirão 
mais medidas provisórias. Parece-me que as medidas 
provisórias ficarão para amanhã. Eu gostaria, Presiden-
te Sarney, que se considerasse a dificuldade desses 
profissionais. Temos aqui profissionais do Amazonas, 
temos aqui profissionais do Pará, que não têm condi-
ções financeiras, vieram e não voltaram para os seus 
Estados. Ficaram aqui, Sr. Presidente, por duas sema-
nas – vai completar agora, no final de semana, duas 
semanas em Brasília. Diferentemente dos suplentes 
de vereadores, que vieram para cá quase que um mês 
inteiro ou mais do que isso, mas a maioria deles têm 
outros afazeres; estes, não; estes vivem disso e, es-
tando aqui, automaticamente estão passando alguma 
dificuldade nas suas casas, nos seus lares. E pratica-
mente houve um consenso aqui de todos os Senado-
res e da maioria dos Líderes.

Quero aproveitar e cumprimentar o Senador Ro-
mero Jucá, que retira um requerimento em que pedia o 
adiamento por trinta dias, honrando aqui o seu compro-
misso. Quero fazer este registro e faria este apelo.

Nós temos aqui trabalhadores do Amazonas, 
só para o senhor ter uma noção, que estão aqui há 
duas semanas. O Senador Arthur Virgílio inclusive fez 
questão de fazer o registro aqui. Há trabalhadores do 
Amapá também, do Estado de V. Exª.

Então, eu faria este apelo para que amanhã nós 
buscássemos esse entendimento para dar a boa notícia 
da regulamentação do serviço de mototáxi e também 
para o motoboy, Sr. Presidente.

É um apelo.
Hoje, toda a imprensa... A Folha de S.Paulo hoje, 

só para o senhor ter uma noção, Sr. Presidente, traz 
uma matéria onde o seu editorial é defendendo a regu-
lamentação do serviço de mototáxi, com regras claras. 
Nós tivemos praticamente aí – e agradeço ao Senador 
José Agripino – a possibilidade de discutirmos isso aqui 
no plenário, por conta da determinação e da vontade 
de votarmos isso lá na Comissão de Constituição e 

Justiça, e, logo em seguida, a Senadora Rosalba deu 
celeridade, e nós conseguimos votar na CAS.

É o registro que faço e é o apelo que faço a V. 
Exª, para que possamos regulamentar em torno de 2,5 
milhões a três milhões de profissionais brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concordo com a argumentação de V. Exª. Já comu-
niquei, e, logo que a pauta seja destrancada, nós vo-
taremos o projeto dos mototaxistas.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. Eu já havia solicitado, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Pela ordem, Senador Marconi Perillo.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
justificar o meu voto na votação anterior e, ao mesmo 
tempo, parabenizar efusivamente a Senadora Lúcia 
Vânia pelo primoroso relatório relacionado à Medida 
Provisória nº 460, que tratou do Programa Minha Casa, 
Minha Vida. Ela, com maestria, com muita competên-
cia, ouvindo o Governo, ouvindo o segmento produ-
tivo, conseguiu costurar um acordo com os Líderes, 
conseguiu viabilizar um entendimento que, definitiva-
mente, vai colocar fim a uma agonia de anos por parte 
dos exportadores brasileiros. Ao aprovar, na Medida 
Provisória nº 460, o crédito prêmio, a Senadora Lúcia 
Vânia e esta Casa dão aos produtores brasileiros, aos 
exportadores brasileiros fôlego e condição de compe-
titividade no mercado externo.

Eu quero parabenizar a Senadora Lúcia Vânia e, 
ao mesmo tempo, a V. Exª e a Casa pela aprovação 
dessa medida provisória, incluindo a questão do crédi-
to prêmio, que, definitivamente, fica resolvido. Espero 
agora que o Presidente da República possa sancionar 
na íntegra a matéria, tal qual foi relatada pela Sena-
dora Lúcia Vânia. 

Há poucos dias, tentei incluir, numa medida pro-
visória relatada por mim, a questão do crédito prêmio, 
subsidiado pela Senadora Lúcia Vânia, pelo Senador 
João Tenório. Ouvi industriais exportadores do Brasil 
inteiro e estou convencido do acerto da aprovação da 
medida provisória com essas emendas introduzidas no 
relatório da nossa querida Senadora Lúcia Vânia.

Era o que eu tinha dizer.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr. 

Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– O Senador Arthur Virgílio já tinha pedido a palavra 
pela ordem.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendo 
que o procedimento sugerido pelo Senador Expedito 
é correto. Amanhã destrancaríamos a pauta, votaría-
mos as duas medidas provisórias e não deixaríamos 
de aprovar a matéria relativa aos mototaxistas, porque 
já chega de petequearmos com essas pessoas. É hora 
de, simplesmente, definirmos essa questão. Se alguém 
acha que tem razões para votar contra o projeto, que 
o faça democraticamente; se alguém acha que deve 
aprovar a matéria, que o faça da mesma forma, demo-
craticamente. Esse será o meu voto, o voto que anuncio 
desde já. O importante é que não submetamos esses 
cidadãos a tantos transtornos mais, a mais gastos, a 
mais sacrifícios e a mais tensão. 

A matéria é meritória e foi elaborada com muito 
cuidado. O Senador Expedito está de parabéns pelo 
belo trabalho que fez. Ele recebeu ainda o auxílio de 
outros Senadores, que contribuíram para o seu aper-
feiçoamento. Creio que de amanhã não pode passar. 
Amanhã é o dia D, tem de ser aprovado. Aprovaremos 
essa matéria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Papaléo Paes.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é sobre o 
mesmo assunto.

Quero registrar que esses profissionais estão 
esperando há muitos dias. Tivemos a votação, apro-
vando na Comissão de Assuntos Sociais, de um tra-
balho belíssimo do Senador Expedito, com a relatoria 
da Senadora Rosalba Ciarlini. Vemos que as pessoas 
estão aqui desde então, aguardando essa aprovação, 
inclusive de todos os Estados. Alex Bitencourt, que é lá 
do meu Estado, Amapá, Presidente do Sindicato, está 
se sentindo já sem condições socioeconômicas de se 
manter aqui. Realmente, é um grande sacrifício que 
estão fazendo em busca dessa aprovação.

É um projeto que já tramita no Congresso Na-
cional desde 2001, e nós hoje temos a esperança de 
que amanhã será resolvido pela decisão de V. Exª, que 
declarou a todos nós, até agradecemos, que já pautou 
como item imediato às medidas provisórias, à desobs-
trução que é feita pela medida provisória.

Então, quero parabenizar V. Exª pela atitude e 
pedir a compreensão por mais um dia a todos esses 
profissionais aí que merecem o nosso respeito e estão 
ansiosos pela regulamentação dessa profissão.

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

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e, NÃO, 9.

Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
A indicação foi aprovada e será feita a devida co-

municação ao Senhor Presidente da República.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Pela ordem, primeiro o Senador Romeu Tuma, depois 
o Senador Efraim Morais, depois o Senador Romero 
Jucá, Senador Suplicy. 

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – V. Exª vai abrir primeiro o 
painel para votação e a gente aguarda? 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª já pode... 

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Eu vou ser 
rápido.

Eu estive numa cerimônia do Sindicato dos Mo-
toqueiros, na semana passada, e eles prestaram uma 
homenagem a minha pessoa, e lá estava o Ministro 
do Trabalho para dar o certificado e reconhecimento 
do Sindicato. 

É uma profissão em que se trabalha com muito 
esforço e muito risco, Senador Expedito. V. Exª tem 
razão: não há nenhum tipo de cobertura de seguro, 
de reconhecimento, e, permanentemente, por falta 
de reconhecimento da categoria, eles pagam um alto 
preço pelo risco que correm. 

Havia uma preocupação que foi resolvida. Es-
tamos fazendo o reconhecimento da profissão para 
eles trabalharem sob registro, além de uma série de 
providências que exige a Lei do Trabalho. 

Agora, sobre a circulação de motos, é a Prefei-
tura que vai definir, porque a circulação de veículos 
motores é da Prefeitura. Então, cada Prefeito vai dar 
a sua definição de circulação.

O que pretendemos aqui é votar rapidamente o 
reconhecimento e a segurança daqueles que traba-
lham com motocicletas.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP) – Peço à Mesa que prepare o painel para a pró-
xima votação, que será do Sr. Cláudio Barros e Silva, 
Procurador da Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul, para compor o Conselho Nacional do Ministério 
Público.

Item 4:

PARECER Nº 518, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de Pauta com a aquiescência do Plenário)

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.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Camata e, depois, o Se-
nador Efraim.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, queria comunicar a 
V. Exª e à Mesa que estamos encaminhando voto de 
pesar pelo falecimento, em Vitória, do jornalista Nilo 
Martins, em nome do Senador Magno e do Senador 
Casagrande. 

Diretor da Gazeta, Secretário de Comunicação do 
Estado do Espírito Santo e irmão do nosso excelente 
Ministro das Comunicações, Franklin Martins. Faleceu 
no último sábado. O Governador decretou luto oficial por 
três dias. Nós, Senadores do Espírito Santo – Renato 
Casagrande, Magno Malta e eu –, estamos encami-
nhando voto de pesar à família do ilustre jornalista.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Senador Efraim Morais.

O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, vou na 
mesma linha dos companheiros em relação à regula-
mentação dos mototaxistas. 

É evidente que o que nós esperamos é o enten-
dimento das lideranças no que diz respeito ao que foi 
discutido para que amanhã possamos desobstruir a 
pauta e votarmos essa matéria. São duas medidas 
provisórias. V. Exª já demonstrou a vontade de que 
isso venha a acontecer e nós esperamos que haja 
o entendimento das lideranças para que possamos 
liberar os mototaxistas para que eles se dirijam aos 
seus Estados, até porque são homens e mulheres, 
pais de família, que querem a regulamentação para 
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continuar trabalhando. Por isso, o nosso apelo às li-
deranças para que cheguem ao consenso diante das 
matérias que foram aqui discutidas. É esse o apelo 
que nós fazemos para que amanhã a Mesa possa 
realmente colocar a matéria em pauta, porque não 
depende de V. Exª, depende do entendimento dos 
líderes para desobstruirmos a pauta e a partir daí 
votarmos a matéria.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Com a palavra o Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu também 
queria me associar aqui aos ilustres Senadores que 
me antecederam, fazendo um apelo a V. Exª para vo-
tarmos o projeto que busca a regulamentação da pro-
fissão de mototaxista.

Eu acho que é premente, sobretudo de urgência, 
na medida em que, por vários dias, os mototaxistas 
se encontram em Brasília. Certamente, é uma classe 
que tem que ter o respeito de todos nós, na medida 
em que tem prestado relevantes serviços às comuni-
dades brasileiras.

Por outro lado, eu quero fazer um breve regis-
tro de que, na semana passada, Mato Grosso, espe-
cialmente a cidade de Rosário do Oeste, recebeu os 
investimentos do grupo Marfrig, da ordem de 130 mi-
lhões, na construção de uma indústria frigorífica que 
vai permitir o abate de quase quatro mil cabeças de 
suínos/dia, com isso gerando mais de 1.200 empregos 
diretos nessa indústria.

Portanto, quero cumprimentar a população de 
Rosário do Oeste por esse investimento privado, que 
certamente vai mudar toda a sua estrutura econômica, 
tendo em vista que aquela é uma cidade que estava 

estagnada, por falta de investimentos privados e públi-
cos, mas, agora, com a implantação do Grupo Marfrig 
naquela cidade, não tenho dúvida alguma de que os 
Municípios de Rosário do Oeste, Jangada e Nobres 
serão beneficiados.

Da mesma forma, cumprimento o Governo do 
Estado de Mato Grosso pela louvável iniciativa de dar 
incentivos fiscais a esse conceituados grupo empre-
sarial e também o povo de Rosário Oeste por receber 
esse grande empreendimento naquela sociedade.

Parabéns, povo de Rosário Oeste!
Obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Senador Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gosta-
ria de informar que, há poucos instantes, na Câmara 
dos Deputados, conforme nos confirmou o Deputa-
do André Vargas, do PT do Estado do Paraná, hou-
ve uma votação de grande significado. Inclusive, há 
pouco, eu falava com o Senador Jarbas Vasconcelos, 
que havia tanto se preocupado com o direito de nova 
reeleição do Presidente Lula. Pois quero informar a 
todos os Senadores que a Câmara dos Deputados, 
por consenso, aprovou o parecer do Deputado José 
Genoíno no sentido de arquivar a proposta relativa a 
direito de nova reeleição para o Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

Portanto, quero registrar isto ao mesmo tempo 
em que manifesto apoio à proposição de votação do 
projeto relativo aos mototaxistas.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Vou proclamar o resultado da votação.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e, NÃO, 11.

Não houve abstenção.
Total: 66 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, é só para manifestar 
a posição do meu Partido, favorável à votação, para 
amanhã – vamos marcar prazo para amanhã –, da 
matéria referente aos mototaxistas. Nós votaríamos as 
duas MPs restantes e votaríamos a matéria dos moto-
taxistas amanhã, na sessão de quarta-feira.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 5:

PARECER Nº 519, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de Pauta com a aquiescência do Plenário)

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.

Ele foi Presidente da Associação Nacional dos 
Procuradores.

Em discussão o parecer.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

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

(Procede-se à votação.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente Marconi Perillo...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Inácio Arruda. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para fazer um 
registro que considero cheio de significados para a 
democracia brasileira.

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da Republica e a Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos Políticos confirmaram que o 
exame de DNA feito em uma das ossadas que foram 
recolhidas na região da guerrilha do Araguaia perten-
cia ao guerrilheiro Bergson Gurjão Farias.

Bergson, um estudante da Universidade Fede-
ral do Ceará, foi morto na guerrilha do Araguaia. Seu 
corpo estava desaparecido até ontem à noite, quando 
o exame de DNA confirmou que ali se encontrava o 
corpo de Bergson Gurjão Farias.

É importante registrar que Bergson era um es-
tudante patriota, lutador pelas liberdades, sempre 
defendeu o bem para o País, para o nosso Brasil, 
a igualdade, uma vida fraterna entre os brasileiros. 
Mas, suprimida a liberdade, suprimida a democracia, 
ele teve que defender essa causa como guerrilheiro. 
E assim tombou no Araguaia. Hoje, finalmente, seu 
corpo é identificado.

A família, há muito, trabalhava com intensidade... 
E aqui registro uma personalidade para simbolizar, ao 
lado da sua mãe, da sua irmã Tânia, a luta que eles 
desenvolveram para localizar os corpos dos desapa-
recidos do Araguaia. Trata-se de Tia Rita, uma mulher 
do povo, cearense, batalhadora, que percorreu não só 
o nosso Estado, o Ceará, mas o Brasil em defesa des-
sa causa da localização dos corpos dos guerrilheiros 
desaparecidos na guerrilha do Araguaia.

Considero, Sr. Presidente, a localização do corpo 
de Bergson Gurjão cheia de significado, porque, até há 
poucos dias, buscava-se fazer com que essa página 
da história não fosse, digamos assim, finalmente ul-
trapassada, porque, ao deixar essa nódoa na história, 
nós não conseguíamos superar esse episódio da luta 
democrática e popular no nosso País.

Acho que esse fato, iniciativa da Secretaria Es-
pecial dos Direitos Humanos da Presidência da Re-
pública e da Comissão Especial sobre Mortos e De-
saparecidos Políticos, revela o compromisso da nossa 
Nação, do nosso País, dos nossos dirigentes com a 
causa democrática. 

Espero que os demais corpos sejam encontrados 
e que as famílias, ao final, possam enterrar os seus 
entes queridos. É esse o desejo da família, é essa a 
causa que eles abraçaram, com muita força, durante 
muitos anos. Finalmente, vão poder enterrar o seu fi-
lho querido.

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

GO) – Vou encerrar a votação.
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O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Sr. 
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Antes de encerrar, concedo a palavra ao Se-
nador César Borges.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, olhe para cá.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Um instantinho. É porque o César Borges cer-
tamente vai falar da votação, já que é baiano, como 
o Dr. Achiles.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Sem 
revisão do orador.) – Exatamente, Sr. Presidente.

Agradeço porque sei que o Senador Inácio Ar-
ruda não teve essa pretensão, mas falou muito sobre 
o assunto do Araguaia, que é importante. Mas, como 
estamos na votação da escolha de um membro do Con-
selho Nacional do Ministério Público que é baiano, por 
quem temos admiração, simpatia e amizade, pela sua 
competência, pela maneira correta como ele conduziu 
o Ministério Público Estadual quando foi exatamente o 
Procurador-Geral da Justiça baiana, o Dr. Achiles de 
Jesus Siquara Filho, quero, neste momento, dizer aos 
Srs. Senadores que, se votarmos por unanimidade pela 
aprovação de seu nome, estaremos fazendo justiça a 
um grande nome de um grande baiano que vai repre-
sentar bem os Procuradores e o Ministério Público no 
Conselho Nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio 
Carlos Júnior, que certamente vai fazer também...

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

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Sem revisão do orador.) – Igualmente, Sr. Presiden-
te, eu queria aqui fazer um apelo aos Srs. Senadores. 
O Dr. Achiles Siquara Filho é um baiano ilustre e tem 
um currículo muito bom. Eu fui Relator na CCJ. Ele já 
comandou o Ministério Público do Estado da Bahia. 

Ele merece o voto de todos os Srs. Senadores. Quero 
cumprimentá-lo – ele está aqui assistindo à votação –, 
ao tempo em que peço o voto aos Srs. Senadores.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Da mesma forma, Sr. Presidente, antes de abrir o 
painel...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Morei na Bahia por dois 
anos, Sr. Presidente, em Irecê, no sertão de Irecê, e 
quero dizer da importância que o Ministério Público 
tem na Bahia. 

Nós, na semana passada, tivemos alguns mo-
mentos de controvérsia e de expectativa aqui. Recebi 
inclusive a ligação do Procurador-Geral do Estado do 
Rio de Janeiro, nosso Procurador Cláudio, que me falou 
da tristeza dos procuradores pela votação do Senado 
na semana passada.

Sr. Presidente, faço um apelo aos meus colegas 
para que possamos, com muito espírito cívico, decre-
tar aqui a ida do Achiles ao Conselho Nacional – ain-
da temos outros –, pela importância que o Ministério 
Público tem na vida democrática do País.

Faço este apelo, porque seria uma maneira de 
o Senado Federal, a Câmara Alta, demonstrar todo o 
apreço por essa instituição que zela pela ordem de-
mocrática do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 

– GO) – Antes de conceder a palavra ao Senador 
Magno Malta, vou encerrar a votação e proclamar o 
resultado.

Um instante apenas, Senador, que já teve um 
pouco de paciência – o senhor já teve muita paciência, 
mais um minutinho.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 56 Srs. Senadores; e, NÃO, 12.

Não houve abstenção.
Total: 68 votos.
Esta Casa fez justiça em relação ao Dr. Achiles.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 6:

6 
PARECER Nº 520, DE 2009 

(Escolha de Autoridade) 
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Discussão do Parecer. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Informo às Srªs Senadoras e aos Srs. Senado-
res que, além desta votação, teremos ainda 13 outras 
votações, duas relativas ao Conselho Nacional do 
Ministério Público e outras 11 relativas ao Conselho 
Nacional de Justiça.

Com a palavra o ilustre Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria fazer um 
registro e, após a Ordem do Dia, eu irei à tribuna.

Eu estive, na semana passada, na cidade de Ma-
naus e depois no Município de Coari, fazendo oitivas 
da CPI da Pedofilia, em função e como resultado da 
Operação Vorax. A Polícia Federal atirou no que viu 
e pegou no que não viu. E viraram duas operações 
numa só operação, que desbaratou uma rede de abu-
so de crianças.

Eu gostaria de dizer a V. Exª – narrarei isso quan-
do for à tribuna após a Ordem do Dia e darei alguns 
detalhes à Nação brasileira – e agradecer porque a 
CPI acaba a sua reunião agora, Sr. Presidente, com 
seus membros, um quorum qualificado, para que pu-

déssemos fazer a reconvocação, de forma coercitiva, 
do Sr. Adail e dos seus assessores, fazer convocações 
importantes de pessoas que se recusaram a ser ouvi-
das pela CPI – esses nós reconvocamos. O Sr. Otávio 
foi convocado.

A CPI não faz denúncias. Participa de um pro-
cesso investigatório, e assim o fizemos chamados 
pela Polícia Federal já há nove meses. Nós não brin-
camos com a honra alheia. Temos procuração das 
crianças e das suas famílias para exercer o nosso 
trabalho.

Sr. Presidente, é absolutamente importante, 
porque, terça-feira, vamos ouvir essas pessoas e, 
quarta-feira, Sr. Presidente, vou ouvir uma mãe e 
um pai de Belo Horizonte que fizeram um ofício a 
essa CPI pedindo para serem ouvidos. São os pais 
da criança de quatro anos que acusam o DJ Malboro 
de abuso. E nós também já convocamos o DJ Malbo-
ro, que certamente será ouvido quando marcarmos, 
a partir da quarta-feira. De maneira que será uma 
semana intensa.

Também informo à Nação que já estamos pres-
tes a assinar o termo de ajuste de conduta, Senador 
Marconi Perillo, com as operadoras de cartão de cré-
dito no Brasil. Elas vão desenvolver uma ferramenta 
que vai registrar quando o cartão de crédito for com-
prar pornografia infantil, porque o Brasil é o número 
um em compra de pornografia de abuso de criança 
na Internet.

Esse termo de ajuste de conduta é absolutamente 
importante e fará um registro dos compradores para 
que a Polícia Federal tenha acesso ao registro daque-
les que entram na Internet para pagar com cartão de 
crédito a compra de material pornográfico.

Esperamos também estar perto de fechar nos-
so ajuste de conduta com a Vivo, a Telefônica, a Claro 
e a Net, que se recusaram. E não se faz proteção de 
criança sem operadora de telefonia à disposição num 
termo de ajuste de conduta, como essa CPI está pro-
pondo para o Brasil.

Agradeço a V. Exª a oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Convido os Senadores a virem votar. Ainda te-
remos 13 votações nominais e secretas nesta noite. Eu 
pediria a gentileza dos Srs. Senadores que se encon-
tram em seus gabinetes que acorram ao plenário para 
que possamos concluir essas matérias referentes aos 
Conselhos do Ministério Público e da Justiça.

Vou encerrar.
Encerrada a votação. Solicito a abertura.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 51 Srs. Senadores; e, NÃO, 10.

Houve uma abstenção.
Total: 62 votantes.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 

Presidente, bem rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Deixe-me só começar a outra. Um instantinho.
O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE) – Sr. 

Presidente, eu só queria registrar meu voto, porque, 
por alguma razão, acabei não votando. Eu queria re-
gistrar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – A solicitação de V. Exª  será registrada em 
Ata.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 7:

PARECER Nº 521, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão. 
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, para fazer um 
registro.

Todos os esforços foram feitos. O Presidente do 
Cruzeiro, Zezé Perrela, fez todos os esforços possíveis 
com a Sul-Americana, com quem de direito, com as 
autoridades brasileiras, com o Ministro da Saúde, com 
o Vice-Presidente da República, e, por fim, houve os 

esforços do Senador Eduardo Azeredo, Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores, para que o Cruzeiro 
não jogasse hoje na Argentina.

Todos nós sabemos a situação na Argentina com 
a gripe suína, como se dissiminou. E é a céu aberto 
o jogo. Essa foi a argumentação, e uma argumenta-
ção plausível, para se levar em consideração. Agora, 
se acontece uma fatalidade, um jogador desses con-
trai a doença e vem para cá, tem filhos pequenos, e 
acontece uma fatalidade maior, quem vai responder, 
Sr. Presidente?

O esforço foi feito. Nós temos hoje lá um time in-
teiro exposto numa partida de futebol. Eu registro que o 
Senador Azeredo, como Presidente, fez um esforço  gi-
gantesco, junto com Zezé Perrela, e nada adiantou.

Agora, todo mundo sabe como está a Argentina, 
com dificuldade com o vírus da gripe suína. E o Pre-
sidente da Sul-Americana não abriu mão. Esse cara 
parece que tem espírito de porco. Em um momento 
de gripe suína, ele poderia ter entendido a situação e 
o pedido do Cruzeiro para poder... Não está fazendo 
um favor; nós temos uma epidemia.

Registro aqui o espírito de porco do Presidente 
da Conmebol.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – A manifestação de V.Exª será devidamente 
registrada.

Convido os Srs. Senadores a acorrerem ao Ple-
nário para que possamos concluir o processo de vo-
tação da escolha de membros do CNJ e do Conselho 
Nacional do Ministério Público.

Há algum Senador ainda que não votou?
Vou encerrar a votação. (Pausa).
Encerrada a votação.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador Wellington Salgado.
O SR. WELLINGTON SALGADO DE OLIVEIRA 

(PMDB – MG) – Queria que o Senador Azeredo con-
firmasse que trabalhou para o Cruzeiro não ir jogar lá 
fora, porque ele é americano. Então, tem que confir-
mar se trabalhou.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Todos já votaram? (Pausa).

Encerrada a votação.
Vamos proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) – 
Votaram SIM, 54 Senadoras e Senadores; e NÃO, 10.

Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 8.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador João Pedro.
O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Pre-

sidente, quero consignar meu voto “sim”. Eu estava 
em uma reunião.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A votação é secreta, mas será registrada a ma-
nifestação de V. Exª, na forma regimental.

Item 8:

8 
PARECER Nº 522, DE 2009 

(Escolha de Autoridade) 
(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
522, de 2009, da Comissão de Constituição, 
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.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Eduar-
do Azeredo.

O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com 
relação ao assunto trazido pelo Senador Magno Malta, 
evidentemente, preocupa, sim, a questão de um jogo 
de futebol em uma cidade em que existe um número 
elevado de pessoas contaminadas. Mas o Embaixador 
do Brasil na Argentina, Mauro Duarte, já respondeu 

hoje, dizendo que todas as providências estão sendo 
tomadas pelo Governo da Argentina para que realmen-
te não haja nenhum risco maior.

O jogo não é hoje; na verdade, é amanhã, Se-
nador Magno Malta.

Agora, quanto à provocação do Senador Welling-
ton, sou torcedor do América mineiro. Mas, seja o Atlé-
tico, seja o Cruzeiro, seja Uberlândia, ou o time que 
for mineiro, estarei sempre à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Presidente Sarney.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Heráclito.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
revisão do orador.) – Eu queria apenas lembrar os 
companheiros de que o Dr. Bruno Dantas Nascimen-
to é o Chefe da Consultoria da Casa, faz parte dessa 
nova geração de servidores de que o Senado dispõe. 
Portanto, faço essa lembrança porque é um funcio-
nário da Casa que, se aprovado, passará a integrar o 
Conselho Nacional do Ministério Público.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES) – Sr. Presidente, Senador Marconi Perillo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Mesa acolhe o registro do Senador Heráclito 
e concede a palavra ao Senador Casagrande.

O SR. RENATO CASAGRANDE (Bloco/PSB – 
ES. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, somente 
para fazer um registro também. Já tive a oportunidade 
de ter a consultoria, a orientação do Sr. Bruno Dantas. 
Com certeza, ele vai desempenhar um bom papel com-
pondo o Conselho Nacional do Ministério Público.

Então, quero fazer o meu registro, parabenizá-lo, 
parabenizar o Senado pela indicação.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Mesa acolhe o registro de V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Presidente Garibaldi.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero 
fazer o elogio do Dr. Bruno Dantas, que é competente 
e que tem dado mostra dos seus conhecimentos jurídi-
cos. Daí por que faço – não precisava nem fazer, mas 
faço – uma exortação aos colegas Senadores para 
que votem favoravelmente ao seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Todos já votaram? O Senador Demóstenes já votou?

Vou encerrar a votação e proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) –  Votaram SIM 54 Srs. Senadores; e NÃO, 08.

Não houve abstenção.
Total: 62 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Passa-se agora à votação dos...
Com a palavra o Senador Arthur Virgílio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem re-

visão do orador.) – Apenas para dizer, Sr. Presidente, 
que, em algumas votações anteriores, eu estava reu-
nido com a minha equipe na liderança e as perdi.

O meu voto teria sido “Sim” a todas as pessoas 
de notável reputação que passam a compor, de agora 
em diante, o Conselho Nacional do Ministério Público, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Será acolhida a manifestação de V. Exª, na forma 
do Regimento, por se tratar de votação secreta.

Nós passaremos agora às escolhas para o Con-
selho Nacional de Justiça. Serão onze votações secre-
tas e nominais.

Item 9:

PARECER Nº 502, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Discussão do Parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP) 
– Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Aloizio Mercadan-
te.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
só queria registrar aqui a importância do pronuncia-
mento do Senado na aprovação da moção condenan-
do o golpe de Estado em Honduras, reivindicando a 
cláusula democrática da OEA, proposta que nós apre-
sentamos. Quero agradecer especialmente ao Presi-
dente da Comissão de Relações Exteriores, Senador 
Eduardo Azeredo, que deu toda a agilidade para que 
fosse aprovado; e depois, em plenário, o Senador Ar-
thur Virgílio. Esse posicionamento, assim como nós 
fomos rápidos e determinados na defesa dos princí-
pios democráticos, e também o Governo brasileiro e 
os Governos da OEA, impediu que mais uma vez o 
golpismo pudesse prosperar em nosso continente. E 
hoje, como estamos lendo, o Presidente Manuel Ze-
laya esteve no Departamento de Estado, nos Estados 
Unidos, e retornará a Honduras, com uma mediação 
que será feita pelo Presidente da Costa Rica, para 
que ele reassuma o governo e, posteriormente, que 
se antecipem as eleições. Então, houve respeito aos 
princípios democráticos, ao Estado de Direito, e à re-
ação pronta do continente.

Quero destacar também a mudança de atitude 
do Governo do Presidente Obama, que teve uma po-
sição clara, junto com a União Européia, em defesa 
da democracia, coisa que não assistíamos há muitos 
anos, no passado, eu diria, desastroso que tivemos, 
de consolidação de regimes ditatoriais patrocinados 
por ações golpistas.

Termino dizendo que a decisão da CCJ, hoje, 
também é um demarcador de campo. Nós somos um 
País em que a Oposição e o Governo podem dialogar, 
negociar, porque os valores e as instituições estão for-
talecidos; não há um clima de confronto. Mesmo porque 
o Presidente, com 80% de apoio popular, não preten-
de disputar o terceiro mandato, respeita a alternância 
de poder, respeita o pluralismo partidário, respeita os 
valores que são essenciais para o Estado democrático 
de direito. Acho que, em alguns momentos, apesar de 
tantas dificuldades que temos vivido aqui no Senado 
e no Congresso, as decisões da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, hoje, por unanimidade, 
é a de rechaçar o terceiro mandato. A decisão que 
tomamos, por unanimidade e com agilidade, conde-
nando o golpe de Honduras, mostra que os valores da 
democracia, cada vez mais, são valores da sociedade 
e do Estado brasileiro.

Quero agradecer a todos os Senadores e Se-
nadoras, neste momento, pela agilidade e pelo com-
promisso com essa tese, que sei que é de todos nós.
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – A Mesa acolhe, aplaude e associa-se à inicia-

tiva de V. Exª.

Todos já votaram? Senadora Patrícia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Pela ordem, 

Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Pela ordem, a Senadora Lúcia Vânia.

A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Gostaria de registrar a 
minha presença em seis votações anteriores em que 
não pude estar presente.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A solicitação de V. Exª será atendida.

Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação, vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e, NÃO, 08.

Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 10:

PARECER Nº 589, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 589, de 2009, da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Se-
nador 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 Nacio-
nal de Justiça.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar, lem-

brando que faltarão ainda nove votações secretas.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Marcelo Crivella.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas re-
gistrando aqui a presença da nossa Senadora Emilia 
Fernandes, que veio fazer um apelo para o seu proje-
to, aprovado desde 2004, o item 31 da pauta. Assim 
que a pauta for destrancada, podemos fazer essa ho-
menagem a nossa Senadora, que não só tem todas 
as delicadezas da ternura, mas também a graça e a 
beleza da mulher brasileira.

Eu gostaria também, Sr. Presidente, de fazer aqui 
um apelo aos nossos companheiros para aprovarmos 
o nome, para o Conselho Nacional de Justiça, do Le-
omar Barros Amorim de Sousa, eminente membro da 
nossa Magistratura e que tem todas as qualificações 
para brilhar nesse cargo, Sr, Presidente.

O PRB encaminha o voto favorável.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr. 

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Todos já votaram?
Com a palavra, o Senador Renan Calheiros. 

(Pausa.)
Solicito aos Srs. Senadores que permaneçam em 

suas bancadas para que possamos agilizar o processo. 
O processo está sendo rápido. Se todos continuarem 
nas bancadas, teremos o encerramento em mais 20 
minutos no máximo.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e, NÃO, 9.

Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) –  Item 11:

PARECER Nº 590, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN) – Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador José Agripino com a palavra.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (DEM – RN. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fa-
zer um registro sobre o Dr. Walter Nunes da Silva Júnior.

O Dr. Walter é potiguar, é ex-Presidente da As-
sociação de Juízes Federais do Brasil, é um jurista, 
magistrado extremamente qualificado e foi indicado 
à unanimidade pelos membros do STJ. Não houve 
dúvida com relação à indicação de S. Exª. É um poti-
guar que nos orgulha a todos muito, ex-Presidente da 
Associação Nacional de Juízes Federais do Brasil e 
indicado à unanimidade pelo STJ para a função que 
neste momento referendamos.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Vou abrir o painel. 

Todos já votaram?
Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e, NÃO, 7.

Houve uma abstenção. 
Total: 61 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República. 
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 12:

PARECER Nº 592, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro, pela 
ordem.

O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Pela or-
dem, também, Senador Marconi.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Tião Viana logo após.

O SR. FLEXA RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Presidente Marconi Perillo, 
para saudar o indicado pelo Superior Tribunal de Jus-
tiça para compor o Conselho Nacional de Justiça, o 
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, indi-
cação que tive a honra de relatar na CCJ.

O Desembargador Milton Nobre honra o Estado 
do Pará, a advocacia brasileira e, agora, o Judiciário 
paraense. Foi presidente da OAB seccional do Pará, 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
professor titular da Universidade Federal do Pará e 
tem uma vida acadêmica e uma vida profissional das 
mais importantes no setor da ciência jurídica no Brasil. 
É reconhecido nacionalmente.

Eu peço aos meus Pares que votemos favoravel-
mente porque o Desembargador Milton Nobre irá honrar 
o Pará e o Brasil no Conselho Nacional de Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Todos já votaram?

Vou encerrar a votação.
Encerrada a votação, vou proclamar o resulta-

do.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e, NÃO, 9.

Não houve abstenção.
Total: 62 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 13:

PARECER Nº 593, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ) 
– Sr. Presidente, na votação passada, parece-me que o 
meu voto não foi consignado, pois houve um problema 
aqui. Eu gostaria que V. Exª consignasse em Ata.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Será consignado.

Com a palavra o Senador Tasso. Logo após, o 
Senador Renan.

O SR. TASSO JEREISSATI (PSDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Senador Marconi, eu queria ape-
nas parabenizar o Conselho Nacional de Justiça por 
reconduzir o Procurador Adônis Callou de Araújo Sá. 
Ele já exerceu, de maneira brilhante, impecável, o seu 

papel no Conselho, sendo inclusive eleito por unani-
midade Corregedor.

Portanto, nada mais natural que esse seu trabalho 
venha a ter continuidade no Conselho Nacional. 

Eu queria, portanto, abraçar a todos.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Pode votar, Senador Tasso.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr. 

Presidente, enquanto o Senador Tasso Jereissati re-
gistra o seu voto,...

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 
– GO) – Antes disso, o Senador Renan já havia pe-
dido a palavra. Mas antes, o Senador Tião Viana. Eu 
ia passar a palavra, só que ele estava fazendo um 
atendimento.

Com a palavra o Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão 

do orador.) – Desculpe-me V. Exª. Apenas para fazer o 
registro da minha intenção de voto no item anterior que, 
por razão de uma desatenção, não votei a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Mesa acolhe a manifestação de V. Exª.

Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Sem 

revisão do orador.) – Da mesma forma, eu peço a V. 
Exª que determine o registro do meu voto na votação 
passada.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Ata registrará o pedido de V. Exª.

Senador Inácio Arruda.
Antes, vou encerrar a votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr. 

Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Todos os Srs. Senadores já votaram?
O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – É so-

bre a votação.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e, NÃO, 09.

Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 14:

PARECER Nº 594, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP) – Sr. Presiden-
te, só para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Inácio Arruda; logo 
após, o Senador Romeu Tuma.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, dando sequência 
ainda à votação anterior, mas para registrar o trabalho 

do Procurador José Adônis Callou, já foi enfatizado 
aqui um homem que sempre agiu pautado na legisla-
ção. Nunca escandalizou a sua atuação, o que é muito 
significativo para quem tem a responsabilidade de um 
Procurador da República.

Então, eu faço esse registro porque demonstra 
a importância do Ministério Público e a importância 
da atuação de Procuradores que desenvolvem sua 
atividade sem procurar torná-la um espetáculo, por-
que não o é. É um trabalho de grande seriedade, de 
grande profundidade que é feito pela Procuradoria-
Geral da República e, neste caso, pelo Procurador 
José Adônis Callou.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
Vou encerrar a votação.
O SR. ROMEU TUMA (PTB – SP. Sem revisão 

do orador.) – Rapidamente, Sr. Presidente, para cum-
primentar o Dr. Felipe, que aqui se encontra. É uma 
recondução. Durante seu depoimento na Comissão de 
Constituição e Justiça, foi claro na ação do CNJ para 
punir juízes que agem sem nenhum critério, como 
grampo de telefone de um Estado do Norte, em que 
eles processaram por terem mandado grampear, sem 
muito critério, 1.800 telefones. E o Dr. Felipe foi claro 
nas discussões, apresentando seu comportamento 
dentro do Conselho Nacional de Justiça e a ética com 
que esse Conselho tem-se conduzido.

Cumprimento o Dr. Felipe por estar presente e 
espero que a votação seja favorável.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Todos Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

Senador Gilvam?
Encerrada à votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e, NÃO, 10.

Houve uma abstenção.
Total: 64 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Magno 
Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria que V. 
Exª registrasse o meu voto. A votação é secreta, mas 
o meu voto é Sim. Como V. Exª vai ficar sabendo?

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – De acordo com o Regimento será atendida a 
solicitação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 15:

PARECER Nº 595, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão o parecer. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a 
discussão.

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

(Procede-se à votação.)

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Sr. Pre-
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jayme 
Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – É apenas para inda-
gar a V. Exª quantas votações nós temos na noite de 
hoje ainda?

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Mais cinco votações.

O SR. JAYME CAMPOS (DEM – MT) – Muito 
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Aproveito e consulto as Lideranças se é pos-
sível colocar como item extrapauta, para escolha de 
autoridade ao cargo de Defensor Público, o nome do 
Sr. José Rômulo Plácido Sales, a pedido do Senador 
Mão Santa? (Pausa.)

Não havendo objeção, vamos votar.
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
O Senador Tuma já votou? (Pausa.)
Se todos já votaram, vou encerrar a votação. 

(Pausa.)
Encerrada a votação, vou proclamar o resul-

tado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 52 Srs. Senadores; e, NÃO, 10.

Não houve abstenção.
Total: 62 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 16:

PARECER Nº 596, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – GO) 
– Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores e, NÃO, 07.

Houve uma abstenção.
Total: 63 votos.
Aprovada a indicação. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 17:

PARECER Nº 598, DE 2009 
(Escolha de autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vou encerrar 

a discussão.
Encerrada a discussão.

Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Informo que faltam apenas três votações se-
cretas e nominais.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Bloco/PT – SP. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
destacar que se trata de uma recondução do Sr. Ives 
Gandra Martins Filho ao Conselho Nacional de Justiça. 
Ele vem de uma família de grande tradição jurídica, fez 
uma sabatina exemplar e tem uma formação acadê-
mica extremamente consistente, com muitas publica-
ções, além de ter sido muito bem acolhido no âmbito 
da Comissão de Constituição e Justiça.

Eu pediria o apoio dos Senadores e das Sena-
doras.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A manifestação de V. Exª será registrada.

Todos já votaram?
Vou encerrar a votação.
Senador Lobão. (Pausa.)
Senadora Kátia Abreu. (Pausa.)
Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votam SIM 53 Srs. Senadores e, NÃO, 10.

Não houve abstenção.
Total: 63 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 18:

PARECER Nº 599, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vou encerrar 

a discussão.
Encerrada a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Senador Marcelo Crivella, com a palavra.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para consignar que 
o Juiz Nelson Tomaz Braga foi Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho no Rio de Janeiro e teve uma 
atuação destacada. Eu o conheci quando aqui, nesta 
Casa, tomei posse e ele enfrentava um incêndio, quer 
dizer, os resquícios de um incêndio no Tribunal, e jun-
tos conseguimos liberar 27 milhões, na ocasião, com 
o Ministro Guido, Ministro do Planejamento. 

Ele conseguiu vencer com inteligência, com cria-
tividade, toda dificuldade e falta de meios, negocian-
do inclusive a conta dos funcionários do Tribunal. Ele 
obteve recursos extra-orçamentários e aumentou em 
muito a atuação daquela Corte. 

Merecidamente foi indicado por unanimidade 
pelo Tribunal Superior do Trabalho e agora, tenho 
certeza, terá uma atuação destacada no Conselho. A 
ele desejamos toda sorte de bênçãos e pedimos aos 
colegas que consagrem seu nome para essa impor-
tante missão.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vou encerrar a votação. 
Encerrada a votação, vou proclamar o resulta-

do.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votam SIM 52 Srs. Senadores; e, NÃO, 09.

Não houve abstenção.
Total: 61 votos.
Aprovada a indicação.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ) – 

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra o Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria 
me congratular com o Conselho Nacional de Justiça 
pela nomeação do Desembargador Nelson Tomaz 
Braga. É um grande jurista, Presidente do Tribunal do 
Trabalho do Rio durante muitos anos e o Senado está 
de parabéns com a homologação de seu nome.

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

GO) – Será registrada a comunicação de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 19:

PARECER Nº 600, DE 2009 
(Escolha de Autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

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.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, vou encerrar 

a discussão.
Encerrada a discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. 

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Drª Morgana de 
Almeida Richa, como o nome diz, é cunhada do Pre-
feito Beto Richa, de Curitiba. Mas não é essa a razão 
pela qual eu tive a honra de relatar o seu processo, 
o Parecer nº 600, e ela foi aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça pelos seus méritos, pelo que ela 
desenvolveu durante a sua carreira. Com toda certeza, 
estamos aprovando aqui uma pessoa de muita honra-
dez e de muita competência. 

Peço, portanto, o voto dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Será registrada a manifestação de V. Exª. 
Se todos já votaram, vou encerrar a votação. 

(Pausa).
Encerrada a votação, vou proclamar o resul-

tado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 55 Srs. Senadores; e, NÃO, 09.

Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
Aprovada a indicação. 
Será feita a devida comunicação ao Presidente 

da República.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vamos, agora, para a última votação nominal 
com exigência de quorum qualificado.

Item extrapauta:

PARECER Nº 844, DE 2009 
(Escolha de autoridade) 

(Inversão de pauta com a aquiescência do Plenário.)

Discussão, em turno único, do Parecer nº 
844, de 2009, da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Lú-
cia Vânia, sobre a Mensagem nº 92, de 2009 
(nº 470/2009, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete à delibera-
ção no Senado a indicação do Senhor José 
Rômulo Plácido Sales, para exercer o cargo 
de Defensor Público Geral da União, na vaga 
decorrente do término do mandato de Eduar-
do Flores Vieira.

Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerrada 

a discussão.
Em votação.

As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)

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

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Com a palavra o Senador Zambiasi. Logo após, 
o Senador Crivella.

O SR. SÉRGIO ZAMBIASI (PTB – RS. Sem revi-
são do orador.) – Obrigado, Presidente Marconi Perillo. 
Estou aqui com o meu Líder Gim Argello.

Eu queria fazer um apelo aos Líderes para que, 
amanhã, o Plenário possa votar os empréstimos para o 
Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, 
para Caxias do Sul, que aprovamos esta manhã e que 
aguarda exatamente a autorização do Senado para 
que obras importantes de infraestrutura aconteçam 
em todas as regiões.

Já antecipamos o agradecimento a cada Líder, 
para que, amanhã, tenhamos, aqui no Plenário, a apro-
vação dos projetos já aprovados também na Comissão 
de Assuntos Econômicos.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vou encerrar a votação.
Todos os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras já 

votaram? (Pausa.)
Está encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Votaram SIM 53 Srs. Senadores; e, NÃO, 9.

Não houve abstenção.
Total: 62 votos.
Aprovado.
Será feita a devida comunicação ao Senhor Pre-

sidente da República.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Vamos à discussão das redações finais...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela 

ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Com a palavra, pela ordem, o Senador Herá-
clito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ape-
nas para registrar com muita alegria, tanto eu, como o 
Senador João Vicente, Senador Mão Santa, a aprova-
ção do Dr. José Rômulo Plácido Sales. É um piauien-
se, filho de Luzilândia, de família tradicional daquela 
cidade, filho de Mariano Sales. Portanto, quero fazer 
esse registro com muito alegria.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – A Presidência acolhe o registro de V. Exª.

Discussão das redações finais das matérias cons-
tantes dos Itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 – 
matérias já aprovadas.

Encerrada a discussão sem apresentação de 
emendas, as redações finais são consideradas de-
finitivamente aprovadas, nos termos do art. 324 do 
Regimento Interno.

A Ata individualizará as deliberações.

São os seguintes os itens aprovados:

28 
REDAÇÃO FINAL SUBSTITUTIVO DA  

CÂMARA DO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 170, DE 2003

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 859, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) do Subs-
titutivo da Câmara do Projeto de Lei do Sena-
do nº 170, de 2003 (nº 4.701/2004, naquela 
Casa), de autoria do Senador Almeida Lima, 
que dispõe sobre a emissão de declaração de 
quitação anual das faturas pelas pessoas jurí-
dicas prestadoras de serviços públicos.

29 
REDAÇÃO FINAL SUBSTITUTIVO DA  

CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 145, DE 2004

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 860, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) do Subs-
titutivo da Câmara do Projeto de Lei do Sena-
do nº 145, de 2004 (nº 6.415/2005, naquela 
Casa), de autoria do Senador César Borges, 
que altera o art. 1.211-A da Lei nº 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo 
Civil), estendendo a prioridade na tramitação 
de atos e diligências judiciais aos portadores 
de doenças graves.

30 
REDAÇÃO FINAL EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 205, DE 1996

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 856, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) da Emen-
da da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 205, de 1996 (nº 3.777/97, naquela Casa), 
do Senador Sérgio Machado, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 – Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor.

31 
REDAÇÃO FINAL EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 245, DE 1999

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 857, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) da Emen-
da da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
245, de 1999 (nº 3.469/2000, naquela Casa), 
da Senadora Emília Fernandes, que acres-
centa artigos à Lei nº 9.503, de 23 de setem-
bro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para estabelecer mecanismos para 
a veiculação de mensagens educativas de 
trânsito, nas modalidades de propaganda que 
especifica, em caráter suplementar às campa-
nhas previstas nos arts. 75 e 77.
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32 
REDAÇÃO FINAL EMENDA DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 23, DE 2000

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 858, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) da Emen-
da da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
23, de 2000 (nº 4.632/2001, naquela Casa), de 
autoria do Senador Osmar Dias, que altera a 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que 
dispõe sobre o regime de concessão e presta-
ção de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências, 
estabelecendo critérios de transparência para 
a exploração de concessões públicas.

33 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DA  

CÂMARA Nº 75, DE 2006

Discussão, em turno único, da Reda-
ção Final (apresentada pela Comissão Dire-
tora como conclusão de seu Parecer nº 853, 
de 2009, Relator: Senador Mão Santa) do 
Projeto de Lei da Câmara nº 75, de 2006 (nº 
5.434/2005, na Casa de origem, do Deputado 
Eduardo Gomes), que altera a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
no tocante ao ensino da arte.

34 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DA  

CÂMARA Nº 79, DE 2007

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 854, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) do Projeto 
de Lei da Câmara nº 79, de 2007 (nº 435/2007, 
na Casa de origem), que altera o art. 224 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – Código Penal (substitui a expressão: 
“alienada ou débil mental” por “apresenta de-
ficiência mental”).

35 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DA  

CÂMARA Nº 112, DE 2008

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 855, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) do Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 112, de 2008 (nº 
3.446/1997, na Casa de origem), que cria a 
Semana de Educação para a Vida, nas esco-
las públicas de todo o País; e dá outras pro-
vidências.

36 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 66, DE 2009

Discussão, em turno único, da Redação 
Final (apresentada pela Comissão Diretora 
como conclusão de seu Parecer nº 861, de 
2009, Relator: Senador Mão Santa) do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2009 (nº 
27/2007, na Câmara dos Deputados), que apro-
va o texto revisado do Regulamento Sanitário 
Internacional, aprovado pela 58ª Assembléia 
Geral da Organização Mundial de Saúde, em 
23 de maio de 2005, com vistas na sua entra-
da em vigor no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Há sobre a mesa, requerimentos de adiamento 
de inúmeras matérias, de iniciativa do Senador Rome-
ro Jucá, solicitando adiamento por 30 dias da votação 
dos Itens 22, 23 e 25 da pauta de hoje e o adiamento 
da discussão dos Itens 43, 45, 50, 52, 53, 54, 59 e 61 
da pauta de hoje. (Pausa.)

 São os seguintes os requerimentos:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Não havendo objeção do Plenário, passamos à 
votação em globo dos requerimentos. (Pausa.)

Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Ata individualizará as votações.
 São os seguintes os itens adiados:

22 
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.

23 
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.

25 
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.

43 
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.

45 
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 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.

50 
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.

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL574



30764 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009

52 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99, 
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci), 
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 199 (dispõe sobre o direito de 
arrependimento do consumidor).

Parecer favorável, sob nº 706, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle, Rela-
tor: Senador Leomar Quintanilha.

53 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 204, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 204, de 2008, de autoria do 
Deputado Arlindo Chinaglia, que dispõe sobre 
as perícias oficiais e dá outras providências.

Parecer favorável, sob nº 748, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relatora ad hoc: Senadora Ideli Salvatti.

54 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Celso Rus-
somanno), que acrescenta parágrafos ao art. 
31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
– Código de Defesa do Consumidor, para ga-
rantir ao consumidor o exame dos produtos 
adquiridos.

Parecer favorável, sob nº 707, de 2009, 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator 
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.

59 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005

Projeto de Lei do Senado nº 124, de 2005, 
de autoria do Senador Papaléo Paes, que altera 
o art. 2º da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, 
que restringe a venda de esteróides ou peptí-

deos anabolizantes e dá outras providências, 
para tipificar a venda desses produtos como 
crime punível com penas equivalentes às do 
tráfico ilícito de substância entorpecente.

Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795, 
de 2009, das Comissões

61 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresen-
tado como conclusão do Parecer nº 1.135, de 
2008, da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Se-
nador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei 
no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos 
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos 
notários e oficiais de registro, o encaminha-
mento de relatório pertinente ao quantitativo 
de emolumentos recebidos no exercício ante-
rior à corregedoria do tribunal.

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Item 62:

62 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 233, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 233, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 (Código Penal) com a 
finalidade de dar nova disciplina ao livramento 
condicional no caso de condenação por crimes 
contra a liberdade sexual.

Há requerimento de audiência da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, de autoria do Se-
nador Romero Jucá.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 
GO) – Em votação o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB – 

GO) – Item 64:

PARECER Nº 1.233, DE 2008

Discussão, em turno único, do Parecer 
nº 1.233, de 2008, da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador 
Wellington Salgado, que conclui pelo deferi-
mento do Recurso nº 6, de 2008, impetrado 
contra a decisão da prejudicialidade do Pro-
jeto de Decreto Legislativo nº 418, de 2006, e 
o envio da matéria ao reexame da Comissão 
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção e Informática.

Antes de passar à apreciação da matéria, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: a Comis-

são de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática deliberou pela prejudicialidade do projeto, 
nos termos no seu Parecer nº 238, de 2007, e, em 9 
de setembro de 2009, a matéria constou da Ordem do 
Dia e foi declarada a sua prejudicialidade, oportunida-
de em que foi apresentado pelo Senador Flávio Arns o 
Recurso nº 6, de 2008, recorrendo dessa decisão.

Discussão do parecer, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a 

discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam quei-

ram permanecer sentados. (Pausa.)
O Projeto de Decreto Legislativo nº 418, de 2006, 

vai ao reexame da CCT.
O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo. PSDB 

– GO) – Não havendo mais nada a tratar, encerro a 
Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apre-
ciadas e transferidas para a próxima sessão 
deliberativa ordinária:
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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: Senador Jayme Campos
(Sobrestando a pauta a partir de: 31-5-09)
Prazo final prorrogado: 27-8-09

3 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 463, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de um bilhão, 
duzentos e dezessete milhões, seiscentos e 
setenta e sete mil, setecentos e trinta reais, 
para os fins que especifica.

Parecer nº 11, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Augusto Botelho, 
favorável à Medida Provisória e pela inadmis-
sibilidade das Emendas de nºs 1 a 131.

(Sobrestando a pauta a partir de: 5-7-09)
Prazo final: 2-8-09

20 
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.

21 
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.

24 
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.

26 
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.

27 
SUBSTITUTIVO AO  

DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007

Votação, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 
2007 (nº 6.645/2006, na Casa de origem, do 
Deputado Mendes Ribeiro Filho), que acres-
centa parágrafo único ao art. 175 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, e dá nova redação ao art. 62 
da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, que 
organiza a Justiça Federal de primeira instân-
cia, e dá outras providências. (estabelece dias 
e períodos de feriado forense e de suspensão 
dos prazos processuais)
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Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383, 
de 2008, das Comissões

– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emen-
das nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos ter-
mos de subemendas que apresenta.

37

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 81, 
de 2005 (nº 3.945/2004, na Casa de origem, 
do Deputado Manato), que confere prioridade 
à tramitação dos processos relativos à tutela 
de direitos difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos.

Parecer sob nº 851, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

38

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMA-
RA Nº 104, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2005 (nº 1.165/1999, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, estabelecendo a obrigatoriedade de 
as concessionárias de serviços públicos ofe-
recerem ao consumidor e ao usuário datas 
opcionais para o vencimento de seus débi-
tos, e revoga a Lei nº 9.791, de 24 de março 
de 1999.

Parecer sob nº 852, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

39 
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 ori-
gem, da Deputada Laura Carneiro), que dis-
põe sobre a Política Nacional de Orientação, 
Combate e Controle dos Efeitos Danosos da 

Exposição ao Sol à Saúde e dá outras provi-
dências.

Parecer sob nº 1.053, de 2008, da Co-
missão Diretora, Relator: Senador Álvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido.

40 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 203, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 203, de 2001 (nº 6.302/2002, naquela 
Casa), de autoria do Senador Mauro Miran-
da, que regulamenta o exercício da atividade 
dos profissionais em transporte de entrega de 
mercadorias em motocicletas e motonetas – 
moto-frete.

Pareceres sob nº 769 e 770, de 2009, 
das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável 
aos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Substitutivo da 
Câmara, nos termos de texto consolidado que 
apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Rosalba Ciarlini, pelo acolhimento parcial 
do Substitutivo da Câmara, na forma do texto 
consolidado da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

41 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 1995

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 50, 
de 1995 (nº 580/95, naquela Casa), do Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação 
dos representantes oficiais do País em orga-
nismos internacionais de caráter oficial.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

42 
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 n° 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
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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.

44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2002 (nº 25/99, na 
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), 
que modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, para instituir 
o ensino médio nas penitenciárias.

Pareceres favoráveis, sob nºs 740 e 741, 
de 2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Romeu Tuma, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo); e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu Tuma, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), com as Sube-
mendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

46 
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 Nacio-
nal 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 Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

47 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2008 (nº 7.024/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal (tipifica como crime o ingresso de apa-
relhos de comunicação, sem autorização, em 
estabelecimento prisional).

Parecer favorável, sob nº 700, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 135, de 2008 (nº 798/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Hugo Leal), 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para estabelecer penas alternativas 
aplicáveis aos crimes de trânsito.

Parecer sob nº 701, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

49 
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.

51 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 172, de 2008 (nº 225/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto), 
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa in-
dicativa de pronto-socorro nas rodovias.

Parecer favorável, sob nº 705, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.
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55 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 72, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 72, de 2009 (nº 
201/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento de um Mecanismo de Cooperação Co-
mercial entre a República Federativa do Brasil 
e a República Argentina, assinado em Puerto 
Iguazu, em 30 de novembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 775, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

56 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 73, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 73, de 2009 (nº 
318/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular 
sobre Transporte e Navegação Marítima, cele-
brado em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

Parecer favorável, sob nº 730, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Efraim 
Morais.

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 9, de 2002, de autoria da Sena-
dora Maria do Carmo Alves, que altera o artigo 
54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a fim 
de garantir a reserva de vagas nas creches, ou 
entidades similares, e pré-escolas públicas para 
as crianças portadoras de deficiência.

Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marcelo Crivella, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que tramita em conjunto; e

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 

219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável ao Projeto, parcialmente à Emenda 
nº 1-CCJ; nos termos da Emenda nº 2-CE; 
apresentando, ainda, a Emenda nº 3 – CE; e 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que tramita em conjunto.

58 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 30, de 2002 (nº 3.994, 
de 97, na Casa de origem, do Deputado Enio 
Bacci), que dispõe sobre a reserva de vagas 
nas creches públicas para crianças portadoras 
de deficiência e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marcelo Crivella, contrário 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002, 
e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 9, de 2002, que tramita em conjunto, com a 
Emenda nº 1 – CCJ, que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns, 
contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, 
de 2002, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 9, de 2002, que tramita em conjun-
to; favorável parcialmente a Emenda nº 1-CCJ; 
nos termos da Emenda nº 2-CE; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 3-CE.

60 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 140, DE 2007 –COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 
1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorá-
vel, com a Emenda nº 1-CCJ, que apresen-
ta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
2-Plen): favorável, nos termos de Subemenda 
que oferece.
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63 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa da Co-
missão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, que 
altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal) com a finalidade de mo-
dificar as regras relativas à prescrição dos crimes 
praticados contra crianças e adolescentes

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Marconi Perillo – GO) 
– tenho a honra de convidar o senador Arthur Vir-
gílio, para falar pela ordem, e passar a Presidência 
ao ilustre Senador Mão Santa, piauiense, que é o 
3º Secretário da Mesa Diretora. Passarei a Presi-
dência a ele.

Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Assumo a Presidência e é com muito prazer que con-
cedo a palavra ao Líder Arthur Virgílio, pela ordem.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
A Presidência encaminhará o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte: 
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento lido vai à publicação e encaminhado 
à Comissão de Relações Exteriores

Sobre a mesa, requerimentos que passo a ler.

São lidos os seguintes:

844, DE 2009
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REQUERIMENTO Nº 846, DE 2009
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – Os 
requerimentos que acabam de ser lidos vão à publicação 
e serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

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

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
O requerimento que acaba ser lido vai à publicação e 
será encaminhado à Mesa, para decisão.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Sr. Presi-
dente, estou inscrito e eu gostaria de saber a ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Vamos olhar aqui.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Pois 
não.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. 
Presidente, inscreva-me, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Senador João Pedro é o décimo segundo da lista. 
Agora, V. Exª está perto. Arthur Virgílio já falou, Marisa 
Serrano não está, Jefferson Praia...

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Pela ordem, o Senador Arthur Virgílio.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, o Reitor da Universidade Federal 
do Amazonas, ao longo dos quatro últimos anos, o 
Professor Doutor Hidembergue Ordozgoith da Frota 
transmitiu o posto, nesse final de semana, a sua su-
cessora, a Professora Doutora Márcia Perales Mendes 
Silva. Na mesma oportunidade, tomou posse também 
o novo Vice-Reitor da UFAM, Professor Doutor Hedi-
naldo Narciso Lima.

À Reitora que assume desejo – e esse desejo 
é de todo o Amazonas –inteiro êxito na condução da 
instituição, para que possa prosseguir sua exemplar 
ascensão no cenário do ensino superior brasileiro.

Acompanhei de perto a operosa gestão do Profes-
sor Hidemberg à frente da UFAM. Esta que foi a primeira 
Universidade criada no País teve avanços significativos 
nesses últimos anos na modernização administrativa 
e, sobretudo, na área de ensino e pesquisa.

Plantada em plena selva amazônica, a Ufam tem 
tudo a ver com o Estado do Amazonas e, também, cla-
ro, com a nossa mais estratégica região.

Não me foi possível comparecer à solenidade e, 
por isso, enviei mensagem ao Professor Hidemberg 
reafirmando meu pensamento sobre o seu trabalho. 
Destaquei, ao lado do reconhecimento pela obra ali 
desenvolvida e destaco, para resumir essa dedicação, 
qualidade de administrador daquele ilustre Mestre, que 
olha e planeja o amanhã.

Essa é a grata realidade que extraio dos quatros 
anos de mandato do Professor Hidemberg. Só isso se-
ria suficiente para enaltecer a gestão do Reitor. Estou 
convicto de que essa visão é fundamental, pois uma 
instituição de ensino superior plantada no Amazonas 

necessariamente precisa incluir em suas metas o cum-
primento rigoroso do papel que lhe está reservado. 
Além dos cursos de graduação e pós-graduação, a 
Ufam jamais poderia ficar alheia à pesquisa científica, 
como requer a Amazônia.

Pessoalmente, hei de guardar para a perenidade a 
gratidão pelo seu gesto tão generoso, mas, ao mesmo 
tempo, de resgate à memória de meu pai, que, no ce-
nário parlamentar, logrou inscrever a antiga e pioneira 
escola de Manaós – que era a grafia antiga da cidade 
de Manaus – no rol das universidades federais.

Foi na gestão do Professor Hidemberg que o 
campus da Ufam passou a denominar-se o Campus 
Universitário Senador Arthur Virgílio Filho. Além de ho-
menagem, a iniciativa tem o significado de resgate da 
memória do Parlamentar, meu saudoso pai, autor do 
projeto de lei que resultou na federalização da Ufam.

Estou certo de que, ao passar ao lado pelo cam-
pus da Ufam, na minha alma e no coração, sentirei 
gratidão por gesto tão significativo como o aqui lem-
brado, de grandeza, de reconhecimento e, evidente-
mente, de cidadania.

Encerro, cumprimentando o Professor Hidemberg, 
pelo muito que fez em favor da nossa Ufam e desejan-
do à nova Reitora todos os êxitos, todas as vitórias, 
que serão vitórias do povo amazonense. Aos novos 
dirigentes todos, deixo consignados os melhores votos 
de êxito igualmente, o que certamente ocorrerá.

Finalizo, Sr. Presidente, dizendo que houve uma 
eleição muito bonita, com pessoas muito valorosas 
disputando o comando da Universidade Federal do 
Amazonas. A professora Márcia Perales, a vencedora; 
o professor Nelson Fraiji, que foi médico do meu pai e 
homem de um valor científico extraordinário; o professor 
Sylvio Puga, que é talvez a liderança emergente mais 
vigorosa no cenário da Universidade Federal do Ama-
zonas; e o professor Gilson Monteiro. Ou seja, quatro 
figuras do melhor calibre moral, intelectual, disputa-
ram a direção da Ufam, e venceu pelo voto – e isso é 
legítimo – a professora Márcia Perales, a quem volto 
a desejar todos os êxitos à frente dessa Universidade 
que foi fundada, refundada por projeto de iniciativa do 
Deputado Federal, depois Senador, Arthur Virgílio Fi-
lho, meu pai, Sr. Presidente.

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

– V. Exª merece toda a homenagem. Arthur Virgílio, o 
seu pai, obedeceu àquilo que está no Livro de Deus, 
a árvore dá bons frutos. Além de ter dado V. Exª, ele 
construiu uma Universidade para o Amazonas. 

Convidamos agora para usar da palavra o orador 
inscrito Senador João Pedro. 
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O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) –  Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
João Pedro representa o Amazonas e o PT. V. Exª viu 
a homenagem que o Senador Arthur Virgílio ...

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) –  Quero 
assinar embaixo. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– ... fez a Arthur Virgílio pai pela construção de uma 
Universidade. 

Isso é tão importante que no túmulo de Tho-
mas Jefferson, que foi Presidente dos Estados e fez 
a Constituição, está escrito: “Aqui jaz o fundador da 
Universidade de Virgínia.” Ele não colocou que era 
ex-Presidente.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Sr. Presidente.

O Senador Arthur Virgílio Filho tem história no 
Amazonas. Foi fundador da universidade. E não se 
trata de só essa atitude, importante, comprometida 
com o Estado e com a educação por parte do Senador 
Arthur Virgílio Filho. Ele tem uma história que engran-
dece este Congresso Nacional, até porque foi Senador 
e também Deputado Federal. Tem um currículo impor-
tante e merece esse reconhecimento.

Quero aplaudir também a outra parte do pro-
nunciamento do Senador Arthur Virgílio, que foi sobre 
a mudança na reitoria, que, nesta quinta-feira, será 
passada para a nova reitora, que começa a história 
da primeira mulher dirigindo a universidade.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero re-
gistrar nesta sessão a minha indignação, o meu repú-
dio à violência praticada contra os membros do MST. 
Na noite de ontem foram assassinados, no Estado de 
Pernambuco, cinco integrantes do MST.

Eu tenho aqui as notas do noticiário e quero di-
zer da minha indignação, Sr. Presidente, porque não 
podemos aceitar o crime, o assassinato, de trabalha-
dores sem terra, membros de assentamentos, como 
se fosse normal o assassinato, principalmente desse 
segmento de brasileiros, de brasileiras, trabalhadores 
rurais, pessoas que perderam suas terras, pessoas 
que foram excluídas de processos econômicos. O 
nosso Governo, o Governo do Presidente Lula, vem 
trabalhando de forma dura, no sentido de incluir, no 
sentido de fazer justiça social, olhar os números dos 
assentamentos por este Brasil afora.

Do início de 2003 para 2009, o Brasil avançou 
muito nesse sentido: a expedição de crédito, o Pronaf, a 
distribuição de terras, a desapropriação de terras para 
os trabalhadores rurais. E mais uma vez o Brasil é sur-
preendido – e não só o Brasil, o mundo também – com 

esse assassinato de homens pobres, de pessoas que 
lutam pela terra, de pessoas que lutam pela cidadania, 
de pessoas que lutam por justiça social.

Não podemos aceitar que grupos armados façam 
justiça ou procurem a justiça pelo caminho do assas-
sinato covarde. Não podemos aceitar essa brutalidade 
no campo, que não é de hoje! É inconcebível esse tipo 
de postura, como é inconcebível essa tranquilidade! 
Parece que é normal que cinco integrantes do MST, 
cinco pais de família...

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – V. 
Exª me concede um aparte?

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – ... sejam 
assassinados de forma tão brutal e tão covarde.

Concedo o aparte a V. Exª, Senador Inácio Ar-
ruda.

O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Pri-
meiro, quero me associar ao pronunciamento firme de 
V. Exª – e não podia ser diferente! – em defesa do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, de 
seus membros, da sua causa, da sua luta pela terra no 
Brasil, porque desejam produzir. O que querem esses 
homens é produzir. O que querem essas mulheres do 
povo é produzir, educar seus filhos, dar uma vida digna, 
minimamente digna a essa população rural brasileira 
que quer produzir no campo deste nosso País. E nós 
assistimos a esse massacre – isso é mais um massa-
cre –, a esse assassinato de cinco trabalhadores rurais 
sem terra. E, como V. Exª frisou, parece algo normal 
porque não tem burburinho, não há um burburinho na 
área da informação no Brasil sobre como isso ocorreu. 
Não houve nenhuma indignação por parte dos órgãos 
de comunicação de massa no Brasil dizendo: “Olha, 
mais um massacre, mais um massacre de trabalhado-
res rurais sem terra que tinham como crime lutar para 
trabalhar, produzir e melhorar a vida do povo brasileiro. 
Então, eu não poderia deixar de me associar a V. Exª 
nesse nosso compromisso político, seu e de muitos 
companheiros aqui no Senado Federal, de não deixar 
passar um episódio como esse sem colocar a nossa 
voz de solidariedade e também de denúncia e repúdio 
a esse ato brutal cometido contra trabalhadores rurais 
sem terra em Pernambuco, um Estado nordestino que 
precisa tanto de trabalho, de gente disposta a trabalhar 
e produzir como são os trabalhadores rurais. Senador 
João Pedro, V. Exª tem o meu apoio, a minha solida-
riedade extensiva a esses companheiros do campo do 
nosso País. Obrigado.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Obriga-
do, Senador Inácio Arruda. Conhecendo o Partido de 
V. Exª, a militância de V. Exª, o aparte não poderia ser 
outro, senão de solidariedade, para incorporar a sua 
voz às vozes que não se calam e que não aceitam o 

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL592



30782 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009

crime, o assassinato no campo. O assassinato de cinco 
trabalhadores tem, para mim, um simbolismo imenso, 
porque isso é contra os trabalhadores do Brasil.

Isso é um desrespeito à nossa Justiça, às leis 
brasileiras; é um desrespeito aos trabalhadores que 
lutam por terra, por um assentamento, por uma peque-
na gleba, por poucos hectares de terra. E setores da 
nossa economia, lamentavelmente, agem dessa for-
ma com o crime, com a covardia, com o assassinato, 
com o desrespeito à democracia, com o desrespeito 
ao ser humano. 

E espero que a polícia estadual, que o Governo 
do Estado de Pernambuco possam imprimir uma in-
vestigação, porque até agora não foram encontrados 
os criminosos. Mas nós não podemos aceitar a impu-
nidade, essa covardia. Espero que a polícia do Estado 
de Pernambuco encontre os assassinos e que a lei 
impere para punir tamanha covardia. 

Este crime evidentemente não podemos analisar 
de forma superficial, mas analisar na sua profundidade, 
na raiz dos problemas sociais no Brasil, na importância 
de nós imprimirmos a reforma agrária, na importân-
cia de o Estado ouvir esses setores que compõem a 
economia familiar. Importante que não só o Estado, ou 
Governo, mas a própria sociedade organizada ouçam 
os movimentos dos trabalhadores sem terra, no Brasil: 
a Contag, a Fetraf, o MST.   

Esses movimentos existem porque falta justiça 
social, porque falta crédito, porque falta compreensão, 
solidariedade. Isso vem de longe na nossa história. O 
Governo do Presidente Lula – é bom que se registre – 
não trabalha com esses movimentos, criminalizando os 
movimentos. Se não atendeu na sua totalidade, tem um 
processo importante de avanços na reforma agrária, no 
crédito, na assistência técnica, na desapropriação de 
terras no Brasil todo. Mas é inaceitável que brasileiros 
do segmento mais dolorido, que padeceu, que sofreu 
a falta de inclusão, que sofre com a falta de inclusão, 
de oportunidades, paguem com seu sangue. 

Então, eu estou levantando a minha voz aqui em 
solidariedade a esses homens, a essa categoria de 
trabalhadores. São os de baixo, como diz um grande 
intelectual da França. São pobres. são homens que 
lutam por tão pouco, Sr. Presidente, reivindicam tão 
pouco – um pedaço de terra – e pagam com a vida. Foi 
um assassinato brutal, ontem à noite. Estavam em seus 
assentamentos quando os dois criminosos chegaram 
ali e dispararam as suas armas. Quatro morreram na 
hora e um morreu no hospital e tem um outro ferido. 
Eu não posso calar frente à tamanha covardia.

Concedo o aparte ao nobre Senador Marcelo 
Crivella.

O Sr. Marcelo Crivella (Bloco/PRB – RJ) –  Se-
nador João Pedro, eu não poderia deixar de vir aqui 
para me solidarizar. Eu estava ouvindo no meu ga-
binete o pronunciamento de V. Exª. Esses cidadãos 
brasileiros vão para os acampamentos das barracas 
de plástico preto e ali sonham, ele e suas famílias, em 
ter um pedacinho de terra e viver do seu trabalho. A 
dificuldade que o Governo encontra de assentar todos 
acaba fazendo com que as invasões aconteçam. E aí 
eles encontram o ódio e a truculência daqueles que 
não conseguem entender que seus irmãos têm direito 
legítimo a um espaço de terra neste País para viver 
em paz. É odioso, merece a repugnância da consci-
ência nacional. Aqui no Senado Federal, tem V. Exª o 
meu aplauso e a minha solidariedade. E eu apresento 
às famílias o mais sentido voto de pesar. Sei que, no 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, são 
quase seis mil assentamento. Hoje existe, em cada 
barraca ou em cada assentamento, um voto de pesar 
e de saudade, uma lágrima de tristeza. Em cada lar, 
há uma prece. Porque nos revolta ver nossos irmãos 
sendo tratados dessa maneira desumana e injusta. 
É V. Exª sempre um voz aqui e eu quero estar a seu 
lado para não permitir que isso passe em branco. Eu 
vou mandar ofício à Procuradoria de Pernambuco, 
ao Tribunal de Justiça, ao Exmº Sr. Governador, para 
que investiguem, para que prendam esses criminosos, 
para que isso não passe em branco. No plenário desta 
Casa, na voz de V. Exª, fica o mais veemente protes-
to no momento em que o Senado Federal, reverente, 
presta o tributo da sua dor a essas famílias, a esses 
irmãos brasileiros, cujo único pecado foi sonhar em ter 
um pedaço de terra para viver do suor do seu rosto! 
Parabéns a V. Exª.

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Crivella. As palavras de V. Exª, como 
Senador, como cidadão...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) – V. Exª 
é um humanista, é uma referência importante. V. Exª 
faz esse aparte e enriquece o meu pronunciamento, 
mas enriquece a voz contra o crime e em defesa dos 
pobres. 

Quero terminar o meu pronunciamento, também 
apelando ao Ministro Tarso Genro para que a Polícia 
Federal acompanhe também. Não é o primeiro, não é 
o segundo, não é o terceiro, mas não podemos aceitar 
o crime e não podemos ficar calados. São homens po-
bres, trabalhadores rurais, que pagam com suas vidas 
o preço por lutar – porque são lutadores – por justiça 
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social. São lutadores, são heróis anônimos, são pais 
que lutam por...

(Interrupção do som.)

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. JOÃO PEDRO (Bloco/PT – AM) –...justiça 
social, que lutam por reforma agrária, que lutam por 
um pedaço de terra!

Ficam aqui, Sr. Presidente, o meu protesto e a 
minha solidariedade aos trabalhadores que estão acam-
pados em Pernambuco. Fica aqui a minha crença na 
justiça do Estado de Pernambuco para que puna, para 
que encontre esses criminosos e que eles paguem por 
tamanha covardia.

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

Acabamos de ouvir o nosso Senador João Pedro, do 
Amazonas, que representa o PT.

Agora seria o Senador Eduardo Suplicy, que ce-
deu ao Senador Augusto Botelho, que representa o 
Partido dos Trabalhadores de Roraima.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Obrigado, Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. 
Senadores, inicialmente eu gostaria de me solidarizar 
com o Senador João Pedro e dizer que nada justifica 
um homem retirar a vida do outro, ainda mais da forma 
como foram praticados aqueles crimes, contra pessoas 
que estavam lutando apenas por um pedacinho de ter-
ra para sobreviver, para plantar, para colher, para criar 
seus filhos com dignidade. Nada justifica um homem 
matar o outro, principalmente por causa de  terra.

Mas, Sr. Presidente Mão Santa, trago hoje à tri-
buna desta Casa uma denúncia da mais alta urgência. 
Na última sexta-feira, a Polícia Federal prendeu o Vice-
Prefeito de Pacaraima, o indígena Anísio Pedrosa, e 
pretende prender mais quatro líderes indígenas que 
vivem na Raposa Serra do Sol, injustamente. A justi-
ficativa para a prisão decretada pela Justiça Federal 
é que esses tuxauas teriam liderado a retenção de 
quatro policiais federais na comunidade do Flexal, na 
terra indígena Raposa Serra do Sol, em abril de 2005, 
logo após a homologação da demarcação contínua da 
terra indígena.

Além de Anísio Pedrosa, também estão com a 
prisão preventiva decretada os tuxauas Lauro Joaquim 
Barbosa, Abel Barbosa, Altevir de Souza e José No-
vaes Pereira da Silva.

Sr. Presidente Mão Santa, essas ordens de pri-
são são arbitrárias e injustas. Os homens que citei 
aqui são lideranças importantes dos povos indígenas 
da minha terra, que vivem na Raposa Serra do Sol, e 
a retenção, na época, dos policiais federais na maloca 

do Flexal foi a forma que encontraram para expressar 
política e ideologicamente a sua posição contrária, o 
sentimento da maioria dos povos indígenas que vivem 
naquela região de ser contra a demarcação contínua 
da Raposa Serra do Sol.

Por que somente agora essas ordens de prisão 
estão sendo cumpridas, Sr. Presidente? Que eu tenha 
conhecimento, é a primeira vez que lideranças indíge-
nas são presas por terem retido pessoas que entraram 
sem terem sido convidadas em suas terras como for-
ma de pressionar o Governo a resolver determinada 
situação. É uma maneira de protestar que não pode 
ser criminalizada.

É preciso rever urgentemente essa decisão. Não 
é democrático punir os tuxauas. Os tuxauas de que falo 
são os caciques, são os chefes das tribos, os chefes 
das comunidades. Não é democrático punir os tuxauas 
representantes das comunidades que eram contrárias 
à Raposa Serra do Sol pela manifestação da vontade 
da própria comunidade que eles representavam ou 
representam.

O Vice-Presidente de Pacaraima, Anísio Pedrosa 
de Lima, primeiro a ser preso injustamente era, em abril 
de 2005, Presidente da Aliança de Desenvolvimento dos 
Povos Indígenas de Roraima, organização contrária à 
demarcação da reserva em forma contínua.

Todos são acusados injustamente de sequestro 
e cárcere privado, crimes contra a liberdade individual, 
dano e crime contra o patrimônio público. O processo 
tramita na 2ª Vara da Justiça Federal, e a ordem judi-
cial foi expedida em 22 de abril deste ano. O inquérito 
policial que apura o caso está registrado sob o núme-
ro 119/2005.

Lauro Barbosa foi Presidente da Sociedade em 
Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima (So-
diurr) e tuxaua da comunidade do Flexal na ocasião 
da retenção dos policiais. Abel Barbosa é o atual tu-
xaua do Flexal. Altevir de Souza é ex-tuxaua do Fle-
xal – tuxaua é o chefe indígena – e atual tuxaua da 
comunidade de Viseu, enquanto José Novaes é ex-
Presidente da Sodiurr.

O advogado dos tuxauas, Valdemar Albrecht, 
afirma que as prisões de seus clientes foram solici-
tadas pelo Ministério Público e acatadas pela Justiça 
mediante o não comparecimento dos líderes indíge-
nas às audiências.

Sr. Presidente Mão Santa, quando é que se manda 
prender alguém por não comparecer a uma audiência? 
O não comparecimento é prejuízo para o réu. Essa or-
dem de prisão é arbitrária e injusta, volto a repetir.

Há cerca de vinte dias, foi protocolado pelo ad-
vogado dos tuxauas pedido de relaxamento de prisão, 
destacando que seus clientes possuem bons antece-
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dentes, residência fixa e ocupação – eles trabalham em 
suas comunidades com agricultura e com pequenas 
criações –, demonstrando, assim que não preenchem 
os requisitos para manutenção da prisão preventiva.

Caso a decisão do magistrado não seja reconsi-
derada, Albrecht vai impetrar habeas corpus junto ao 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Sr. Presidente Mão Santa, Srªs e Srs. Senadores, 
Senador Roberto Cavalcanti, meu nobre Senador do 
Amapá Gilvam Borges, quero repetir, mais uma vez, 
que essa ordem de prisão contra os tuxauas do meu 
Estado tem que ser revista.

As manifestações dos indígenas contrários à ho-
mologação da terra indígena Raposa Serra do Sol em 
área contínua, que culminaram com a retenção pacífica 
desses policiais federais, deve ser encarada apenas 
como um protesto, não como um crime.

Exijo a imediata apuração dessa arbitrariedade 
da Justiça Federal, injusta com os líderes indígenas de 
meu Estado que lutavam por suas comunidades.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

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) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa.

V. Exª tem cinco minutos. 
O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Gilvam Borges, que preside esta reunião do Senado 
da República às 21 horas e 15 minutos, Parlamentares 
presentes, brasileiras e brasileiros presentes aqui no 
plenário e que nos assistem pelo sistema de comuni-
cação do Senado, lamento ter que vir aqui porque hoje 
recebi o telefonema de um dos mais íntegros jornalis-
tas, Carlos Augusto Lima. Ele teve uma vida política 
brilhante. Ele foi radialista, com Deoclécio Dantas, na 
Rádio Pioneira, a rádio mais tradicional de Teresina, no 
Piauí. De lá, ele saiu com a mais expressiva votação 
para ser Vereador em Teresina.

De brilhante Vereador, ele foi Deputado Estadual. 
Tive o privilégio de conviver com Carlos Augusto. Ele 
fora Secretário de Comunicação do Governo Ovídio 
Nunes e fomos juntos Deputado Estadual. Quando 
eu governei o Estado, ele foi meu Secretário de Co-
municação. Ele é mais do que o Bóris Casoy hoje na 
televisão do Piauí. 

V. Exª, que é um homem de comunicação, está 
vendo, Gilvam Borges. Então, o Carlos Augusto era 
figura rara. Começou no noticiário da Pioneira, com 

Deoclécio Dantas, e hoje é o nosso Bóris Casoy do 
Piauí.

Ele telefonou justamente hoje, quando este Se-
nado comemorava 15 anos do Plano Real, justamente 
na hora em que o estadista Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso discursava. Não atendi, mas retornei. 
Ele disse: Senador, busque os portais. O Piauí está um 
mar de corrupção. Nesse instante, está um jovem – que 
está aqui, aí eu peguei hoje –, porque o Governador 
lá cerceia... No Brasil todo, está isso: o Governo está 
comprando os órgãos de comunicação e o que vem 
de verdade vem justamente daqui, do Senado. Daí 
essa implicância com o Senado da República, porque 
os órgãos de comunicação são pagos pelo Governo, 
pela Petrobras, pelo Banco do Brasil, pelo Banco do 
Nordeste, pela Caixa Econômica.

Mas surgiram esses portais, que eles mandam 
para cá. Não vou ler todos, mas é portal, é um mar de 
corrupção o Piauí.

Olha, não tenho nada com o Luiz Inácio. Votei, em 
1994, no Luiz Inácio, no PT. Mas, Roberto Cavalcanti, 
eu disse para o Brasil que três coisas a gente só faz 
uma vez: nascer, morrer e votar no PT. Votei uma vez. 
Olha, Gilvam, não é mole, não.

Então, cheguei a indicar a companhia energética 
e a Funasa. Não tenho nada contra esse José Dirceu, 
mas a corrupção era tão grande, tão grande, tão gran-
de, que, antes de ter o “mensalão” lá, já tinha mesada 
os aloprados de lá.

E eu que tinha dado nome, as denúncias che-
garam a mim, eles tiravam 10% do custeio. Se eram 
quatro milhões, tiravam quatrocentos mil. O Cláudio 
Humberto foi o primeiro jornalista, ele que é um jor-
nalista muito antenado. Ele botou: “Mão Santa disse: 
tem mesada no Piauí”. Graças a Deus, um mês depois, 
estourou o mensalão.

E, para eu me ver livre, eu que tinha indicado 
o Presidente da Companhia Energética do Piauí, a 
Cepisa, e eles estavam fortes. Todo mês tinha lá o 
Cabo Racha. Aí eu imaginei, Gilvam Borges, porque 
eu fui Prefeito, Governador, e eu disse: “Olhe, quando 
o dinheiro chegar para as obras, aí é que o assalto 
vai ser grande”. Estava só no início do custeio, aque-
le necessário para funcionar. E justamente esse Luz 
para Todos foi a Gautama. O Governador foi flagrado 
17 vezes, gravado. É porque ele tem o manto protetor 
do PT. Essa é que é a verdade.

O Sanguessuga está dentro. Tudo. Aquela Fina-
tec está dentro, em tudo que é falcatrua. Agora, o bom 
que é um deles mesmo se acusando. O mal se destrói 
por si mesmo. Então, ele diz aqui num dos e-mails, e 
ele era do PT. Eu li rapidamente: “Ele lembrou que é 
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filiado ao Partido dos Trabalhadores”. Quer dizer, é o 
PT já denunciando o PT.

Então, o Jaylles, segundo o Carlos Augusto, com 
muita consistência, com muitas provas, depôs na As-
sembleia Legislativa, com muita documentação, e falou 
tudo. Confira os trechos.

Então, eu queria apenas mostrar aqui: ele é o 
Jaylles com essa senhora aqui, que é a chefe. Criaram 
lá uma supersecretaria de obras e deram para essa 
senhora. Mas é corrupção muita.

Então, aqui tem um e-mail. Só os títulos: “Acu-
sação de ser X9”. Esse aqui é do 180 graus, também 
é um portal de grande credibilidade.

Aí ele denuncia: “Central de Falsificação”. O de-
nunciante disse que, na realidade, era uma central de 
falsificação de documentos da Emgerpi, e então enviou 
carta a Lucile Moura e ao Governador Wellington Dias, 
porque eles tinham uma central de falsificação. Uma 
central de falsificação, segundo Jaylles, de documento, 
no portal 180graus.

Só estou lendo as manchetes. “Manobras e Des-
vios de Verbas”. Aí é outro capítulo. A construtora 
Fênix foi denunciada: “Obras essas que nunca nem 
existiram, e nem foram concluídas. Teve pagamento 
de obras fantasmas. Pode ir conferir”. E dá as placas. 
Ele era de lá.

Então, é esse o Governo que eu sempre denun-
ciava e por isso me afastei, porque, junto com esses 
aloprados, onde eu estaria?

“Gravou Tudo no seu Telefone Celular” – o Jaylles, 
encaminhando para o Ministério Público.

“Ele envolveu também o Antonio Neto”. O An-
tonio Neto é o Secretário de Fazenda. Disse que ele 
estava lá. Ele que diz, eu não tenho nada... Eu tinha 
até na conta que o Antonio Neto era uma pessoa que 
merecia de mim muito respeito, mas é ele que está 
dizendo aqui, que a Lucile Moura, uma vez, deu para 
ele, entregou R$80 mil de fornecedores. Quer dizer, 
ele mesmo...

Então: 

“Deputados começaram a questionar.”
“Queriam saber se ele tinha provas”. Ele 

apresenta.
“Perguntaram a ele se estava desempre-

gado” – estava.

“Manifestaram apoio ao jovem denunciante.” – 
porque não é mole, e ele teve coragem; ele era do PT 
e foi denunciar o próprio PT: essa Lucile, que é uma 
mulher, que é uma supersecretária de obra lá, que 
fazia, segundo ele... E o Governador do Estado, que 
ele denuncia, e o Secretário de Fazenda. Manifesta-
ram apoio ao jovem denunciante o Deputado Tererê, 

do PSDB, e Edson Ferreira. Não fizeram pergunta, tal, 
tal... Mas também o Deputado aproveitou para dizer 
que eles atuavam lá na cidade do sul do Estado, São 
Raimundo Nonato, com as mesmas falcatruas. E esse 
denunciante é do norte do Estado do Piauí, da cidade 
de Esperantina, onde, diz ele, foi uma verdadeira ver-
gonha o pleito eleitoral.

“Ex-funcionário da Emgerpi diz que Antonio Neto 
recebeu...” – o Secretário de Obra recebendo. Olha, 
Roberto Cavalcanti, a gente sabe que, quando tem 
corrupção de general para general, é administrável. 
Mas, quando o general recebe do soldado, quer dizer, 
o Secretário da Fazenda recebia lá nessa Secretaria 
de Obras, segundo aqui...

“Caso  Emgerpi: Jaylles diz que Lucile 
falsifica documentos”. Aqui é outro portal. Ele 
foi indicado. Ele é uma pessoa boa, porque ele 
foi indicado pelo Deputado Xavier Neto. Esse 
Deputado Xavier Neto é Presidente do PR. 
Ele foi Deputado quando eu era Governador 
do Estado. Ele já foi Secretário de Segurança 
quando Alberto Silva governava. É um farma-
cêutico, formado em Direito. É um grande lí-
der do PR, Presidente do PR. Esse rapaz foi 
indicado para lá.

Então, aí está. “Lucile falsificava docu-
mentos”.

Mas vamos seguir. “Ele afirmou ainda que ela re-
passou o dinheiro para pessoas físicas de várias cida-
des, como Esperantina, Morro Cabeça no Tempo...”

E, depois do depoimento dele, um tumulto doido, 
porque os jornalistas todos queriam que ele gravasse 
esses escândalos que a gente sabia...

Mas aqui tem um portal muito bom, muito dispu-
tado. É o GP1. Vamos sintetizar aqui o que diz. Está 
aqui o jovem acusando na assembleia, os documentos, 
um mar de lama há no Piauí:

Jaylles Ribeiro Fenelon, ex-servidor da 
Emgerpi e autor de várias denúncias sobre 
irregularidades no órgão, prestou hoje pela 
manhã (07) esclarecimentos aos deputados 
estaduais na Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Assembleia Legislativa.

Eu estou lendo o que é escrito num portal con-
ceituado, de grande credibilidade, o GP1.

Em depoimento na CCJ, o estudante de 
Direito Jaylles José Ribeiro Fenelon, 20 anos, 
falou que não estava fazendo a denúncia a 
serviço de político algum, e sim de sua pró-
pria consciência ao presenciar tantas irregu-
laridades na Emgerpi. [É uma supersecretaria 
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de obras.] Quando vi a situação da Emgerpi, 
com um vasto estado de corrupção no último 
processo eleitoral, fui prudente e discreto. Pro-
curei primeiro Lucile Moura e depois procurei 
o Governador Wellington Dias e mostrei todas 
as irregularidades e alertei sobre as eventuais 
fiscalizações ou ações penais e administrativas 
decorrentes da gravidade, disse Jaylles.

Logo em seguida o ex-servidor da Em-
gerpi apresentou um slide com vários pontos 
de corrupção da Emgerpi. Mostrou empresas 
contratadas sem licitação para atuar no perí-
odo eleitoral em Esperantina, fraudes com li-
citações, folha de pagamento irregular, obras 
contratadas com dispensa de licitação e sem 
contrato.

De acordo com o estudante de Direito, 
através da Emgerpi, foram liberadas verbas 
de forma irregular, forjadas, falsificação de do-
cumentos, tudo em benefício de candidatos a 
prefeito e vereadores nas eleições de 2008..

Manobras de contas da Emgerpi.
Jaylles Fenelon denunciou ainda sobre 

manobras que a presidente da Emgerpi, Lucile 
Moura, faz para evitar o bloqueio das contas. 
“Todos os dias eu tirava o dinheiro da conta que 
era movimentada para driblar os bloqueios. A 
Emgerpi agia em parceria com a Caixa Econô-
mica Federal. Ela dava um cheque nominal à 
Caixa Econômica e o gerente assinava, depois 
a gente levava o cheque e no outro dia depo-
sitava o dinheiro”, disse o denunciante. 

“Denúncia envolvendo o candidato a Governa-
dor do PT, Antônio Neto” – candidato que reputo uma 
pessoa de bem. É ele quem está acusando. Eu não 
tenho nada contra o Secretário de Fazenda que seria 
candidato.

Laranjas de Lucile Moura
Jaylles Ribeiro Fenelon disse ainda o 

nome de dois nomes, que seriam os laranjas 
da Presidente da Emgerpi, Lucile Moura.

“Um é o Sr. Eliézer Luiz Filho...”

Toda semana ele ia lá buscar dinheiro, e, depois, 
mandava o laranja assinar, dizendo que foi obra.

“O outro laranja é Antônio Costa.” 
Então, essa é a vergonha. 
Queríamos o seguinte: nem tudo está 

perdido!
“Após depoimento de Jaylles, Deputado 

disse que é preciso sim criar uma CPI.”

No Piauí, tem um PMDB podre, que se entregou, 
e tem o PMDB histórico, tradicional, de vergonha, o 
nosso. Está aqui um Deputado que já pede...

Bota o retratão aí. É o Mauro Tapety, de família 
tradicional de Oeiras. O primeiro foi seu pai, Juarez 
Tapety.

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PMDB – PI) – Seu pai foi 
Prefeito (Fora do microfone.). Seu pai, Juarez Tapety, 
foi uma das lideranças mais fortes da história do Piauí. 
Ele tem um irmão, Tapety Neto.

Então:

“Após depoimento de Jaylles, Deputado 
disse que é preciso sim criar uma CPI.”

Esse Mauro Tapety é do PMDB bom, porque tem 
o PMDB do Piauí que se entrega e se cooptou pela 
corrupção do Partido dos Trabalhadores.

Mas há uma esperança, primeiro, para o meu 
PMDB. Que esse Deputado altaneiro faça instalar a 
CPI, e que o PMDB se livre da corrupção, desse mar 
de lama que está lá o PT do Piauí.

Então, essas são as nossas palavras, o nosso 
louvor e o nosso aplauso ao Deputado Mauro Tapety, 
que voltou a tratar as possibilidades de se criar a CPI 
da Emgerpi na Assembléia Legislativa. Ele tenta reco-
lher as assinaturas. 

A CPI é um instrumento de fiscalização. Então, 
o Mauro Tapety honra a tradição de seu pai, Juarez 
Tapety, um dos homens de melhor história na política 
do Piauí.

Nem tudo está perdido, o nosso PMDB está re-
agindo.

Essas são as nossas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Gilvam Borges. PMDB – 

AP) – O Senador Mão Santa, combativo militante e 
guardião desta Casa, pronuncia-se.

Convido o Senador Roberto Cavalcanti para usar 
a Tribuna desta Casa e passo agora a direção dos tra-
balhos desta Casa ao guardião do plenário, Senador 
Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI ) 
– Convidamos o Senador Roberto Cavalcanti a falar 
como último orador inscrito desta sessão.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, a cultura de um povo é 
formada pelo conjunto de bens materiais e imateriais 
que consegue produzir, acumular e preservar. Nesta li-
nha, a tessitura do fazer cultural na experiência humana 
se vai formando de maneira gradual e tende a ganhar 
consistência e complexidade ao longo do tempo. Como 
obra eminentemente humana, esta dimensão confere 
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projeção transcendental às limitações e precariedades 
da vida singularmente  considerada.

 É a labuta cotidiana de homens e mulheres atra-
vés dos tempos, dirigidos pelo racional e pelo sensível 
em intensa dialética, que conforma nas avenidas, vãos 
e desvãos da história o patrimônio comum, em suas 
distintas e fascinantes vertentes e expressões.

 Nosso Brasil, ao perseverar em uma rica forma-
ção social multiétnica, conseguiu construir e, bem ou 
mal, manter para as sucessivas gerações de nacionais 
um conjunto extraordinário de bens culturais. Temos, 
por exemplo, prédios e edifícios históricos formidáveis, 
que remontam ao período colonial e atravessam as di-
versas etapas de consolidação da nacionalidade até 
chegarmos aos aglomerados urbanos atuais.

E Brasília, registre-se, esta quase cinquentenária 
Brasília que nos abriga, é dos emblemas mais eloquen-
tes da arquitetura contemporânea mundial. Exatamen-
te por isso, e com absoluta justeza, já há vários anos 
goza do título de patrimônio da humanidade.

Pois bem, tomando-se a capital da República 
como referência, não importa a direção adotada, va-
mos encontrar em diversos pontos do nosso vasto 
território incontáveis sítios históricos a testemunhar a 
construção da pujança cultural deste País. Dos enge-
nhos do Nordeste às charqueadas do Sul, do fausto 
de Manaus à indizivelmente rica arquitetura mineira, 
dos extraordinários prédios centenários que compõem 
a paisagem de João Pessoa ao casario de Olinda, o 
Brasil pode também celebrar sua história em edifícios 
e sítios de valor, graça e beleza singulares. São bens 
de significado inestimável, sem tradução monetária, 
para todos os brasileiros.

Há pouco mais de duas semanas, tive a satisfação 
de vir a esta tribuna para, ao elogiar os muitos benefícios 
introduzidos pela Lei Rouanet, reclamar mais atenção 
por parte do Ministério da Cultura a projetos originários 
da Paraíba, em particular, e do Nordeste, em geral.

É que, em nosso entender, e sobretudo na ava-
liação dos próprios produtores culturais do meu Esta-
do, o MINC tem deixado a desejar em suas iniciativas 
para a região.

Hoje, faço uma nova intervenção para tratar ainda 
uma vez do tema cultura, desde sempre importante para 
os paraibanos. Venho vocalizar problemas que atingem, 
de forma inclemente, parte significativa dos nossos 
bens culturais. É deprimente o estado de abandono 
dos nossos bens culturais. E também, e acima de tudo, 
venho postular maior e mais eficaz atenção oficial ao 
patrimônio histórico da capital paraibana. Atenção que 
só pode se materializar com ações efetivas de restau-
ro e continuada preservação do extraordinário acervo 
arquitetônico que ainda integra nossa capital.

Lamento que este Plenário e a prática regular de 
pronunciamentos não comportem a ilustração multimí-
dia dos discursos. Quisera aqui projetar os vários ins-
tantâneos que mostram, de maneira cabal, a situação 
calamitosa a que foram relegados vários prédios que 
narram e resumem etapas importantes da rica história 
da Paraíba, este pedaço tão significativo e tão impor-
tante do Brasil. 

Sr. Presidente, nós temos uma coletânea de foto-
grafias que expressam a situação degradante de prédios 
lindos, fantásticos, que integram a histórica arquitetô-
nica de João Pessoa, o estado em que se encontram. 
É lamentável que nós não possamos aqui apresentar 
um show de fotografias. Mas, no futuro, tenho certeza 
de que o Senado Federal vai se modernizar para per-
mitir que tais fatos possam ser ilustrados. 

Terceira capital mais antiga do nosso País, João Pes-
soa e seus cidadãos testemunham a cada dia a escalada 
da degradação de seus edifícios e monumentos históricos, 
em um ritmo que já assume proporções alarmantes.

É bem verdade que a relação de bens patrimoniais 
relevantes em João Pessoa é sabidamente extensa: 
teatros, museus, igrejas, parques, monumentos domi-
nam a segunda cidade mais verde do mundo. 

Mas essa auspiciosa realidade, ao invés de ser 
justificativa para a reduzida atenção oficial, é motivo 
suficiente para o empenho e zelo por parte de entes 
oficiais – e não somente o Ministério da Cultura –, 
nas esferas federal, estadual e municipal, sem contar 
a indispensável participação de empresários e dos 
próprios cidadãos.

Temos na pessoa do eminente Vereador Fernando 
Paulo Pessoa Milanez, da Câmara Municipal de João 
Pessoa, um abnegado e infatigável defensor do patri-
mônio histórico local.

Com método e obstinação, S. Exª vem contatando 
os diversos órgãos e instituições oficiais, no sentido de 
alertar para os prejuízos irreversíveis que se precipitam 
sobre um número expressivo de bens. 

Em recente correspondência, o nobre edil infor-
mou-me que tem mantido em alerta sobre a situação, 
entre outros, o Governo Estadual, o Prefeito do Muni-
cípio, o Tribunal de Justiça, a Procuradoria da Repú-
blica e o Iphan.

Relata ainda que muitos prédios chegaram a ser 
usados e explorados como estacionamento, o que fe-
lizmente não mais subsiste graças a sua insistência e à 
resposta positiva da Procuradoria Geral da República.

Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, embora 
não seja lícito e justo desconhecer o trabalho que o 
cinquentenário Iphan, – Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional, órgão do Ministério da Cul-
tura, realiza em João Pessoa, temos de admitir, pelas 
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eloqüentes evidências, que a atuação ora registrada 
ainda é absolutamente insuficiente.

A instalação de uma Superintendência Regional, 
a 20ª SR, em nossa capital, representa uma atitude 
bastante animadora, na medida em que aproxima a 
burocracia e os técnicos especialistas em patrimônio 
no conjunto de bens em João Pessoa. 

Deve-se igualmente consentir que algumas obras 
importantes vêm sendo realizadas e conquanto a Paraíba 
tenha na realidade 19 edificações, uma ruína e um sítio 
tombado no rol dos bens protegidos, a ação oficial, como 
se vê, ainda carece de cobertura e de intensificação.

Mas ainda assim remanesce a pergunta: de que 
valem convênios, protocolos de entendimentos, acor-
dos e toda a sorte de atos oficiais se eles não se tra-
duzem em ações reais e objetivas de preservação e 
restauro dos imóveis que hoje padecem de crescente 
degradação?

Por tudo isso, Sr. Presidente, em meu próprio 
nome, em nome do ilustre Vereador Fernando Paulo 
Pessoa Milanez e do povo de João Pessoa e da Para-
íba, faço um apelo, uma grande exortação às nossas 
autoridades federais, estaduais e municipais: juntos, tra-
balhemos decididamente na restauração do patrimônio 
histórico da nossa capital. Um patrimônio valioso, sob 
todos os aspectos, para o presente e o futuro do Estado 
que tenho a honra de representar nesta Casa. 

Recuperar esses bens é de interesse inequívoco 
e prioritário dos paraibanos e dos nordestinos, pois sig-
nifica manter viva uma preciosa forma de interlocução 
com o nosso passado.

Meu muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado 
pelo tempo concedido.

O Sr. Gilvam Borges deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão San-
ta, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Este foi o Senador Roberto Cavalcanti, explanando 
sobre a necessidade da conservação do patrimônio 
histórico do seu Estado.

Hoje, vamos encerrar esta sessão, dizendo que 
o Senado da República funcionou exemplarmente. To-
das as Comissões funcionaram. Às 10 horas, o Senado 
prestou uma homenagem pelo 15º aniversário do Plano 
Real. Sem dúvida nenhuma, o fator mais importante 
para o crescimento deste País foi o real. Com o real, 
acabou-se a inflação, o imposto mais perverso que os 
brasileiros pagavam. Entre os homenageados, estava 
aqui, na sessão presidida pelo nosso Presidente, o 
estadista Sarney que homenageava o estadista Fer-
nando Henrique Cardoso.

Eu vi o Plenário e as galerias de pé, saudando e 
agradecendo a Fernando Henrique Cardoso pelo fim 
do monstro da inflação.

A sessão deliberativa iniciou-se logo após e teve 
também uma reunião da Mesa Diretora do Senado. Dis-
cutiram-se dez requerimentos dos Senadores, aprova-
dos e um indeferido. Essa foi a pauta. A Mesa Diretora 
teve um ato de comissão, que dispõe sobre o Conselho 
de Supervisão sobre o Sistema Integrado de Saúde do 
Senado Federal e dá outras providências.

Ato da Comissão Diretora também, em que foi 
discutido que dispõe sobre a publicação de matérias 
e atos no Diário Oficial da União e no Boletim Admi-
nistrativo Eletrônico do Pessoal do Senado Federal. 
Também, na reunião da Mesa Diretora, um ato de co-
missão da Mesa Diretora que declara a nulidade do ato 
de Comissão da Mesa Diretora nº 30, de 2006.

Outro ato da Comissão Diretora, que regulamenta 
o pagamento de auxílio-alimentação dos empregados 
das empresas prestadoras de serviço contratadas pelo 
Senado Federal. A Comissão Diretora teve a sua pauta 
administrativa, anulação de Ato da Comissão Diretora 
que elevou o nível de funções comissionadas de chefes 
de gabinetes, definição do valor de auxílio-alimentação 
de funcionários, ampliação da publicidade dos atos ad-
ministrativos do Senado, regulamentação do Boletim 
Administrativo de pessoal eletrônico; regulamentação 
do Portal da Transparência; nomeação do Conselho 
de Supervisão do SIS; determinação da auditoria de 
suas contas; transferência da movimentação de seu 
fundo de reserva para o Siafi; e apresentação para a 
execução da minuta do ato da Comissão Diretora que 
regulamenta o escritório estadual de apoio a ativida-
des parlamentares – autoriza os Senadores a manter 
escritório de apoio a atividades parlamentares.

Na sessão deliberativa, dezenas de projetos fo-
ram votados e aprovados de autoridades nomeadas, 
o que traduz, sem dúvida alguma, um avanço na de-
mocracia do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Não há mais oradores inscritos.

Os Srs. Senadores Romero Jucá e Antonio Car-
los Valadares enviaram discursos à Mesa para serem 
publicados na forma do disposto no art. 203, combi-
nado com o art. 210, inciso I e o § 2º, do Regimento 
Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-

co/PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) – 
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores 
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, 
a realizar-se amanhã, dia 08, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
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: Senador Jayme Cam-
pos

(Sobrestando a pauta a partir de: 31-
5-09)

Prazo final prorrogado: 29-8-09

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 463, DE 2009

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 463, de 2009, que abre crédito 
extraordinário, em favor de diversos órgãos do 
Poder Executivo, no valor global de um bilhão, 
duzentos e dezessete milhões, seiscentos e 
setenta e sete mil, setecentos e trinta reais, 
para os fins que especifica.

Parecer nº 11, de 2009-CN, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização, Relator: Senador Augusto Botelho, 
favorável à Medida Provisória e pela inadmis-
sibilidade das Emendas de nºs 1 a 131.

(Sobrestando a pauta a partir de: 5-7-
09)

Prazo final: 4-8-09

3 
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.

4 
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.

 
5 

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.

 
6 

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.
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7 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 6, DE 2007

Votação, em turno suplementar, do Substi-
tutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 6, de 2007 
(nº 6.645/2006, na Casa de origem, do Deputado 
Mendes Ribeiro Filho), que acrescenta parágrafo 
único ao art. 175 da Lei nº 5.869, de 11 de ja-
neiro de 1973 – Código de Processo Civil, e dá 
nova redação ao art. 62 da Lei nº 5.010, de 30 
de maio de 1966, que organiza a Justiça Federal 
de primeira instância, e dá outras providências. 
(Estabelece dias e períodos de feriado forense 
e de suspensão dos prazos processuais)

Pareceres sob nºs 994, de 2007 e 383, 
de 2008, das Comissões

– Diretora, Relator: Senador Alvaro Dias, 
oferecendo a redação do vencido; e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Pedro Simon (sobre as Emen-
das nºs 1 a 5, de Plenário), favorável, nos ter-
mos de subemendas que apresenta.

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do Subs-
titutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 81, de 
2005 (nº 3.945/2004, na Casa de origem, do De-
putado Manato), que confere prioridade à trami-
tação dos processos relativos à tutela de direitos 
difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Parecer sob nº 851, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

9 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2005

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
104, de 2005 (nº 1.165/1999, na Casa de ori-
gem), de iniciativa do Presidente da República, 
que altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, estabelecendo a obrigatoriedade de as 
concessionárias de serviços públicos oferece-
rem ao consumidor e ao usuário datas opcionais 
para o vencimento de seus débitos, e revoga a 
Lei nº 9.791, de 24 de março de 1999.

Parecer sob nº 852, de 2009, da Comis-
são Diretora, Relator: Senador Mão Santa, 
oferecendo a redação do vencido.

10 
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.

11 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 203, DE 2001

Discussão, em turno único, do Substi-
tutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 203, de 2001 (nº 6.302/2002, naquela 
Casa), de autoria do Senador Mauro Miran-
da, que regulamenta o exercício da atividade 
dos profissionais em transporte de entrega de 
mercadorias em motocicletas e motonetas – 
moto-frete.

Pareceres sob nº 769 e 770, de 2009, 
das Comissões:

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Expedito Júnior, favorável 
aos arts. 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do Substitutivo da 
Câmara, nos termos de texto consolidado que 
apresenta; e

– de Assuntos Sociais, Relatora: Sena-
dora Rosalba Ciarlini, pelo acolhimento parcial 
do Substitutivo da Câmara, na forma do texto 
consolidado da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

12 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 1995

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 50, 
de 1995 (nº 580/95, naquela Casa), do Senador 
Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação 
dos representantes oficiais do País em orga-
nismos internacionais de caráter oficial.

Parecer favorável, sob nº 727, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Marco Maciel.

    607ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2009



Julho de 2009 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 8 30797 

13 
EMENDAS DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 507, DE 2003

Discussão, em turno único, das Emendas 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
507, de 2003 (nº 6.206/2005, naquela Casa), 
da Senadora Fátima Cleide, que altera o art. 
61 da Lei n° 9.394, de 20 dezembro de 1996, 
com a finalidade de discriminar as categorias 
de trabalhadores que se devem considerar 
profissionais da educação.

Parecer favorável, sob nº 1.018, de 2008, 
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relatora: Senadora Ideli Salvatti.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 95, de 2002 (nº 25/99, na 
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha), 
que modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, para instituir 
o ensino médio nas penitenciárias.

Pareceres favoráveis, sob nºs 740 e 741, 
de 2009, das Comissões

– de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator: Senador Romeu Tuma, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo); e

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Romeu Tuma, nos termos da 
Emenda nº 1-CE (Substitutivo), com as Sube-
mendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.

15 
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.

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2008 (nº 7.024/2006, 
na Casa de origem, do Deputado Alberto Fra-
ga), que acrescenta o art. 349-A ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7de dezembro de 1940 – Código 

Penal (tipifica como crime o ingresso de apa-
relhos de comunicação, sem autorização, em 
estabelecimento prisional).

Parecer favorável, sob nº 700, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, Relator: Senador Romeu Tuma.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 135, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 135, de 2008 (nº 798/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Hugo Leal), 
que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito Bra-
sileiro, para estabelecer penas alternativas 
aplicáveis aos crimes de trânsito.

Parecer sob nº 701, de 2009, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Antônio Carlos Vala-
dares, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ, de 
redação, que apresenta.

18 
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.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 172, de 2008 (nº 225/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto), 
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa in-
dicativa de pronto-socorro nas rodovias.

JULHO 2009ANAIS DO SENADO FEDERAL608



30798 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2009

Parecer favorável, sob nº 705, de 2009, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 72, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 72, de 2009 (nº 
201/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo para o Estabeleci-
mento de um Mecanismo de Cooperação Co-
mercial entre a República Federativa do Brasil 
e a República Argentina, assinado em Puerto 
Iguazu, em 30 de novembro de 2005.

Parecer favorável, sob nº 775, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator: Senador Geraldo Mes-
quita Júnior.

21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 73, DE 2009

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Decreto Legislativo nº 73, de 2009 (nº 
318/2007, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o texto do Acordo entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Argelina Democrática e Popular 
sobre Transporte e Navegação Marítima, cele-
brado em Argel, em 8 de fevereiro de 2006.

Parecer favorável, sob nº 730, de 2009, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Efraim 
Morais.

22 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 9, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei do Senado nº 9, de 2002, de autoria da 
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera 
o artigo 54 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, a fim de garantir a reserva de vagas 
nas creches, ou entidades similares, e pré-
escolas públicas para as crianças protadoras 
de deficiência.

Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marcelo Crivella, favorável, 
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; e 

pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que tramita em conjunto; e

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns, 
favorável ao Projeto, parcialmente à Emenda 
nº 1-CCJ; nos termos da Emenda nº 2-CE; 
apresentando, ainda, a Emenda nº 3 – CE; e 
pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara nº 
30, de 2002, que tramita em conjunto.

23 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2002 

(Tramitando em conjunto com o  
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2002)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei da Câmara nº 30, de 2002 (nº 3.994, 
de 97, na Casa de origem, do Deputado Enio 
Bacci), que dispõe sobre a reserva de vagas 
nas creches públicas para crianças portadoras 
de deficiência e dá outras providências.

Pareceres sob nºs 696 e 697, de 2009, 
das Comissões

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Marcelo Crivella, contrário 
ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002, 
e pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 9, de 2002, que tramita em conjunto, com a 
Emenda nº 1 – CCJ, que apresenta; e

– de Educação, Cultura e Esporte (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
219, de 2003), Relator: Senador Flávio Arns, 
contrário ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, 
de 2002, pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 9, de 2002, que tramita em conjun-
to; favorável parcialmente a Emenda nº 1-CCJ; 
nos termos da Emenda nº 2-CE; apresentando, 
ainda, a Emenda nº 3-CE.

24

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-
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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.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 234, de 2009, de iniciativa 
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pe-
dofilia, que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal) com 
a finalidade de modificar as regras relativas à 
prescrição dos crimes praticados contra crian-
ças e adolescentes.

26 
REQUERIMENTO Nº 772, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 772, de 2009, do Senador Flexa Ribeiro, 
solicitando a tramitação conjunta do Projeto 
de Lei do Senado nº 256, de 2009, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 104, 105, 257 
e 370, de 2003; 222 e 293, de 2004; 166, 629 
e 630, de 2007; 8, 29, 104, 116, 189, 201, 224, 
268, 279, 335, 362 e 458, de 2008, que já se 
encontram apensados, por versarem sobre o 
mesmo assunto (modificam a legislação so-
bre a Compensação Financeira dos Recursos 
Minerais).

27 
REQUERIMENTO Nº 792, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 792, de 2009, do Senador Aloizio 
Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 183, de 2008, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

28 
REQUERIMENTO Nº 793, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 793, de 2009, do Senador Aloizio 

Mercadante, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 499, de 2007, além da 
Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

29 
REQUERIMENTO Nº 799, DE 2009

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 799, de 2009, do Senador Flexa Ribei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 44, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática (isenção 
do IPI aos veículos de passageiros e mistos 
movidos a tração elétrica).

30 
REQUERIMENTO Nº 800, DE 2009

Votação, em turno único, do Reque-
rimento nº 800, de 2009, do Senador Ro-
mero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 109, de 2007, além 
da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania (planeja-
mento familiar).

31 
REQUERIMENTO Nº 801, DE 2009

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 801, de 2009, do Senador Raimundo 
Colombo, solicitando a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei da Câmara nº 26 e 58, 
de 2009, por regularem a mesma matéria 
(dão denominação suplementar a trecho da 
BR-282).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PMDB – PI) 
– Está encerrada a sessão do Senado da República 
do Brasil.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 48 
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)
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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 - 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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

RELATOR: VAGO

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:
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).
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4) 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: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

RELATOR: VAGO

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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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 prorrogado: 30/06/2009

Prazo final prorrogado: 31/08/2009

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.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.

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).
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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 )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
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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).



julho de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 7 159

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

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.



160 terça-feira 7 ORDEM DO DIA julho de 2009

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

11) 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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12) 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 
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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



julho de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 7 171

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

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Papaléo Paes  (PSDB-AP) (13)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (6)

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) (12)  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 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.
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 Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.

Secretário(a): Gisele Ribeiro de Toledo Camargo
Telefone(s): 3311-3515

Fax: 3311-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



172 terça-feira 7 ORDEM DO DIA julho de 2009

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

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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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n.º 3 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3972
Fax: 3311-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

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

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3311-3972

Fax: 3311-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes
PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PT-PR)

VICE-PRESIDENTE:  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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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, vago em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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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



julho de 2009 ORDEM DO DIA terça-feira 7 201

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

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



214 terça-feira 7 ORDEM DO DIA julho de 2009

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

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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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
47. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, 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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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

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

Wellington Salgado de Oliveira   (MG) (4)

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:  24/06/2009
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.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme OF. GLPMDB Nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
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